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ZGORNJESAVINJSKIM STARODOBNIKOM OB ENAJSTI OBLETNICI 

Poročilo predsednika Zgornjesavinjskih starodobnikov za leto 2016  

 

Lansko leto smo dočakali in tudi 
kvalitetno obeležili 10. obletnico 
delovanja našega društva – društva 
kulturne in tehnične dediščine 
Zgornjesavinjski starodobniki.  
 
Slika 1: Vabilo na veliko razstavo … 
 
Tudi lani smo se kot prejšnja leta v 
zimskem času sestajali na rednih 
društvenih sestankih in sezono 
otvorili z že desetim Memorialom 
Frenka Slapnika na zdaj že 
tradicionalnem kraju majskega srečanja – v Poljanah.  
Na enem od sestankov smo sprejeli sklep o izvedbi zahtevnega projekta ob okroglem 

jubileju društva, tj. izdaji zbornika ob 
10. obletnici delovanja našega 
društva. V ta namen smo ustanovili 
amaterski uredniški odbor v sestavi 
Ivan Sovinšek, Franjo Atelšek in 
Matej Coklin. Čez slabe štiri mesece 
je nastal izdelek, na katerega smo 
lahko po mojem skromnem mnenju 
upravičeno ponosni.  
 
Slika 2: Parada v čast vrnitve 
gasilskega »Črepaka« v Radmirje 
 

Nadaljnji projekt v sklopu priprav na obeležbo pomembnega mejnika v zgodovini 
našega društva je bil izbor, in kasneje tudi nabava, enovite oprave za člane – 
društvene uniforme v sestavi majica in vetrovka. Tukaj je potrebno pohvaliti večino 
članov, ker so s svojim prispevkom 
podprli nakup kvalitetnih oblačil, ki 
jih bomo ponosno nosili še lep čas.  
 
Slika 3: Septembra smo sodelovali 
v paradi ob 60-letnici ZŠAM 
Zgornje Savinjske doline 
 
Že se je bližal julij in s tem čas 
osrednjih dogodkov našega 
praznovanja. Program smo zastavili 
takole: 

- do 22. 7. priprava in 
postavitev velike razstave 
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starodobnih vozil v 
prostorih OŠ Ljubno Ob 
Savinji 

- 22. 7. otvoritev razstave in 
predstavitev zbornika o 
delovanju našega društva v 
preteklih desetih letih 

- 23. 7. 10. Mednarodno 
srečanje ljubiteljev 
starodobnih vozil 
ZGORNJA SAVINJSKA 
2016 

 
Slika 4: Utrinki z naše razstave v 
OŠ Ljubno ob Savinji 

  
- 7. 8. udeležba na Flosarskem balu in zaključek razstave starodobnih vozil 
- 14. 8. deveto Mednarodno srečanje ljubiteljev starodobnih vozil NOVA ŠTIFTA 

  
Po vseh dogodkih smo se malce umirili in čakali na prvo soboto v septembru – na 
naš jesenski piknik. Ker smo člani društva tudi kulturni ljudje, smo se seveda odzvali 
povabilu našega člana Vinka Rakuna, v bližnji okolici poznanega tudi kot Pavarottija, 
in na piknik prišli k njemu na dvorišče. Vreme nam je stoodstotno služilo, od 
kulturnega programa pa je največje odobravanje požel vodni nastop najemniških 
amaterskih igralcev – športnikov, ki ju večinoma tudi dobro poznamo.   
Prvega oktobra je bila prva sobota zato smo se kot vsako leto podali na strokovno 
ekskurzijo oziroma izlet. Pot letošnjega 
izleta nas je vodila od Komende do 
Bleda, od Begunj do Jezerskega, 
zaključili pa smo doma v Logarski dolini. 
Sledila sta še redna sestanka v 
novembru in decembru. 
 
 
Slika 5: Društvo Zgornjesavinjski 
starodobniki je ob 10. obletnici 
uspešnega dela prejelo bronasto 
občinsko priznanje  
 
 
Vse društvene dejavnosti so bile v 
lanskem letu še posebej vezane na 
predano delo članov upravnega odbora 
ter številnih drugih posameznikov, ki so 
po svojih močeh pripomogli, da društvo 
še vedno zelo aktivno živi in ne životari 
samo na papirju.  
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Slika 6: Na izletu smo se takole 
napotili proti Lončarjevemu muzeju 
 
Za izdatno pomoč pri organizaciji 
vseh prireditev se zahvaljujem Ivu 
Sovinšku, 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, Uroš Prosenc, Stanko Tiršek, Marjan Valte, Boris Žerovnik idr. 
Hvala tudi številnim soprogam 
naših članov, ki nesebično žrtvujejo 
svoj prosti čas za dobro društva.  
 
Slika 7: Tonček nas je maja peljal v 
Beograd 
 
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: matični občini Ljubno, občini Gornji Grad, občini Luče, občini Mozirje, občini 
Nazarje, občini Rečica ob Savinji in občini Solčava. 
Za donacije se najlepše zahvaljujem podjetjem in samostojnim podjetnikom: KLS 
Ljubno ob Savinji, Zavarovalnica Triglav d. d., 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,  Invarst 
Mengeš,  ČAS LES d. o. o. 
Mozirje, Avtoplus Koper, 
Ključavničarstvo Kotnik Jože s. p. 
Ljubno ob Savinji,  
 
Slika 8: Zrelaki na Rastokah v 
Slunju 
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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 9: Borci prve bojne linije za 
področje lokalnih parad 
 
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, 
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,  
 
Slika 10: Tole smo mi, pravi Jože 
Marovt ali naš foto Pepč …  
 
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, Kovinoplastika Štruclj – Štruclj Branka s. p. Nazarje, Gostilna 
Murko – Murko Marija s. p. Ljubno ob Savinji, Pekarna Rednak – Rednak Miroslav s. 
p. Luče,   
 
Slika 11: Unimog last našega Silva 
Učakarja je vabil obiskovalce na 
razstavo  
 
Kran-Trade – Krančič Ivan s. p. 
Rečica ob Savinji,  Odkup in 
prodaja lesa Moličnik d. o. o. Luče, 
West Blue SPORTSWEAR, Silvo 
Učakar in Stanko Juvan. 
 

Ljubno, 4. 3. 2017                                                              
Predsednik:  Matej Coklin 
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DESETI MEMORIAL FRENKA SLAPNIKA 

Rečica ob Savinji, 1. 5. 2016 

 

Prvomajski izvoz, ki to ni bil?! 
 
Zima se je počasi poslavljala, mi oldtajmerji pa 
smo počasi začeli misliti na naše jeklene 
prijatelje. Samo da damo še Planico skozi in 
vso to evforijo okoli Prevca, potem bomo pa 
tudi mi začeli naše lepotce glancat in kurblat, 
da jih pripravmo na registracijo in tehnični 
pregled.  
 
Slika 12: Veliki Pepč  
 
Vso dolgo zimo sem svoja zvesta prijatelja 
samo gledal in čistil, včasih tudi vžgal, da se mi 
akumulator ni preveč spraznil. Sedaj, kar imam 
polnilec, pa lahko priključim enkrat na motor, 
drugič pa na enesuja. Pa če se še tak trudiš 
okoli tega pleha, se še vedno najde kakšen 
feler, da ti šment plehnati noče vžgat. No, z 
Bemwejem sploh ni nikol bilo težav pri vžigu, 
samo da si ga vsaj enkrat na teden zakurblal 
pa če je bilo še vreme ne preveč mrzlo, da sem 
naredil kakšen ogrevalen krog po Nazarjah, je 
bila zadeva kar v redu. Ker je pa človek včasih 
tudi malo nestrpen, pa pride hitro do kakšnega 
prehlada al pa še kaj hujšega, če nimaš cajta, da bi se vsaj malo bolj oblekel. Hitrca 
res ni nikol prav dobra, komaj je motor vžgal, sem se že peljal napol nag, da ne 
rečem še kaj drugega. Seveda sem šel kar do Miklavca in za deset minut je bil motor 
že spet registriran. Nazaj domov me je še pa dež napral, ostalo je pa že zgodovina 
(fasal sem dve pljučnici).  
No, s Princem je blo pa mal drgač. Ker mi enesu ni hotel takoj vžgati, sem prvo 
pomisli, da ni dovolj goriva al pa da je akumulator spet malo bolj prazen. Ker sem 

prej imel polnilec na bmwju, sem si 
pač mislil, da se je spet mogoče 
spraznil akumulator.  
 
Slika 13: Mali Princ 
 
Za vsak slučaj bom pa še Jožeta 
poklical, če ma čas, za mene si ga 
vedno najde, za kar se mu 
zahvaljujem. Ni blo pol ure, ko se 
prjatu pripelje in po kavici sva že 
gledala v enesujevo drobovje. Kaj, 
če ni bencina? Je. Kaj pa, če ni 
elektrike? Je. Kaj pa, če so kabli fuč?  



Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine Zgornjesavinjski starodobniki 
_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Bilten št. 11 

6 

Slika 14: zunaj je bilo meso… 
 
Niso. Kaj pa Fertailer kapa in rotor 
in platine? No, pa svečke so tudi 
že stare, a ja seveda so, tolk cajta, 
ko mam pa avto. Rajten, da bo 
treba svečke nove. No bom pa še 
naročil nove svečke, pa filter za 
olje, pa še jermen, pa cevi za 
dovod goriva, pa še olje, potem 
bova pa še servis nardila. No, 
najprej ga pa poskusiva vžgati. Ko 
sma poskusla vse načine, kako iz 
zimskega spanja zbudit to zverino, 
ko je blo še nekaj čejev, je Jože za 
vsak primer še fertailer razdrl in sčistil, ker ima kljub svojim dvajsetim letom in še 
nekaj pomladi zelo dober vid, je opazil, da žica, ki gre s platin naprej v motor in do 
svečke, ni čisto v redu. Pa je še platine vzel ven pa smo že držali bika za roge. Samo 
ena majhna žička je vse skupaj držala, kako naj gre po njej štrom, to pa je že drugo 
vprašanje. Nikakor. Za pet minut je Jože to vse uredil in mali Princ je z veseljem 
zarohnel.  
Ko sem ga še očistil, sem takoj šel na tehničnega. Začuda sem ga takoj naredil, kljub 
temu da so mi eno leto prej rekli, da zadnja leva bolj slabo prime. No, od lani pa do 
danes sem prevozil samo 300 kilometrov pa bi morala bit premza še u redu, začuda 
je bila. Ko pa sem se odpeljal, so se pa spet odprle nebeške zapornice in je ulivalo, 
da se ni nič vidlo, še brisalci so komaj zmogli vso to vodo spravit z avta. Na, zdaj je 
pa drgač, ko imam streho nad glavo, pa naj teče, kolkor bo narava dala, saj je 
pomlad, se mora tudi zemlja namočit.  

 
Slika 15: … znotraj pa priloge 
 
Bolj se je bližal naš prvomajski 
izvoz ali Slapnikov memorial, bolj 
ga je vreme nam sviralo. Zdaj je 
pa res možno, da bomo za prvi 
maj morali naše jeklene konjičke 
pustit v garažah. No, če je pa 
tako, bom pa motor pustil v garaži 
bova šla pa z mojo prijateljico s 
Princem na Rečico. Bomo vsaj 
videli, kdo se bo pripeljal s 
starodobnikom, kdo pa s kaki novi 
korveti. Na žalost je tako vlivalo, 

da sma po cesti bolj kot plavala, ne pa vozila. Ali drugače, tudi v vodi se oldtajmerji 
peljajo bolje kot pa vsa novodobna šara. No, tudi hec mora biti, samo da je moj ubogi 
Princ bil moker tudi odznotraj, ne pa samo od zunaj. Kljub dežju se nas je zbralo kar 
lepo število bencinskih zasvojencev, marsikdo je tudi svojo boljšo polovico pripeljal, 
tako da smo bili vsaj ljudje. Ko smo zunaj vse pripravili za žar in so od nekod 
pripeljali v peči pečenega jagenjčka in ko je zadišalo po domačem kruhu in tokcu, je 
bla zabava takoj na višku. Jagenjčka se je z nožem lotil kar naš mesar Jože 
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Lorbržnik, ki ga je strokovno razparceliral na ta prave kose in nam ga vsem tudi 
postregel. Najboljš je pa tak in tak ruski bife. Od zunaj so v dom počasi prihajale 
dobrote z žara, ki jih je neutrudno pekel Zorko, mož od bivše županje, ona sama pa 
je poskrbela, da grla niso bila preveč suha. Srečanja se je udeležila tudi žena 

pokojnega našega člana Frenka 
Slapnika, ki je vse to dogajanje 
zabeležila na svoje medije. Kljub 
kislemu vremenu smo si obljubli, 
da se naslednje leto spet srečamo, 
upam, da bo vsaj vreme bolj 
usmiljeno, tako da bomo lahko 
naredili prvo vožnjo v spomin na 
našega Frenka po celotni 
Savinjsko-Zadrečki dolini.  
 
Slika 16: V Poljanah smo se že 
vse lete navajeni tišat pod 
napšem…  
 

Na tem srečanju smo se še tudi dogovorili o naši deset letnici in o našem desetem 
srečanju v Vrbju in za razstavo naših starodobnikov v OŠ. No, danes pa nam je 
vreme res zagodlo, upamo, da bo poletje boljše. In je tudi bilo.  
No, za konec pa naj povem, da je moj zvesti Princ še enkrat pokazal svoje muhe. Ko 
sem se peljal s 60-letnice ZŠAM v Velenju, sem še naredil ovinek pa sem skočil v 
Ter do bratranca Janeza. No, tam pa 
je spet bil sam šment, ker Princ ni 
več vžgal. Pa sem jo lepo peš mahnil 
domov na Ljubno.  
 
Slika 17: V Paradi na 60-letnici 
ZŠAM Velenje 
 
Potem sva šla z Jožetom spet gor. 
Pa je razdrl in ugotovil, da je tista 
žica res fuč. No, potem je pa Janezu 
z Univerzala odrezal košček žice, ki 
mu je visel proč, kaj se bo pa 
traktorju poznalo pet centimetrov 
drota, itak mu proč visi. Potem se je pa razbesnela taka nevihta, da sva avto v žago 
pritisnila in popravila. Za dve minuti dela pa tak cirkus, Bog se usmili. No, sedaj pa že 
lahko rečeva, da je Jože naredil magisterij na mojem avtu. 
 
Jože Marovt - Pepč 
Podalpski ribiško-oldtajmerski sanjač  
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OBELEŽILI SMO 10 LET DELOVANJA DRUŠTVA 
ZGORNJESAVINJSKI STARODOBNIKI 
Ljubno ob Savinji, 22. 7.–14. 8. 2016 

 

V lanskem letu smo člani društva 
kulturne in tehnične dediščine 
Zgornjesavinjski starodobniki 
praznovali pomemben jubilej, in 
sicer prvih deset let delovanja 
društva.  
 
Slika 18: Takole se prične temeljita 
obnova starodobnika; iz tega 
podvozja bo nastal Dixie, letnik 
1927, last našega člana Karola 
Ferleža 
 
V čast prve desetletnice smo 
pripravili niz dogodkov in prireditev. 
Izdali smo zajetno knjižno delo – zbornik delovanja društva v prvih 10-ih letih, ki smo 
ga predstavili javnosti na odprtju velike razstave starodobnikov, postavljene v 
prostorih osnovne šole Ljubno. Tudi jubilejno 10. srečanje smo organizirali 
popolnoma drugače kot vsa prejšnja. Udeležencem smo namreč podrobno 
predstavili sam kraj Ljubno. V ta namen smo izdelali načrt tematskih pešpoti po 

Ljubnem in bližnji okolici in pokazali 
obiskovalcem vse, kar se na 
Ljubnem da videti. V načrt smo 
vnesli vse ponudnike turističnih, 
gostinskih in namestitvenih kapacitet 
na Ljubnem, ki so pri izvedbi 
prireditve tudi aktivno sodelovali.  
 
Slika 19: Dragocena gasilska 
brizgalna letnik 1884, last PGD 
Ljubno, je bila razstavljena na naši 
razstavi 
 
Na pomoč so aktivno priskočila tudi 

nekatera društva, v prvi meri turistično, gasilsko ter kulturno. Vse dogajanje ob 10-
letnici društva je seveda, ne po naključju, sovpadalo z dogodki ob 56. Flosarskem 
balu in je zanimivo ponudbo kraja v tem času še popestrilo. Zadnji uradni dogodek ob 
lanskoletnem praznovanju je bilo še naše tradicionalno 9. mednarodno srečanje 
starodobnikov z blagoslovom starodobnih vozil v Novi Štifti pri Gornjem Gradu.      
 

Matej Coklin 
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RAZSTAVA STARODOBNIKOV OB 10-LETNICI DRUŠTVA 2016 
 

Odločitev večine članov društva 
Zgornjesavinjski starodobniki je 
bila, da za desetletnico delovanja 
pripravimo nekaj prepoznavnih in 
odmevnih aktivnosti društva.  
 
Slika 20: Tematsko urejena velika 
razstava 
 
Tako smo za  desetletno obdobje  
izdali zbornik z naslovom Od 
Krištofovih stezic do asfaltnih cest, 
kjer so prikazani delo in aktivnosti 
društva v desetletnem obdobju, pripravili drugo razstavo starodobnikov članov 
društva in organizirali deseto mednarodno srečanje ljubiteljev starodobnikov na 
Ljubnem. Druga razstava starodobnikov članov društva je bila na ogled od 22. julija 
do 7. avgusta 2016 v OŠ Ljubno ob Savinji.  Razstava je bila odprta  v času prireditev  

Flosarskega bala in je bila zelo 
dobro obiskana ne samo od 
Slovencev, ampak tudi od 
obiskovalcev iz inozemstva.   
 
Slika 21: BMW R5 Sport, letnik 
1936, 494 ccm, lastnik naš član 
Richard Petschnig  
 
Obiskovalcev je bilo okrog 2500. 
Bili smo deležni mnogih pohval 
obiskovalcev, kar je bila 
dobrodošla nagrada za naporno 
organizacijo in postavitev 
razstave. Razstava je tematsko 

zaokrožala čas od kolesa do motornega kolesa s posameznimi vložki, ki so tvorili  
spremljajočo servisno dejavnost. V sliki in besedi je bila predstavljena tudi zveza 
SVS in desetletno  delo  društva ZGORNJESAVINJSKI STARODOBNIKI.  
 
Slika 22: SACHS Phӓnomen, letnik 
1940, 98 ccm, lastnik Miran Irnar 
 
Razstava o delovanju društva je bila 
samostojna, postavljena v enem od 
razredov, kjer smo prikazali deset 
biltenov od ustanovitve društva do 
desetletnice njegovega delovanja, 
plakate desetih mednarodnih 
srečanj, publikacije in plakate tujih 
društev, podarjene  slike in  panoje s 
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časopisnimi izrezki na temo društva 
ZGORNJESAVINJSKI STARODOBNIKI in  
časopisno tematiko o posameznih 
prepoznavnih tipih motornih vozil skozi 
dvajseto stoletje.  
 
Slika 23: DKW E-206, letnik 1924, 200 ccm, 
Lastnik Silvo Atelšek 
 
Na razstavi so bile zastopane Slovencem 
najbolj znane znamke motornih koles: 
ADLER, ARDIE, BMW, ČZ, DKW, HOREX, 
KONDOR, MOTOM,  NSU, PUCH,  TOMOS,  
VICTORIA, ZÜNDAPP in tudi INDIAN ter 
RUDGE. 
Razstavljenih je bilo 115 motornih koles in 
koles z motorjem in 20 različnih znamk koles, 
kot so Rog, Puch in še številne druge 
evropske  znamke. 
Hvala vsem našim članom za pripeljane 
eksponate in pomoč pri postavitvi razstave. Hvala zunanjim sodelavcem, ki so  s 

svojimi eksponati omogočili 
popestritev razstave: Samo 
Rančigaj, Matjaž Lesjak, Kristjan 
Kramer, Viki Jager, Zlatka Rojšek in 
Franc Gruden. Hvala tudi PGD 
Ljubno za sodelovanje na razstavi  
ob 130-letnici njihovega društva. 
Do sedaj smo razstavljali naše 
eksponate na naslednjih razstavah:  
na razstavi stare kmetijske 
mehanizacije in orodja v Vrbju, na 2. 
mednarodnem srečanju na Ljubnem  
28. 6. 2008, 
 

  
Sliki 24, 25: Del razstave je bil urejen kot spominska soba delovanja društva 
 
 
trikrat v Ljubljani na GR na 
razstavi Codelli 20.–21. 9. 2008, 
19.–20. 9. 2009 in 18. 9. 2010, na 
razstavi Avto in vzdrževanje na 
Celjskem sejmu 15.–18. 4. 2010, 
na prvi razstavi starodobnikov v 
OŠ Ljubno ob petletnici društva  
26. 7.–2. 8. 2010, trikrat v Gornji 
Radgoni na sejmu Lov, ribolov in 
prosti čas 15.– 17. 4. 2011, 19.–
21. 4. 2013 in 18.– 20. 4. 2015, 
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na razstavi ob 100-letnici smrti 
Janeza Puha na  8. mednarodnem 
srečanju na Ljubnem v Vrbju  19. 
7. 2014, štirikrat na Flosarskem 
balu na Ljubnem v povorki in na 
razstavi v Vrbju 7. 8. 2011, 5. 8. 
2012, 3. 8. 2014 in 2. 8. 2015, 
dvakrat na razstavi v Vrbju na 
Ljubnem ob Flosarskem balu 2. 8. 
2009 in 4. 8. 2013. 
 
 
 
 
 

 
Sliki 26, 27: Razstava pred OŠ Ljubno ob Savinji ob 56. Flosarskem balu 
 
 
 
 
 
Vključno z lansko razstavo je bilo 
manjših in večjih razstav v tem 
obdobju skupaj 17; odprte so bile 
od 1 do 16 dni.  
 
 
                                                                                       
Ivan Sovinšek - Ivko 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Slika 28: Na razstavi smo videli tudi 
zajetno zbirko koles našega člana 
Romana Slemenška 
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PREDSTAVITEV ZBORNIKA IN ODPRTJE RAZSTAVE STARODOBNIKOV 
OB  LANSKOLETNEM PRAZNOVANJU 10-LETNICE DRUŠTVA 

 
 

Na tradicionalnem 56. Flosarskem 
balu lansko leto smo 
Zgornjesavinjski starodobniki 
ponovno odigrali vidno vlogo. S 
predstavitvijo zbornika in odprtjem 
razstave starodobnih vozil v 
prostorih ljubenske osnovne šole 
so se namreč 22. julija začeli 
lanski dnevi največje ljubenske 
turistične prireditve.   

 
Slika 29: Ljubenski pevci na 
otvoritvi razstave in predstavitvi 
zbornika  

  
Plodnih deset let delovanja našega društva je bil zadosten razlog, da smo ob tej 
priložnosti izdali obširno knjižno delo – zbornik z zgovornim naslovom Od Krištofovih 

stezic do asfaltnih cest. Zajetno 
publikacijo z 290 stranmi 
zanimivega branja in obširnim 
slikovnim gradivom smo v avli 
ljubenske osnovne šole 
predstavili prisotnim ob svečani 
slovesnosti ob zaokroženih 
desetih letih delovanja društva.  
 
Slika 30: Pozdravni nagovor 
predsednika SVS zveze g. 
Janka Uratnika 
 
Prvi predsednik in eden od 

ustanoviteljev našega društva Ivo Sovinšek je v imenu uredniškega odbora, v 
katerem sva bila poleg njega tudi Matej Coklin in moja malenkost povedal 
marsikatero zanimivost o nastanku 
knjižnega dela, predvsem pa o 
pomenljivem naslovu, ki nosi v sebi 
ogromno simbolike.  

 
 
Slika 31: Gasilska fotografija z 
nagrajenimi gosti 

 
Govoril je prvič o ljubenski legendi 
iz Kumprejeve domačije nad 
Ljubnim – velikanu Krištofu in 
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drugič o svetniku Krištofu, ki je 
poznan kot zavetnik šoferjev, 
torej vseh nas, ki v sedanjih 
časih ne moremo brez nujnega 
zla, avtomobila, in seveda nas 
starodobničarjev, ki imamo po 
domovih takšna in drugačna 
vozila iz prejšnjega »tisočletja«.  
 
Slika 32: Amaterski uredniški 
odbor 
 
V zborniku smo torej zbrali na 
enem mestu vse  pomembnejše 
dogodke iz preteklega desetletja 

delovanja našega društva, predstavili pa smo tudi nekatere naše člane, ki so s svojim 
delom pripomogli k mednarodni razpoznavnosti po letih vendarle še mladega, pa 
kljub temu zelo uspešnega društva Zgornjesavinjski starodobniki. 
 
Slika 33: Zbornik ob 10. obletnici  
našega društva 
 
Slovesnosti ob predstavitvi 
zbornika so se udeležili številni 
gostje, med katerimi so bili tudi 
predsednik Zveze starodobnih 
vozil Slovenije Janko Uratnik, 
ljubenski župan Franjo Naraločnik 
in ravnatelj OŠ Ljubno Rajko 
Pintar, pa tudi naši prijatelji iz 
drugih starodobniških društev po 
Sloveniji so bili prisotni.  
 
Ob tej priložnosti je predsednik društva Matej Coklin  našim stanovskim prijateljem in 
številnim zaslužnim za 10-letno rast društva podelil zbornike in spominske plakete. 
Slavnostno dogajanje so popestrili pevci in pevke mešanega pevskega zbora z 

Ljubnega in legendarni citrar iz 
Logarske doline Karli Gradišnik.  
 
 
 
 
Slika 34: Po naporni otvoritvi 
razstave, ki se je zavlekla pozno v 
noč, smo zjutraj nadaljevali z 10. 
mednarodnim srečanjem. Takole 
je izgledalo ob prijavnem pultu 
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V sklopu dogodkov ob okroglem 
jubileju delovanja Zgornjesavinjskih 
starodobnikov, katerega člani 
skrbimo za kulturno in tehnično 
dediščino v Zgornji Savinjski dolini 
in drugod, je bila na slovesnosti ob 
izdaji zbornika tudi odprta razstava 
starodobnih vozil, predvsem 
motorjev, koles z motorjem in koles, 
ker za večja vozila v šoli enostavno 
ni prostora.  
 
Slika 35: Večina starodobnikov je 
bila v Vrbju letos zgolj na ogled, 
nekateri pa so se odpravili po dolini 
v lastni režiji  
 
 

Postavitev razstavnih 
eksponatov, označenih po tipih in 
lastništvu ter urejenih v skupine 
po znamkah vozil, je bila povsem 
pod okriljem našega neutrudnega 
Iva Sovinška. 
 
 
 
Slika 36: Potujoča razstava v 
Vrbju, lastniki pa so peš 
raziskovali Ljubno in spoznavali 
lokalne znamenitosti in 
specialitete 
 

 
 
Ob teh dogodkih  velja omeniti tudi posluh ravnatelja ljubenske osnovne šole Rajka 
Pintarja za naše »starodobniške« 
želje, saj bi brez dobrega 
tovrstnega sodelovanja ne mogli 
realizirati že druge takšne 
razstave v prostorih tamkajšnje 
osnovne šole. 

 
Franjo Atelšek 
 
 
Slika 37: Na prireditvenem 
prostoru so nas zabavali člani 
skupine Golte 
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JESENSKI PIKNIK »Pr' Marki« 

Varpolje, 3. 9. 2016 

 
Na pobudo našega spoštovanega Vinka Rakuna, po domače Markovga Vineta ali v 
ožjem krogu popularno imenovanega Pavarottija, po novem referenta za odlično 
počutje članov, dežurnega vzdrževalca dobrega vzdušja in nenadkriljivega mojstra 
raznovrstnih veščin, katerih skupni imenovalec je predvsem delanje norca tako iz 
sebe kot seveda še večkrat iz drugih, smo zaradi tehtnih zgoraj opisanih in težko 
razumljivih razlogov naš tradicionalni jesenski piknik selili s področja Nazarij v 
Varpolje na hišni naslov omenjenega člana. 
 
Tudi vreme je po dolgih letih pretežno do zmerno deževnih prvih septembrskih sobot 
dokončno obupalo nad nami in znova dokazalo stari rek, da pametnejši popusti; in 
ker to nikakor ne moremo biti mi, je bilo poraženec pač vreme in je sijalo in žgalo in 
še kar sijalo.  

 
Slika 38: Vesela družba pred Markovo Ajdo 

 
Posledice je v prvi meri čutil Markov keuder, ki je nenapovedano potreboval dostavno 
injekcijo precej pred nameravano redno polnitvijo. Vrhunec dogajanja pa je bil solo 
vodni nastop najprej Čanija Banija, varpoljskega šejka Smetišnice, ki si prav v času, 
ko nastajajo te vrstice, na svojem poletnem dvorcu v Gmajni liže rane po postavitvi 
Abrahamovskega mlaja, in nato še njegovega sodelavca Negliča, ki sta z 
akrobatskimi vložki poskrbela za dih jemajoče vzdihe prisotnih gledalcev. Malo, 
ampak res malo, je manjkalo pa bi se na prizorišču razvila prava evforija oblečenih 
skakalcev  v strugo.  
 
Če bo glede na posledice na vojnih zalogah naš Vine še pri močeh in pri volji, bi kar 
znali letos zadevo še ponoviti. Tiste, ki po branju tega besedila nimate ravno jasne 
predstave, o čem pravzaprav govorimo, pa vabimo, da letos dogajanje spremljate 
osebno.  
 
 Matej Coklin 
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STROKOVNA EKSKURZIJA 
 

Gorenjska, 1. 10. 2016 
 
Prelepa Gorenjska, jedli bomo pa 
raje doma, v Logarski.  
Tradicionalna prvooktobrska 
izletniška sobota se je skoraj 
začela slabo. Vendar smo izletniki 
s hitrim ukrepanjem in seveda s 
pomočjo Češnovarjeve delavnice 
defekt na avtobusu hitro rešili.  
 
Slika 39: Ogled bogate zbirke v 
Lončarjevem muzeju  
 
Prvi postanek letos je bil v Komendi 
v Lončarjevem muzeju. Ustanovitelj je že leta zvest obiskovalec naših srečanj in 
pošteno je, da mu obisk tudi vrnemo. Janez Lončar je s pomočjo družine odkupil in 

prekrasno uredil sosednjo domačijo 
v Podborštu. Domači so nas 
prisrčno sprejeli in nas lepo 
postregli. Dober glas o zbirki bomo 
z veseljem širili daleč naokoli.  
 
 
Slika 40: Tako impozantne zbirke 
predvsem angleških motornih koles 
večina od nas ni še nikoli videla. 
Kaj pa cene? vprašamo g. 
Komljanca. Ja, ugodno, tudi že za 
kakšnih 7000 bi se kaj našlo … 
 

 
Pot smo nadaljevali do Lipnice, kjer nas je pričakal Jože Komljanec z družino. 
Gospod ima v lasti fascinantno 
zbirko predvsem angleških 
predvojnih in medvojnih motornih 
koles pa še par mlajših kosov. Po 
ogledu čudovite zbirke so nas 
Gorenjci tudi tukaj presenetili s 
svojo nepregovorno 
gostoljubnostjo.  
 
 
Slika 41: Concours de' Elegance 
Slovenije 2016 – mnogo praznih 
parkirnih prostorov 
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Slika 42: Zaključni del v Logarski 
v gostišču Ojstrica. Ko Kitajc 
zakuri v svoji čevabđinici, diši cela 
Logarska. Pa ne po alpskem 
cvetju, da ne bo slučajno pomote 
 
V nadaljevanju smo se na kratko 
ustavili na Bledu na izboru naj 
starodobnika Slovenije in bili 
glede na zveneč naslov prireditve 
kar malo razočarani nad skromno 
udeležbo. Pri Avseniku vse po 
starem, se je glasil komentar na 

naslednji postaji in že smo z vso močjo zagrizli v klanec proti Jezerskemu. Na 
parkirišču smo malo hladili avtobus in pregrete organizme ter spoznali edinega 
strojnika težke mehanizacije v Sloveniji, ki ga naš Cajner ni poznal (do sedaj se to v 
bližnji in daljni okolici še ni 
zgodilo), nato smo se počasi 
spustili do Logarske in večerni 
veseli del opravili pri našem 
edinem kitajskem članu Franciju 
Plesniku v njegovi Ojstrici.  
 
 
Slika 43: Veliki varpoljski orkester 
za godovanja in Abrahame s solo 
pevcem Vinkom (prvi z leve) 
 
 
 
Zabavni del večerje so prevzeli člani varpoljskega noneta s solo pevcem Vinkom 
Pavarottijem. Po ganljivi in na srečo dokumentirani interpretaciji Pesnerjeve 30 let 
smo, že v trdi temi, zamaknjeni zapustili Logarsko. Ostali penzionski gosti niso imeli 
nič proti.     
 

 
Matej Coklin 

 
 
Slika 44: Ko so se molitvam za 
odhod pridružili še drugi gostje 
penziona, so bile počasi uslišane; 
hrupni gostje so končno odšli  
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PO ITALIJANSKIH ROŽICAH HRVAŠKA JEZERCA 

Zrelaki obiskali Furlanijo in Julijsko krajino nato še Liko in Kvarner 

 

Po uspešni visokogorski alpski 
preizkušnji 2014 smo člani sekcije 
Zrelakov redne letne dvodnevne 
izlete uvrstili v letni plan.  
 
Slika 45: Na Sorici smo dosegli 
gorski cilj italijanske ture 
 
Že v marcu 2015 smo se podali 
proti italijanski Julijski krajini s 
končno destinacijo cvetlični sejem 
v mestu Pordenone. Čigava ideja 
je bil sejem, na tem mestu ne bi 
razpravljali, nas pa še danes boli glava, da smo na vsakoletne starodobniške vikend 
ture začeli jemati še soproge. Ja, Zrelaki navadno nikoli ne zaidemo, od tu nazaj pa 
ni poti. Ker je bil Italijanski del naše poti pretežno ravninski, smo zadevo popestrili na 
naši strani. Preko Črnivca in Škofje Loke smo jo mimo Železnikov mahnili do 

gorskega cilja, na Sorico. Pri 
spustu v globel Baške grape smo 
se čudili velikemu številu ljudi, ki 
so si strma pobočja izbrali za 
svoja domovanja. 
 
Slika 46: Cvetlični sejem 
Pordenone 
 
Ogledali smo si kobariško 
kostnico in se v naselju Žaga pred 
Bovcem ustavili na kratkem 
klepetu pri predsednikovemu 

prijatelju iz JNA. V Čedadu smo se napotili čez Hudičev most in občudovali 
smaragdno Nadižo globoko spodaj. Pot smo nadaljevali v smeri prvih obronkov 
Dolomitov in parkirali v kraju, ki je globalno poznan po enem boljših pršutov na svetu. 
San Danielle del Friuli živi za in od 
pršuta. Po dolgi poti nam je prijala 
konkretna degustacija. Prevozili 
smo še kratek kos poti do Vidma, 
kjer smo po večernem ogledu 
mesta prenočevali.  
 
Slika 47: Tudi Italijani znajo 
dekorirati kot Mozirjani, kdo le se je 
tega prej spomnil, kdo ve? 
 
Jutranja pot do Pordenona je hitro 
minila in po malo mlačnem 
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postopanju med gredicami in 
cvetličnimi lonci je moški del ekipe 
najprej svojo radovednost tešil 
med malimi traktorji in drugimi 
kmetijskimi stroji nato pa na svojo 
veliko veselje našel degustacijsko 
halo.  
 
Slika 48: Starodobniški asortiman 
tovarne Moto Guzzi, poleg motorja 
tudi mesoreznica in tehtnica  
 
Tam so prodajali vse vrste 

suhomesnatih izdelkov, sirov pa oliv, sušenih paradižnikov, namazov iz paprike in 
različnih pestov in vložnin in še in še. Kar precej smo se založili z raznimi izdelki in 
končali ogled znamenitega sejma. Na poti 
domov smo se na željo idejnih vodij ustavili še v 
Palmanovi, kjer pa moški del ni imel take sreče 
kot na sejmu in je več ali manj pri avtomobilih 
potrpežljivo čakal na konec nakupovalne 
mrzlice. Hop do Gorice in preko meje in že smo 
našli pravo starodobniško gostilno. V veži 
prekrasen Guzzi pa še prekrasen rezalnik 
pršuta ter tehtnica prav tako firme Guzzi. Ne 
vem, kaj je bilo lepše. Po slabih treh urah stare 
ceste smo bili že doma. 
 
Slika 49: Rastoke pred Slunjem  
 
Po Avstriji 2014 in Italiji 2015 sta bili v letu 2016 
v ožjem izboru dve destinaciji: Hrvaška in 
Madžarska. Odločili smo se za Hrvaško, Liko, 
kjer naj bi si ogledali Plitvice, se malo zapeljali 
po Jadranski magistrali in na koncu pristali 
doma. Vremenska napoved je bila srednja 
žalost in ko smo na Obrežju zapuščali Slovenijo 
(na krajevnem ne na avtocestnem mejnem prehodu), je carinika zelo skrbelo, kaj 
pomeni silna odprava velikih Volvov plus dveh drugih starodobnikov.  

 
Slika 50: Zaslužena malica na stari 
Lički magistrali – brez Savinjskega 
želodca pač ne smeš na pot … 
 
Preko Strmca Samoborskega smo 
prispeli do Karlovca in se nato 
ustavili na Rastokah pred Slunjem. 
Ker je že dalj časa padal dež, so 
bile Rastoke krasne kot že dolgo 
ne. Pogled na vso vodo, ki se v 
stoterih rokavih, nekaterih 
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naravnih, nekaterih umetnih, 
steka z bregov pod številnimi 
mlini in drugimi objekti, je res 
fascinanten. Pot smo nadaljevali 
do Plitvic, kjer je pošteno ulivalo.  
 
Slika 51: V Teslinem muzeju v 
Smiljanu…  
               
Ker se Savinjčani ne damo, smo 
se kljub dežju odločili za ogled. 
Najlepše pri vsem je, da smo 
zaradi slabe vidljivosti zgrešili 

panoramsko pot in se kot pravi   hribovci nevede podali na treking varianto.  Na tej 
gozdni poti ne samo, da že ob lepem vremenu ne vidiš nikamor, ampak je bila tudi 
steza  kvalitetno razmočena in temu primerno spolzka in mehka, in čez čas smo 
ugotovili, da nikakor ne moremo ugotoviti, najbrž zaradi dežne zavese, kje smo in 
kam gremo. Morala nas kljub vsemu ni zapustila in končno smo globoko pod sabo za 
orientir zagledali jezera. 
Namestitev v prijetnem penzionu 
v Korenici in topel tuš zdaj nista 
več daleč.  
 
Slika 52: Predsednik ocenjuje 
nelojalno konkurenco 
 
Nekaj ur po pustolovščini smo se 
kot prerojeni zbrali v restavraciji 
pri večerji. Po krajši dilemi smo se 
pravilno odločili, da se bo k 
mesnim dobrotam najbolje 
prilegala Graševina in ura je bila 
takoj polnoč. Naslednji dan smo samo rahlo utrujeni po obilnem zajtrku pot 
nadaljevali do Otočca oziroma do Smiljana, kjer sta rojstna hiša in lep muzej velikega 
izumitelja Nikole Tesle.  
Po zanimivem ogledu smo se povzpeli na Velebit in v Senju zopet ujeli sonce ter 
popili kavo. Počasi smo kolovratili po Jadranski magistrali in se čez Delnice in 

Kočevje varno vrnili domov. Za 
drugo leto je okvirna destinacija že 
znana, v vsakem primeru bo to 
Madžarska, vprašanje je samo ali 
Balaton ali Budimpešta.   

 
Matej Coklin 
 
Slika 53: Po sestopu z Velebita je 
v Senju prijala kavica, tudi sonce 
smo spet videli, sedaj pa po 
Jadranski magistrali … 
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Predstavljamo sekcijo: 
ZGORNJESAVINJSKI TRAKTORISTI 

 

Slika 54: Jože Breznik, Janko Štruclj, Florjan Mavrič, Boštjan Božič, Janez Cajner 

 
Po uspešni vroči nedeljski julijski vožnji naših boljših polovic 
z našimi starimi traktorji po Logarski dolini in po vzponu do domačije 
Karlija Gradišnika smo se odločili, da gremo naslednjo nedeljo na pastirski praznik na 
Menino planino. Kljub bolj slabi vremenski napovedi se nas je hladnega nedeljskega 
jutra pri Polaškem zbralo pet traktoristov društva zgornjesavinjskih starodobnikov. 
Štart je bil ob osmih zjutraj. Prva postaja je bila gostilna pri Urški v Bočni, kjer smo 
dobili motivacijo za nadaljnji vzpon. Po dobri uri vožnje smo ob velikem navdušenju 
obiskovalcev Menine prisopihali na vrh. Naredili smo krajši postanek in ohladili 
motorje. 
Bili smo veseli, da so naši šestdesetletni konjički zdržali tako strmo pot. Še najbolj 
vesel je bil Janko - Zlamana noga, saj je bil to njegov prvi vzpon po obnovi 
njegovega Štajerja. To pomeni, da je bilo delo dobro opravljeno. Ker nekateri še 
nismo bili na Bibi planini, smo se odločili, da se spustimo do te lepotice. Tu  
smo si naročili Polaško poslastico 
– kobasico. Po zelo dobrih 
kobasicah in 
čaju smo se odločili, da se 
odpeljemo nazaj na Menino.  
 
Slika 55: Skupaj nam bo/je uspelo  
 
Kljub Joškotovim težavam z 
akumulatorjem smo srečno prispeli 
na vrh Menine. Tu smo postavili 
naše stare traktorje na ogled 
obiskovalcem Menine.  
Zanimanje tako starih kot mladih 
za naše starodobnike je bilo veliko 
in kar niso mogli verjeti, da lahko 
tako stari traktorji še zmorejo tako 
strmo pot.  
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Mi pa smo se odločili, da 
poizkusimo srečo na 
volovski ruleti.  
Po strokovnem premisleku, 
za kateri kvadrat se bomo 
odločili, smo kupili srečke. 
 
Slika 56: Starodobniška 
panorama na Menini 
planini 
 
Tu nas je sreča zapustila in 
ostali smo brez vola. Odšli 
smo na hladno pijačo, nato 

pa se odločili za spust v dolino. Vožnja v dolino nam je šla dobro od rok, tudi 
Boštjanu, ki mu spusti delajo nemalo preglavic. Vsi beli od prahu vendar dobre volje 
smo prispeli do Urške v Bočno. Po okrepčilu in dobrih vtisih smo se odpravili do 
Boštjana, kjer smo naredili bojni načrt za prihodnje leto. Odločili smo 
se, da bomo v letu 2017 obiskali še več naših lepih planinskih postojank. Morda tudi  
kakšno izven naše doline. O tem pa več v naslednjem biltenu. LP TRAKTORISTI. 
Florjan, Beštja, Joško, Polaški, Janko 
                                                                                                 Florjan Mavrič 
 

DRUŠTVENA DRUŽABNA KRONIKA 2016 
 
 

Slike 57–59: V Beogradu so trije naši 
oldtimerji pozirali za Grafit  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kot bi 

jih preslikal, v nulo, ni kaj … 
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Slike: 60–62: Češnovar, spet ni 
taprav nastavek … 
 
 

 
Se vidim, no, ne vidim glih, ušlatam 
… 

 
 
 
 
A dilše štange nemaš; ki je pa de 
spet šofer … 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Slika 63: Zadnji napotki; 
No po pa tak' k' s'm ti rekla. A veš 
k'k? Ja, se bom, veš, da bom, 
sigurno bom, pa res bom … K'k ž'? 
 
 
 

 
 
Slika 64: Pismo, a veš, da imajo 290 
strani za 10 let, kaj pa naj zdaj mi 
naredimo drugo leto za 20 let? 
Ne bomo menda izdali Vojno in mir, 
čeprav imamo tudi takega materiala 
več kot dovolj. 
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Slika 65: Jože Miklavc je vse 
dokumentiral, pa od blizu; še dobro, 
da Karli že dolgo nima več treme … 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Slika 66: Eni smo se udznotre  trudli 
s svečanimi govori … 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Slika 67: … ta drugi so pa udzune 
bolj hiteli … 
Ni ke, za kar si, si! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Slika 68: Takgale sem tanko, k' s'm 
bil še mlad bencinkelner … 
Ja, Pepo, se vemo, da si ž ncajt u 
penziji … 
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Slika 69: Ka ste pa s tem'le mislili??? 
 
 
 
 

 
 
 
Slika 70: Danes za vas kuha Zorko; že včasih so 
rekli, da slika pove več kot 1000 besed  
 
 
 

 
 
Slika 71: Zorko kuha, Majda pa 
streže 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Slika 72: Ka smo že rekli? Da slika 
pa tavžent besed, pa pustmo… 
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Slika 73: Zorko je ugrevo … 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Slika 74: … Jobi na skrivaj odpelo … 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Slika 75: … Pepi pa kar na haubo … 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Slika76: Zde pa zadost! 
Na zdravje pa u 2017 napre …
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Certifikati Starodobnih vozil izdani v 2015  
 
 
 
 
 
 
BMW K100 RT, 987 ccm, let. 1985 
Lastnik Franc Part 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mercedes Benz 200 D, 1988 ccm 
Letnik 1978 
Lastnik Darko Denžoč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Volkswagen Jetta jl, 1272 ccm, 
letnik 1981 
Lastnik Božidar Kumprej ml. 
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Renault 12 tl, 1289 ccm,  
Letnik 1975 
Lastnik Zlatko Ulaga 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAM 5500, 7983 ccm, letnik 1971 
Lastnik PGD Polzela 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifikati Starodobnih vozil izdani v 2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
BMW R 25, 245 ccm, letnik 1951 
Lastnik Ivan Krajnc 
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HONDA CB 400 N, 381 ccm,  
Letnik  1980 
Lastnik Zoran Podkrižnik 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONDA CB 650 C, 613  ccm,  
Letnik 1981 
Lastnik Zoran Podkrižnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
HONDA CB 900 , 897  ccm,  
Letnik 1979 
Lastnik Zoran Podkrižnik 
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Volkswagen 1200,1192 ccm, 
Letnik 1959 
Lastnik Robert Kladnik 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VW Unis 1200 J, 1192 ccm, 
Letnik 1975 
Lastnik Viktor Matijovc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Unis golf jgl, 1282 ccm, 
Letnik 1985 
Lastnik Anton Arnič 
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Ford Mustang 289, 4727 ccm, 

Letnik 1967 
Lastnik Franc Firšt 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercedes Benz 450 sl, 4520 ccm, 

Letnik 1980 
Lastnik Franc Firšt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mercedes Benz 280 SE, 2778 ccm, 

Letnik 1968 
Lastnik Franc Firšt 
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