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ZGORNJESAVINJSKIM STARODOBNIKOM OB TRINAJSTI OBLETNICI 

Poročilo predsednika Zgornjesavinjskih starodobnikov za leto 2018 

 
Lansko leto je kot že mnoga prej vse prehitro minilo. Dogodki so se vrstili v 
ustaljenem ritmu, po našem koledarju dogodkov, ki je v uporabi že kar precej let. 
 
Slika 1: Spomladanski izvoz 
 
Kot prejšnja leta smo se v 
zimskem času sestajali na rednih 
društvenih sestankih, pregledovali 
slike z naših preteklih prireditev in 
debatirali o prihajajoči sezoni ter 
obnovi naših starodobnikov. 
Mobilno sezono smo otvorili z 
dvanajstim memorialom Frenka 
Slapnika na zdaj že tradicionalnem 
kraju majskega srečanja – v 
Poljanah. Lanskoletno majsko 
druženje smo združili s starodobniško štafeto, ki jo je zveza SVS v sodelovanju z 

včlanjenimi društvi organizirala v 
sklopu prireditev ob evropskem letu 
kulturne dediščine.  
 
Slika 2: Z avtobusom po Irski 
 
Po planu so nas obiskali sosedje iz 
Kamniškega starodobniškega 
društva. Naslednjo nedeljo smo 
člani društva »starodobniško 
štafetno palico« predali stanovskim 
kolegom s Črne na Koroškem.   
Tudi lani smo julija otvorili sklop 
dogajanj ob tradicionalnem 

Flosarskem balu na Ljubnem ob Savinji s tradicionalnim 12. mednarodnim srečanjem 
ljubiteljev starodobnikov, ki je kot 
vsa naša srečanja v preteklosti 
odlično uspelo. 
Avgustovski blagoslov smo kot 
običajno zaključili s prelepo 
panoramsko vožnjo čez 
Podvolovljek se ustavili na 
tradicionalnem Lučkem dnevu.  
 
Slika 3: Starodobniki v vinogradu – 
utrinek z rallyja štirih dežel 
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Jesenski piknik je bil jesenski zgolj z vidika 
vremena. Gostoljubje nam je že drugič 
ponudil naš član Robi Kladnik na svoji 
domačiji pri Krumpačniku. Pravijo da 
pametnejši prvi odneha, v našem primeru je 
bilo to vreme oziroma dan, ki se je prehitro 
poslovil, mi pa smo vztrajali in vztrajali. 
Na strokovno ekskurzijo oziroma izlet smo se 
podali v hrvaško Istro, pogledali prekrasen 
muzej stare kmetijske tehnike v Novi vasi pri 
Poreču »Traktor story« in čudovito bližnjo 
kraško jamo. Po Istri smo pot nadaljevali do 
Fažane in se z ladjo podali na ogled 
Brionskega otočja. Z večerjo v Konobi v 
Fažani smo druženje zaključili.  
Sledila sta še redna sestanka v novembru in 
decembru.  
 
Slika 4: Malica na trgu v Radgoni  
 
Društvene dejavnosti so vselej 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. Vedno sicer ugotavljamo, da je na seznamu veliko članov, pri akcijah pa 
se ponavljajo eni in isti stari obrazi. Po drugi strani pa se s takšno usodo spopadajo 
praktično vsa društva in tega dejstva verjetno tudi mi ne bomo spremenili. 
 
Na tem mestu je prav, da se zahvalim članom, ki največ pripomorejo k 
prepoznavnosti zgornjesavinjskega 
starodobniškega društva. Zahvaljujem se 
članom upravnega odbora Urošu Prosencu, 
Zoranu Podkrižniku,  Jožetu Brezniku, 
Damjanu Novaku, Florjanu Mavriču, Ivanu 
Cajnerju, Simonu Štriglu, Robiju Kladniku in 
članom nadzornega odbora Ivanu Sovinšku, 
Janku Štruclju in Ivu Rihterju.  
Ogromno sodelujejo pri naših dogodkih še 
naslednji člani: Stanko Tiršek, Maks Jurak, 
Boštjan Božič, Jože Kotnik, Srečo Štrukelj, 
Srečo Urtelj, Silvo Atelšek, Jože Završnik, 
Toni Slapnik, Darko Kumprej, Jožef Gorič, 
Miran Irnar, Janez Krivec, Franjo Atelšek in 
mnogi drugi.  
 
 
Slika 5: Benz Velo letnik 1896, s kakršnim se 
je v Ljubljano pripeljal baron Anton Codelli 
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Številne 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 6: Moherski klifi (Irska) 
 
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, ki prepoznavate, da je naše delo ključno za promocijo 
celovite podobe Zgornjesavinjske doline, in nas temu ustrezno podpirate. 
 
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., Marki transport d. o. o., ČAS LES d. o. o. Mozirje, Ključavničarstvo Kotnik 
Jože s. p. Ljubno ob Savinji, Davidov hram d. o. o., B/S/H Hišni aparati Nazarje, 
Slikopleskarstvo Špeh, Vulkanizerstvo Novak Damjan s. p., GTC Voda 902, Firšt d. 
o. o., Invarst Mengeš,  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, 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, 
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, 
Avtoprevozi 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,  K-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. 
 
 
Predsednik društva 
ZGORNJESAVINJSKI STARODOBNIKI 
Matej Coklin  
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DVANAJSTI MEMORIAL FRENKA SLAPNIKA 

Rečica ob Savinji, 6. 5. 2018 

 
Letošnji spomladanski izvoz 
starodobnikov smo člani društva 
zgornjesavinjski starodobniki 
izvedli malo drugače. Dogodek 
smo združili s potekom štafete v 
organizaciji zveze SVS, dogajanje 
je opisal Ivo Sovinšek.  
 
Slika 7: Lovski dom na Rečici ob 
Savinji je že vrsto let kraj dogajanja 
spomladanskih izvozov.  
 
 
POTEK ŠTAFETE OB LETU EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE, kjer  smo 
sodelovali člani društva ZGORNJESAVINJSKI STARODOBNIKI  
 
Zgornja Savinjska,  6. 5. 2018 
Uradni začetek štafete je bil 6. 5. 2018 v Kamniku, kjer so se zbrali člani društva 
starodobnih vozil iz Kamnika in krenili s starodobnimi vozil proti Črnivcu. Tam smo jih 
pričakali člani društva ZGORNJESAVINJSKIH  STARODOBNIKOV s svojimi 
starodobnimi vozili. Ko smo pri GTC 902 izmenjali pozdrave in spili nekaj požirkov 
izvirske gorske vode 902, smo pomešani formirali kolono in se odpeljali v Gornji 
Grad. Pričakal nas je župan Stanko Ogradi, nas pozdravil in nam za dobrodošlico v 
Gornjem Gradu omogočil ogled katedrale. Zgodovino katedrale nam je nazorno 
opisala Bojana Zupanc, ogledu katedrale je sledila še mala zakuska pod 
pokroviteljstvom župnišča. Pot smo nato skupaj nadaljevali do lesarskega muzeja v 
Nazarjah, kjer nas je sprejela direktorica Barbara Šoster Rutar in nas skozi zanimivo 
razlago popeljala skozi muzej – skozi zgodovino  gozdarstva in lesarstva v Zgornji 
Savinjski dolini. Ogled nam je omogočila občina Nazarje. Sledila je krajša vožnja do 
lovskega doma LD Rečica ob Savinji, kjer smo na našem društvenem pikniku s 
Kamničani v prijetnem medsebojnem kramljanju preživeli še nekaj prijetnih skupnih 
uric. Po pozdravu sta predsednik zgornjesavinjskih starodobnikov Matej Coklin in  
SVS-ov koordinator štafete Ivan Sovinšek podelila priznanja in plakete za udeležbo 

na štafeti članom kamniškega 
društva starodobnikov. Njihov 
predsednik Miroslav Vrhovnik se je 
našemu društvu lepo zahvalil za 
gostoljubnost in razšli smo se 
zadovoljni vsak  v svojo smer. 
 
Slika 8: V sklopu starodobniške 
štafete smo gostili prijatelje iz 
Kamnika 
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Črna na Koroškem,  13. 5. 2018 
 
Društvo ZGORNJESAVINJSKIH 
STARODOBNIKOV se  je  v 
nedeljo, 13. 5. 2018, zbralo pri 
Pubu Pfeifer na Prihovi za prenos 
štafete na Koroško.  
 
 
Slika 9: Na obisku v Črni 
 
 
Potovali smo preko Mozirja, Šoštanja, Zavodnja in Slemena v Črno na Koroško, kjer 
so nas na športnem igrišču sprejeli člani društva ljubiteljev starodobnih vozil Črna. Po 
uvodnem pozdravu smo se odpeljali na ogled etnografske zbirke in muzeja Tine 
Maze v centru Črne, kjer nam je obe muzejski zbirki zelo slikovito predstavil Alojz 
Repanšek. 
 

 
Slika 10: Ogled etnografskega  
muzeja v Črni 
 
 
 
Po ogledu zelo zanimivih zbirk smo 
se vrnili na športno igrišče, kjer 
smo bili deležni pogostitve in 
nagovorov županje  občine Črna 
na Koroškem  mag. Romane 
Lesjak in župana občine Ljubno 
Franja Naraločnika. Nato sta  

predsednik starodobniškega društva Črna  Franc Golob in predstavnik 
zgornjesavinjskih starodobnikov Ivan Sovinšek podelila priznanja in plakete  
prinašalcem štafete iz društva zgornjesavinjskih starodobnikov.  
 
Po prijetnem medsebojnem kramljanju in zahvali za izkazano gostoljubnost smo se 
poslovili, se še skupaj popeljali po občini Črna, nato pa po želji vsak na svojo stran 
proti domu. 
   
Ivan Sovinšek 
 
 
 
Slika 11: Podelitev priznanj 
udeležencem štafete 
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12. Mednarodno srečanje starodobnikov 

ZGORNJA SAVINJSKA 2018, Ljubno, 21. 7. 2018 

 
Zgornjesavinjski starodobniki otvorili lanski  Flosarski bal 

 
Najpomembnejši dogodek v 
lanskem koledarju aktivnosti 
društva Zgornjesavinjski 
starodobniki je bilo razumljivo že 
tradicionalno 12. mednarodno 
srečanje ljubiteljev starodobnih 
vozil Zgornja Savinjska 2018.  

 
Slika 12: Na startu 12. srečanja 

 
Tudi lani so organizatorji 
tradicionalnega Flosarskega bala 
na Ljubnem ob Savinji našo 
prireditev uvrstili kot uvodno dejanje v  štirinajstdnevni program prireditev. Lahko 
rečemo, da smo zaupanje povsem opravičili, saj je naše srečanje ponovno dobro 

uspelo. 
 
Slika 13: Traktorska zasedba 
 
Že v zgodnjem sobotnem jutru 
na dan prireditve so se na 
prireditveni prostor v Vrbju na 
Ljubnem zgrinjala starodobna 
vozila z našimi prijatelji od blizu 
in daleč. Poleg članov našega 
društva je bilo na srečanju 
evidentiranih 167 udeležencev iz 
različnih društev iz Slovenije. Da 
pa je bilo srečanje v pravem 

pomenu besede mednarodno, so poskrbeli tudi ljubitelji oldtimerjev iz sosednje 
Hrvaške in Avstrije. Skupaj 227 udeležencev, ki so napolnili prireditveni prostor v 
Vrbju na Ljubnem ob Savinji z 171 vozili, med katerimi je bilo seveda največ  
avtomobilov, tj. 101, 55 motorjev, 
14 traktorjev in 1 tovorno vozilo. 
 

 
Slika 14: Stabilni motor je zanimiva 
stvar 
 
 
Vsakoletno srečanje ljubiteljev 
starodobnih vozil na Ljubnem tudi 
lani ni bilo omejeno zgolj na 
prireditveni prostor, ampak so se 
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številni udeleženci podali na 
organizirano panoramsko vožnjo, t. 
i. rally po zgornjesavinjskih občinah 
Gornji Grad, Nazarje, Mozirje in 
Rečica ob Savinji. Na poti so bili 
trije postanki, na katerih so se 
lahko udeleženci okrepčali z 
domačimi dobrotami.  

 
Slika 15: Starodobniške 
nestarodobnice (redke pri nas) 

 
Za prvo pošteno malico so 
poskrbeli v Okrepčevalnici Rop na Homcu, kjer so udeleženci lahko videli in okusili, 
kako izgleda pristna zgornjsavinjska malica, postrežena z zgornjesavinjskim 

želodcem in jabolčnikom oz. »tokcom«, kot se 
mu pravi po domače. V Mozirju na trgu je 
udeležence rallyja ponovno čakal obrok z rujno 
vinsko kapljico, ob toplem sončnem dnevu pa je 
za povrh še kako prijala kakšna kepica 
slastnega sladoleda.  
 
Slika 16: Na trgu v Mozirju 
 
Ob povratku na prireditveni prostor na Ljubnem 
je sledil še postanek v Varpoljah na domačiji 
naših starodobnikov Marije in Vinka Rakun, kjer 
je Marija s pekovskimi dobrotami iz njene 
kuhinje tudi poskrbela za prisotne, Vinko nam je 
razkazal svojo bogato zbirko Tomosovih 
motorjev, 
pa tudi o 
izkoriščanju 
okolju 
prijazne 
energije – 

tamkajšnji vodni elektrarni – je padla kakšna 
beseda. Ob vrnitvi na prireditveni prostor seveda 
ni manjkalo kosilo in priznanja in pokali za tiste, 
ki so si jih seveda na kakršen koli način zaslužili.  
 
Slika 17: Pri Markih v Varpoljah; na kmetiji pri 
Rakunovih so pravi univerzalci – poleg izdelkov 
domače obrti in ekološke pridelave žit imajo tudi 
žago in moto servis, ob enem pa proizvajajo 
električno energijo v mali MHE; lahko rečemo, 
da znajo izpolniti vse želje  
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Ker je na tovrstnih srečanjih starost 
vozil še kako pomembna, so 
podatki o letnikih izdelave 
posameznih vozil zelo zanimivi.  
 
Slika 18: Gneča na prireditvenem 
prostoru v Vrbju 
 
Najstarejšemu oldtimerju na 
srečanju, avtomobilu Dodge 
Roadster iz leta 1924, je tako 
zmanjkalo manj kot deset let do 
»stotice«. Najstarejši motor je bil 
Sunbeam M9 iz leta 1930, traktor Steyr 180 se je ponašal z letnico 1949, tovornjaček 
Zastava 616D pa je bil letnik 1968.  
 
Poleg starosti prisotnih jeklenih konjičkov, ki je pač takšna, kot je navedeno v 
dokumentih posameznega vozila, smo na srečanju kot vedno ocenjevali tudi 
urejenost posameznih vozil. To je bilo bistveno težje opravilo, saj je od takšnega 

števila jeklenih konjičkov na štirih in 
dveh kolesih kar težko določiti 
najlepše urejenega v posameznih 
kategorijah.  
 
Slika 19: Spust s Homca, kjer smo 
v okrepčevalnici Rop (v ozadju) 
opravili prvi postanek in se z 
zgornjesavinjskimi dobrotami 
konkretno okrepčali 
 
Starodobna vozila so namreč 
vedno prava paša za oči tako 

prisotnih udeležencev srečanja kot radovednih obiskovalcev, ki jih na prireditvenem 
prostoru tudi tokrat ni manjkalo. Za različne naj kategorije (najstarejši, najlepše 
ohranjen itd.) smo lastnike torej nagradili s priznanji oz. pokali. 
Za dobro organizacijo srečanja se je tudi ob tej priliki potrebno zahvaliti vsem 
članom, ki so tako ali drugače  sodelovali pri izvedbi prireditve in vedno pripomorejo, 
da je zahteven projekt izpeljan, kot je treba, in da se starodobni prijatelji s svojimi 
vozili vsako leto radi vračajo na 
naše tradicionalno poletno srečanje 
na Ljubno ob Savinji. 

 
Franjo Atelšek  
 
 
Slika 20: Utrinek s starta    
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11. SREČANJE z BLAGOSLOVOM VOZIL NOVA ŠTIFTA 

Nova Štifta, 12. 8. 2018 

 

 
Vsako  leto  ZGORNJESAVINJSKI  
STARODOBNIKI  priredimo  dve  zanimivi 
srečanji. Prvo je mednarodno srečanje 
lastnikov starodobnih vozil, ki je tudi 
turističnega značaja in smo ga v zadovoljstvo 
prisotnih izvedli že dvanajstič. 
 
Slika 21: Standardno nebo brez oblačka 
drugo nedeljo v avgustu 
  
Druga prireditev je srečanje z mašo in 
blagoslovom starodobnih vozil v Novi Štifti pri 
Gornjem Gradu. Že enajstič nas je sprejel 
župnik Alojz Ternar, ki je daroval mašo in 
nato blagoslovil vsa prisotna vozila. Prisotnih 
je bilo kar lepo število lastnikov starodobnih 
vozil s svojci in svojimi starodobnimi lepotci. 
Po krajšem druženju zbranih po maši in 
blagoslovu ter po okrepčilu v obliki malice in 
pijače, smo se razkropili na vse strani. 
 
Dobršen del udeležencev je nadaljeval pot 
proti Črnivcu, kjer  smo se v GTC 902 okrepčali in nato nadaljevali pot preko Raka in 
Podvolovljeka v Luče na Lučki dani. Tam smo obiskovalcem lučke prireditve na ogled 
postavili svoja starodobna vozila. Po dvakratnem obvozu po Lučah smo  parkirali kot 
vedno do sedaj pri Branku Klepcu, ki ni pripravil samo parkirnih mest, ampak kar celo  
pogostitev, in nas nato s traktorjem popeljal po Lučah do upokojenske društvene hiše 
pri jezu in nazaj. Prijetno smo se zabavali in se nato pozno popoldan odpeljali še k 
Evi v Ribiški dom na Ljubnem, kjer smo v prijetnem vzdušju zaključili lep nedeljski 
dan in se nato razkropili vsak na svoj dom. 

 
Ivan Sovinšek – Ivko 
 
 
Slika 22: Zadnje priprave na 
žegnanje vozil 
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JESENSKI PIKNIK 

Planina, 1. 9. 2018 

 
V vsej zgodovini naših društvenih 
piknikov smo doživeli bore malo 
sončnih prvih septembrskih sobot. 
Če je vreme rahlo do spremenljivo 
žalostno, pa je seveda zelo 
zaželena, če ne že kar 
priporočljiva, streha ali vsaj 
nadstrešnica.  
 
Slika 23: Robi Kladnik (desno) je bil 
tudi letos gostitelj jesenskega 
piknika 
 
In prav slednjo (nadstrešnico namreč) nam je zopet posodil naš Robi Kladnik – 
Krumpačnik, ki nas je že drugo leto zapovrstjo povabil na jesenski piknik na svojo 
domačijo pod velik nadstrešek. S hvaležnostjo smo se odzvali vabilu in gostovali pri 
njem pozno v večer.   

 
Slika 24: Tudi najmlajši gostje so 
uživali v dobrotah z žara 
 
Pri naših piknikih (in vseh piknikih 
sploh) je najboljše to, da ni nekega 
časovno določenega programa in 
se lahko zadeve odvijajo predvsem 
počasi in spontano.  
 
Pri vsakdanjem vrvežu in norišnici, 
v kateri preživljamo naše dni, je to 
pravi balzam za dušo in telo. 

  
Sedeti za mizo s prijatelji in brez raznoraznih elektronskih motilcev poslušati 
sočloveka, je postalo dandanes že luksuz. Po zaslugi našega društvenega žar 
mojstra Jožeta Breznika smo tudi 
tokrat odlično jedli in pili in s polnim 
želodcem je človek nekako precej 
boljše volje kot obratno. 
 
Slika 25: Sproščena druščina pri 
Krumpačniku v Planini 
 
Hvala Robi za povabilo in čas, ki 
nam ga z veseljem namenjaš. 
 
Matej Coklin 
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STROKOVNA EKSKURZIJA 
 

Hrvaška Istra in Brioni, 6. 10. 2018 
 
 

Vsakoletni jesenski izlet oz., kot 
temu uradno pravimo v društvu, 
strokovna ekskurzija nas je v 
lanskem letu popeljala v osrčje 
hrvaške Istre, kjer smo obiskali 
jamo Baredine nedaleč od 
Poreča, si ogledali tamkajšnjo 
stalno razstavo traktorjev 
oldtimerjev in se z ladjo podali 
na znamenite Brione. 

 
Slika 26: Lepo urejen muzej 
kmetijske tehnike v bližini 
Poreča 

 
Atraktivna končna destinacija – 
Brioni – je bila nedvomno 
poglavitni vzrok, da se je kar 
slaba stotnija radovednih članov 
in njihovih boljših polovic v dveh 
avtobusih prvo oktobrsko soboto 
podala proti hrvaškemu 
primorju.  
 
Slika 27: Kraška jama Baredine  
 
Vremenski obeti niso bili nič kaj 
prida, kljub temu pa dobrega 
vzdušja in dogodivščin ni 
manjkalo že od zgodnjih 

jutranjih ur. Vedno lačni in žejni starodobniki smo na srečo še v Zgornji Savinjski 
dolini ugotovili, da smo ostali brez dobršnega dela obljubljene malice, kar je vodstvo 
potovanja z bliskovito akcijo rešilo 
skoraj neopazno.  
 
Slika 28: Med zbirko traktorjev se 
najdejo prave redkosti 
 
Slabša je bila druga novica, ki se je 
kot blisk razširila na poti, da bi 
doma skoraj moral ostati naš 
predsednik, ker pač ni vzel s seboj 
dokumentov, potrebnih za prehod 
meje med sosednjima državama v 
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tej naši EU. Zaradi dobrih vez je bil 
tudi ta problem seveda rešen, tako 
da smo lahko z najstarejšim 
aktivnim šoferjem avtobusa v 
Zgornji Savinjski dolini pot vendarle 
nadaljevali proti zastavljenim ciljem 
potovanja. 
 
Slika 29: Degustacija istrskih dobrot 
je bila čudovita 
 
Prvi cilj je bil podzemni svet jame 
Baredine. Skrivnostna igra narave, 

ki se je tisočletja odvijala daleč od dnevne svetlobe, je s pomočjo vztrajnega dela 
vode globoko v jami pričarala pravo 
zakladnico stalagmitov, stalaktitov in 
podzemnih skulptur. Tako so nastale čudovite 
forme, med katerimi še posebej izstopajo več 
metrov dolge visoke zavese in druge oblike 
čarobnega podzemlja, ki smo si jih z 
zanimanjem ogledali. Resda je bil potrebno za 
vstop v jamo premagati kar lepo število 
stopnic, se je pa splačalo potruditi. 
Prevzeti od lepot podzemnega sveta smo se 
podali le streljaj stran od jame, kjer smo si 
ogledali stalno razstavo traktorjev oldtimerjev 
in različnih kmetijskih strojev s pomenljivim 
nazivom Traktor story.  
 
Slika 30: Čuda tehnike 
 
Ja, to je resnično prava traktorska štorija, kot 
bi se temu reklo po domače, vredna ogleda. 
Razstavljeni traktorji, od najstarejšega 
Fordsona iz leta 1923 do mlajših razstavnih 
eksponatov, so bili prava paša za oči, nič 
manj pa druga razstavljena kmetijska 
mehanizacija in stroji.  

Po nadvse zanimivem ogledu za 
dušo v stilu društva, kateremu 
pripadamo, je bilo na vrsti še nekaj 
za žejna grla naših izletnikov, ki so 
ob degustaciji istrskih dobrot 
nedvomno še bolj uživali kot pri 
prejšnjih ogledih opisanih 
znamenitosti. 
 
Slika 31: Na ladjici proti Brionom 
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Prvi del popotovanja smo z zgoraj 
navedenimi zgodbicami uspešno 
zaključili, čakal nas je še najbolj 
pričakovani del, ogled Brionov. 
Vendar nas je takoj po prihodu v 
pristanišče v Fažani čakal hladen 
tuš v pravem pomenu besede.  
 
 
Slika 32: Po Brionskem otočju smo 
se popeljali z vlakcem 
 
 
Zlovešča napoved o slabem vremenu tega dne se je uresničila tako dobesedno, da 
so naši popotniki pokupili vse »marele«, ki so jih premogle tamkajšnje trgovine. Ker 
pa je bilo tuširanje vendarle bolj kratkotrajno, nam je bilo v nadaljevanju vreme bolj 
naklonjeno. Na ladji smo seveda z dobro kapljico zmočili tudi naše notranje organe, 
po prihodu na Brione pa smo se predali tamkajšnjim užitkom, ko so nas z muzejskim 
vlakcem popeljali po otoku.  

Otok slovi po neokrnjeni naravi, v 
kateri bivajo številne živali, ki v 
čudovitem naravnem okolju 
obiskovalcem še pričarajo delček 
tega, kar je predstavljal otok v 
času, ko se je na njem pisala 
zgodovina nekdanje skupne države 
Jugoslavije.  
 
Slika 33: Titov najljubši lepotec s 
katerim je rad osebno prevažal 
goste po Brionih 
 

  
Skozi to obdobje smo se »sprehodili« tudi v tamkajšnjem muzeju z bogatim slikovnim 
gradivom, ki je našim starodobnim članom prav tako osvežilo spomin na čase, ki so 
že skoraj odšli v pozabo, v zgodovini pa bodo vendarle ohranili mesto, ki jim pripada.  

 
 
Franjo Atelšek     
 
 

 
 

Slika 34: Domača postrežba na 
ladji 
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ZGORNJESAVINJSKI TRAKTORISTI 

Delovanje sekcije v letu 2018 

 
 
V preteklem letu 2018 smo se člani 
društva starodobnikov Zgornje 
Savinjske doline udeležili kar nekaj 
prireditev v čast našim jeklenim 
konjičkom.  
 
Ko je sneg in hladno vreme 
pregnala pomlad, smo ogreli naše 
traktorje in se odpravili novim 
dogodivščinam naproti. 
 
 
Slika 35: Priprava na povorko 
  
 
Zadnjo nedeljo v aprilu smo se na povabilo kolegov Steyer kluba Savinjske doline 
odpeljali v Tabor na tradicionalno Šentjursko nedeljo. Pot je nas in naše konjičke 
vodila preko Rovta pod Menino na Vransko in nato naprej v Tabor. Po ogledu sejma 
in malici smo z vrnitvijo preko Braslovč, Letuša in Mozirja zaključili naš otvoritveni 
potovalni krog.  
 
Naslednji izziv je bil vzpon na Golte, kjer smo preizkusili vzdržljivost naših jeklenih 
konjičkov. Peljali smo se preko Mozirja do Šmihela, kjer je bil prvi postanek za kavo. 
Kljub močni kavi, ki je nam in našim konjičkom dala novi zagon, smo morali prestaviti 
v nižje brzine. Strmi vzpon na Stare stane so naši traktorji  herojsko vzdržali. Na vrhu 
sta nas pričakala naš član Silvo in njegova žena, ki sta nam prijazno pripravila 
malico. Mi heroji smo se okrepili, naši traktorji pa ohladili. Na poti proti Smrekovcu 
smo se izgubili, saj smo vsi vedeli za pot, a nihče za pravo. Po temeljitem razmisleku 
smo le odkrili pravo in "oddrveli" proti Smrekovcu. Nato smo se preko Rastk in 
Ljubnega z lepimi spomini in ponosni na naše traktorje vrnili domov.   

 
 
Slika 36: Ohlajanje razgretih mašin 
 
Sledil je obisk srečanja starih 
traktorjev in kmetijske 
mehanizacije v Jablah.  
 
Zbrali smo se v Gornjem Gradu in 
se nato preko Črnivca in Kamnika 
odpeljali na Kranjsko stran. Po 
prihodu smo najprej postavili naše 
"oldtimerje" v vrsto za ocenjevanje.  
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Za tem smo se odpeljali v povorki. 
Vsak je dobil tudi priložnost, da 
predstavi in pove zgodovino 
svojega starodobnika. Pozneje 
smo izvedeli, da so bili naši 
traktorji dobro ocenjeni. Joško je 
zasedel prvo mesto v absolutni 
konkurenci, jaz pa tretje v svoji 
kategoriji.  
 
 
Slika 37: Vžig Steyerja na čik! 
 
 
 
Na vrhu Črnivca smo se ustavili, da smo ohladili naše "mašine". Dan se je kljub 
deževnemu vremenu zaključil v veselem vzdušju.  
 

 
 
22. 7. 2018 smo praznovali naš 
praznik na Ljubnem ob Savinji. Na 
srečanju smo naše društvo v ožji 
zasedbi zastopali s tremi traktorji. 
Razveselili pa smo se številčnega 
obiska traktoristov iz drugih 
društev.  
 
 
Slika 38: Nestrpno pričakovanje 
ocenjevanja 
 
 

 
Prav tako smo se udeležili blagoslova traktorjev na Ovčarskem prazniku v Šmihelu. 
 
 
Ponosni smo, da smo v letu 2018 naredili veliko kilometrov in premagali kar nekaj 
izzivov. Naše poti smo ovekovečili s fotografijami, ki krasijo tudi koledar. Zamujene 
priložnosti udeležb na srečanjih pa bomo nadoknadili. Tako se v novo leto 2019 
podajamo novim brzinam in spominom nasproti.  
 
 
Florjan Mavrič 
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IRSKA, Zeleni otok 
Zrelaki s prijatelji na potovanju 

 
 

Irska. Irska? Ja, Irska! Zakaj Irska? 
Ja, fajn je! Kaj je fajn? Zelena 
trava, lepa narava, prijazni in 
veseli ljudje, super pubi, zgovorni 
spomeniki iz preteklosti …  
 
Slika 39: Po Dublinu – preprosto, 
kjer so rože, tam je Pub. 
 
Pa saj imamo v Sloveniji vsega 
tega v izobilju. V Zgornji Savinjski 
imamo poleg narave, kupa cepcev, ki so radi v gostilnah, – sicer ne slovijo ravno po 
irski gostoljubnosti in odprtosti, kot bi želeli ves pir samo zase, – celo pravi irski pub. 
Nimamo pa vsakih 15 min dežja, tudi točeni Guinnes je z redkimi izjemami zgolj 

pobožna želja. Prav, torej letos 
Irska. 
 
Slika 40: Na ogledu pivovarne 
Guinnes – razstavni prostor je 
postavljen v ogromnem steklenem 
»kriglnu«, ki se dviga nad Dublinom 
v kar sedmih nadstropjih 
 
Tako se je bil notranji dialog, dokler 
se ideja ni popolnoma 
izkristalizirala: Rocky road to 
Ireland it is!!! Kaj reči o bajni 
mistični deželi, kjer brezkrajna 

šotišča razkrivajo skrivnostno zgodbo o deželi, ljudeh, navadah in običajih, ki jih že 
stoletja, celo tisočletja, ni več? Legende ostajajo in se prerajajo v vedno novih tržnih 
podobah. Irci so, po besedah naše vodnice Katje, pravi mojstri v tem, da vse 
zgodovinske dogodke, ki so se kadar koli odvijali na irskem prostoru (tudi če zanje 
niso bili najbolj rožnati), stkejo v 
zgodbo in jo skupaj s pestro 
spremljevalno ponudbo drago servirajo 
gostu ali turistu v zares všečni podobi. 
 
 
Slika 41: Nočno življenje v Dublinu –
celo območje, polno pubov, je po 
znamenitem Pubu Temple bar 
poimenovano kar Temple bar Street   
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Slika 42: Moherski klifi na zahodni 
obali otoka se raztezajo 8 km v 
dolžino in so visoki kar do 212 m  
 
(tako smo v mestu videli avtobuse, 
natrpane z japonskimi turisti, 
okronanimi z vikinškimi rogovi, pa 
najstnike, ki so se v avtobusih 
groze kriče prebijali skozi nočni 
Dublin, pa leprechaune, ki so vabili 
na nepozabna srečanja z irskimi 
bajeslovnimi bitji …; sami smo se 
držali bolj uhojenih tradicionalnih 
turističnih poti – pubov). 
 
O poti tja in nazaj ne bi razglabljali, ker razen o odrgnjenih kolenih, trdih vratovih in 
ožuljenih zadnjicah ni kaj pametnega povedati. Na prvem avtobusu na otoku pa prvi 
stik z Irci – pregovorno topel in prisrčen, kot smo pričakovali. Na vodičkino željo je bil 

šofer takoj pripravljen zavrteti 
ponarodelo pesem Molly Malone, 
ki smo jo v hipu posvojili za svojo 
himno in smo jo, ko smo križarili 
through streets broad and narrow, 
še velikokrat popevali.  
 
 
Slika 43: Bunratey Castle – grad in 
etno vas. 
 
 
Ogled Guinnesovega muzeja smo 

zaključili v sedmem nadstropju – kaj bi slepomišili, tja se nam je tudi najbolj mudilo – 
v degustacijski dvorani s krasnim razgledom na večerni Dublin.  
 
Če smo količkaj turisti, nismo smeli zgrešiti svetovno znanega Temple bara, kjer so 
svojo glasbeno pot pričeli The Dubliners, U2, Shinead O'Conor in mnogi drugi. Pub je 
v izvrstni kondiciji: dve nadstropji žive glasbe in v najvišjem tradicionalna irska 
restavracija, kjer smo si nekateri 
zadnji dan privoščili tudi lokalne 
dobrote.  
 
Slika 44: V destilarni Tulamore 
D.E.W. smo spoznali celoten 
proces nastanka znamenitega 
Whiskeya 
 
Dobro, da v naši družbi ni bilo 
ortodoksnih vegetarijancev, ker bi 
se jim malo tožilo po domačih 
lokalih. 
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Slika 45: Eden izmed številnih 
kanalov, ki so jih Irci skopali med 
njihovimi rekami ter s tem omogočili 
razvoj vodnega tovornega prometa  
 
Delno sončno in delno vetrovno in 
pa vse skozi zeleno jutro in 
dopoldan smo porabili za pot na 
zahod. Ogled najbolje ohranjenega 
in najbolj avtentičnega 
srednjeveškega dvorca na Irskem 
Bunrattyja in rekonstruirane etno 
vasi okoli njega je prehitro minil in že smo po ovinkasti cesti drveli dalje proti 
Atlantskemu oceanu.  
 
V od vetra in dežja razbrazdani pokrajini Burrna smo napravili kratek postanek za 
ogled ikonične megalitske grobnice starodavnega neznanega ljudstva iz neolitskega 
obdobja, ko se vsaj glede na uradno zgodovino ni dogajalo ničesar omembe 
vrednega.  

Različni artefakti iz grobišča so to 
domnevo nesporno ovrgli in 
osvetlili življenje in obredje prvih 
skupnosti irskih kmetovalcev.  
 
Slika 46: Pokrajina kot je doma 
nismo vajeni. 
 
Pokrajina se je počasi prelila v 
kraški, skalnat svet in prispeli smo 
na izhodišče za ogled Moherskih 
klifov. Ko se zazreš v morje dobrih 

200 m pod sabo, postaneš karseda neznaten in ponižen, kajti to naravno čudo, ki ga, 
ko si na Irskem, res ne smeš zamuditi, se razteza v dolžini osmih kilometrov. Drugi 
večer in noč smo hoteli preživeli v živahnem pristaniškem Galway-u, da bi se 
prepričali, če je v pesmi, ki poje I ain't never seen nothin' like a Galway girl, kaj 
resnice, pa smo se morali zaradi koncerta Eda Sheerana zadovoljiti z bolj umirjenim 
Enisom. Razočaranje smo pozdravili z najboljšo in zagotovo preverjeno irsko metodo 
zdravljenja depresije – v hotelskem pubu.  
 
 
Slika 47: Poulnabrone dolmen 
neolitska grobnica stara 6000 let 
 
Galway smo si nato naslednji dan 
ogledali pri dnevni svetlobi, kar je, 
po svoje, tudi imelo svoj čar.  
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Slika 48: Še skupinska fotografija 
pri znameniti Dublinski dami Molly 
Malone 
 
V destilarno Tullamore smo prišli 
rahlo dehidrirani in lahko si 
predstavljate naše »navdušenje«, 
ko smo si morali pred degustacijo 
ogledati še vse tiste kotle in cevi, ki 
so potrebni, da na koncu priteče 
Whiskey.  
Po večerji in Dublin's fair city smo 
že sami znali v najbolj obiskano 
četrt Dublina, saj nas je tja vodil Pavlov refleks (pred dvema dnevoma smo namreč 
dodobra ponotranjili okus po dublinskih pubih). Uradni ogled mestnih znamenitosti 
smo prihranili za zadnji dan. Prav pošteno smo se nahodili in če sem iskren, nas je 
začetno navdušenje nad mestnimi znamenitostmi že malo spustilo. Ja, »utrujenost« 
je pač huda reč.  

 
Slika 49: Knjižnica na najstarejši 
irski univerzi, poznana iz filmov o 
Harryu Potterju 
 
Tisti, ki še nismo zapravili 
zadnjega beliča on whiskey and 
beer, smo si privoščili še kak 
spominek in že se je pričelo 
trpljenje v obliki sedenja na letalu 
in nato še na avtobusu. 
Skupna ocena odprave je več kot 
odlično. Ko sem pod težo vtisov 
vstopal v letalo, sem se sam pri 

sebi skušal odločiti, kaj je boljše: Irska ali Irci. Oboje skupaj pričara vzdušje, ki te 
posrka vase, in nehote sem pomislil, kako bi bilo, če bi lahko kar odmislil službeno 
»idilo«, h kateri se vračam, in začel na novo. Tukaj of a day – I – ay – I – ay … Ah, 
pobožne želje. Verjetno bomo ostali kar tu, lepo doma, in v bodoče obiskali še 
kakšno podobno destinacijo. 
 
Slika 50: Še en velik cheers 
 
Opomba: Vsi angleški vstavki so iz 
irskih pesmi, ki mi še zdaj 
odzvanjajo v ušesih. Predlagam, da 
jih poguglate in s tem pričarate 
irsko vzdušje v sivem slovenskem 
vsakdanu. 
  
Matej Coklin 



Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine Zgornjesavinjski starodobniki 
_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Bilten št. 13 

20 

 

Predstavljamo: NAŠI ČLANI IN NJIHOVA VOZILA 
 
 

CHEVROLET CORVETTE C1 
 
Imeti športni avto je želja vsakega 
mladeniča. Večini se nikoli ne 
uresniči, posameznikom pa le, 
vendar  čakanje se lahko zavleče v 
zrela leta, tako da želeni športni 
avto dobi že patino. 
 
Izdelovalci športnih avtomobilov so 
vedno in še tekmujejo, kdo bo 
naredil boljši in zmogljivejši športni 
avto.   
 
V začetku petdesetih let je bilo 
aktualno vprašanje, kdo bo prvi 
naredil serijski športni avto za širšo 

prodajo, in to je med prvimi uspelo 
Porscheju z njegovim modelom 
356, ki so ga navdušenci v Evropi 
in Ameriki sprejeli z odprtimi 
rokami.   
 
Američani, zaljubljeni v svoje 
velikane, kar niso mogli prenesti, 
da jih je nekdo prehitel, zato so 
leta 1953 konstruirali in nato  ročno 
izdelali tristo športnih avtomobilov 
CORVETTE C 1.  
 
Ta tip avtomobila je že v mladih 
letih navdušil Saša Žagarja. Po 

mnogih letih se mu je uresničila želja, da kupi prav tak avto, le da že serijske 
proizvodnje. Gre za dvosed s platneno streho, letnik 1954, avtomatik z dvema 
prestavama, s 6 valji,  z 3.9 L 
(3900 cm3) prostornine in 150 PS 
(110 KW) moči. Njegov avto je v 
odličnem stanju.  
 
Sašo je s svojo natančnostjo vse 
uredil v prvotno stanje. 
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Istočasno kot Sašo se je za nakup 
odločil tudi Stane Lukše, in sicer za   
 
 
 
CORVETTO C 1  Fuel Injection  
letnik 1958, V 8 valjev,  4,6 L  
(4600 cm3) prostornine, 230 PS  
(170 KW), dvosed s platneno in 
trdo streho, ki je v odličnem stanju.   
 
 
 

 
Od prve osnovne izvedbe so vsako 
leto kaj spremenili, tako da ima 
Stanetova Corvetta že kar veliko 
sprememb: od motorja do 
zunanjega videza. Ima dva para 
luči spredaj, več kroma, reže na 
boku in povsem drugačen zadek.  
 
 
 
V obdobju po letu 1954 se je v 
Evropi in Ameriki pojavilo veliko 
serijskih proizvajalcev kabrioletov v 
dvo- in štirisedežni izvedbi.  

 
 
 
 
V Ameriki je Ford – konkurent 
Chevroleta – leta 1955 predstavil 
Thunderbird cabrio, ki je tudi zelo 
iskan. V Evropi so serijsko 
izdelovali še MG, Jaguar, Alfo 
Romeo in druge. 
 
Ivan Sovinšek - Ivko 
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MERCEDES BENZ 300 D W 189 Adenauer 

 
 

NAJPRESTIŽNEJŠI MERCEDES  IZ PETDESETIH LET V SLOVENIJI 
 
 
Ljubitelj starodobnikov Franc Firšt je ob obisku na Nizozemskem v  izložbi zagledal 
prestižnega Mercedesa iz petdesetih let. Po temeljitem ogledu in razgovoru je Franc 
sprejel odločitev, da prestižni avto odpelje v svojo garažo v Slovenijo. 
 
Originalna dobavnica (Lieferschein) DAIMLER–BENZ AKTIENGESELLCHAFT-a iz 
Stuttgarta je razkrila, da je bil prestižni osebni avtomobil s posebno notranjo opremo 
MERCEDES BRNZ 300 D W 189  (Adenauer) letnik 1958 v Hamburgu naložen na 
ladjo 27. januarja 1959 in bil raztovorjen v New Yorku v Daimler–Benz of nord 
Amerika Rockefeller centru.  
 
Ni znano, kdo je bil dejanski lastnik Mercedesa, vendar je bil po skoraj šestdesetih 
letih uvožen nazaj v Evropo, in sicer na Nizozemsko k firmi RD Classik, kjer ga je 
našel in kupil Franc. 
 
Po do sedaj znanih podatkih je Mercedes te vrste v Sloveniji edini. Obstaja nekaj 
Mercedes Benzov Tipa 300 A W186 starejših  letnikov. 
 
Mercedes Benz 300 D iz petdesetih let lahko v  Evropi primerjamo edino le z 
osebnim avtom  Rolls-Royce Silver Cloud. 
 
 
 
Tehnični podatki: 
 
Znamka:  Mercedes  Benz 
Tip: 300 D  W 189 Adenauer 
Letnik: 1958 
Število valjev: 6 
Prostornina: 2996 cm3 
Moč:  115 PS 
Menjalnik: avtomatik 
 
 
 
 
Ivan Sovinšek - Ivko 
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FORD  THUNDERBIRD KABRIOLET 

 
vsak izmed nas ima najbrž svoje 
mladostne sanje. Tako je tudi 
Jožek, ko je bil star štirinajst let, 
razmišljal o avtomobilih in še o 
mnogo čem, kar je bilo tehnične 
narave. 
Odločil se je, da bo napisal pismo 
na firmo FORD LTD V Detroit v 
Ameriki in prosil za prospekte. 
Odgovorili so mu zelo hitro in 
priložili zajeten paket prospektov 
avtomobilov iz njihovega 
proizvodnega programa. Jožek je 
pregledoval  barvne prospekte 
različnih tipov fordovih avtomobilov 
in eden se mu je posebej vtisnil v spomin. Rekel si je:  »Ko odrastem, bo eden moj«.  
Življenje je teklo in Jože je postal gospodar na Martinovi kmetiji. Svojo poslovno pot 
je začel s traktorskimi prevozi gramoza v bližnjo in daljno okolico, nato je kupil 
tovornjak in se začel ukvarjati s prevozništvom, vmes pa je vseskozi obnavljal 
domačijo. Že pred tem je imel veliko dela, zdaj pa je bil njegov delavnik še bolj 
natrpan. Domačija je bila dotrajana in treba je bilo tako hišo kot hlev postaviti na 
novo, nabaviti kombajn za potrebe žetve v dolini in razširiti avto park, da je bil kot 
gospodar kmetije v koraku s časom, in tako je prišla tudi upokojitev. Mladostne sanje 
so se vrnile in FORD Thunderbird cabrio je postal resničnost. Iskal ga je preko spleta 
in ga našel na Madžarskem. Na fotografiji je bil lep, ker pa slika vse prenese, je pri 
ogledu ugotovil, da bo treba kar precej zavihati rokave. Želja je bila tako močna, da 
se je odločil za nakup. Obnova je bila zelo obsežna. Doma je  bilo veliko volje in 
dobera klepar in ličar sta s skupnimi močmi obnovila prečudovit avto. Tako so bile 

mladostne sanje uresničene.  
 
Srečno vožnjo Jože! 
 
 
Tehnični podatki:  
Znamka: FORD 
Tip: Thunderbird cabrio 
Letnik: 1965 
Št. valjev: V 8 
Prostornina: 6400 cm3 
Moč: 220,8 KW 
Premer/gib bata: 103/96 mm 
Menjalnik: avtomatski  
Teža: 2200 kg 
 
 
 
Ivan Sovinšek - Ivko 
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OBISKALI SMO 

 
Otvoritev spominskega obeležja v čast baronu Antonu Codelliju  

in  
otvoritev postavitve doprsnega kipa Karla Benza  

 
Na povabilo ljubljanskega kluba 
Codelli in zveze SVS sva se Zoran 
Podkrižnik in Matej Coklin kot 
predstavnika društva 
Zgornjesavinjski starodobniki 
udeležila slavnostne otvoritve 
spominskega obeležja barona 
Antona Codellija in postavitve 
doprsnega kipa Karla Benza.  
 
Tekom otvoritve smo imeli čast 
občudovati Benz Velo letnik 1896 
(na sliki desno, sopotnica je 
baronova pravnukinja Alessandra). 
 
S takšnim avtomobilom se je baron Codelli kot prvi avtomobilist pripeljal v Ljubljano. 
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OGLEDALI SMO SI 
 

Zrelaki v kinu v Celju 
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Spoštovani, 

pred natanko 120 leti smo Slovenci prvič uzrli avtomobil. Z njim se je v prestolnico 

Kranjske pripeljal baron Anton Codelli, veliki vizionar, izumitelj in filmar.  

Ob obletnici tega zgodovinskega dogodka vas vabimo na premiero igrano-

dokumentarnega filma Codelli režiserja in scenarista Mihe Čelarja, ki razkriva 

baronovo pustolovsko življenje in tehnične dosežke.  

Na misiji v Togu je Codelli globoko v džungli kot prvi vzpostavil brezžično 

radiotelegrafsko zvezo med Afriko in Evropo, produciral pa je tudi prvi film, posnet na 

afriških tleh.  

Vas in člane vašega društva vabimo, da se udeležite premiere filma, ki bo 20. 

oktobra v Kinu Metropol v Celju ob 18. uri. Če se na premiero pripeljete s 

svojim starodobnikom, vam za ogled predstave ne bo potrebno plačati 

vstopnice.  

 

 

 

 

Zrelaki smo se odzvali na zgornje 

vabilo in v centru Celja parkirali na 

ogled našo Volvo paleto. 
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DRUŠTVENA DRUŽABNA KRONIKA 
(brez komentarja) 
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OSVEŽUJEMO ZNANJE 
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KDO VSE JE VČLANJEN V NAŠO DRUŽINO 
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CERTIFIKATI STARODOBNIH VOZIL IZDANI V LETU 2018 

 
 
 
 
 
ZASTAVA 750/SC, 1987, 22 KW 
ALEŠ MAJERIČ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEUGEOT 304, 1973, 43 KW 
JOŽEF GORIČ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MERCEDES BENZ 200 D, 1979, 
41 KW 
STANISLAV RAKUN 
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DE SOTO AIRFLOW S2, 1936,   
74 KW 
FRANC FIRŠT 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCEDES BENZ 280 SEL 4.5 
1971, 146 KW 
FRANC FIRŠT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MERCEDES BENZ 300 D, 1959, 
130 KW 
FRANC FIRŠT 
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VOLVO 240 GL, 1983, 76 KW 
SAMO RIBEŽL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOLVO 740 GL, 1988, 84 KW 
SIMON ŠTRIGL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
VOLVO 340 GL, 1988, 51 KW 
KLEMEN ŠTORMAN 
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BMW R 100 RT, 1983, 980 ccm 
MATEJ COKLIN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NSU SB 175, 1960, 174 ccm 
PETER BRLOŽNIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ALFA ROMEO GIULIA 1300 
SUPER, 1975, 65 KW 
MARCO STARC 
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INNOCENTI LAMBRETA DL 200, 
1969, 198 CCM 
MARCO STARC 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONDA 600 XLR, 1983, 589 ccm 
MARCO STARC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SUZUKI GT 550, 1975, 543 ccm 
MARCO STARC 
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SUZUKI GT 500, 1979, 492 ccm 
MARCO STARC 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAWASAKI MACH III 500, 1975, 
495 ccm 
MARCO STARC 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SUZUKIGSX R 750, 1987,        
749 ccm 
MARCO STARC 
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YAMAHA RD 350, 1985, 347 ccm 
MARCO STARC 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAWASAKI GPZ 900 R, 1985,  
900 ccm 
MARCO STARC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
HONDA VF 500 F, 1984, 496 ccm 
MARCO STARC 
 
 
 
 



Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine Zgornjesavinjski starodobniki 
_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Bilten št. 13 

38 

 
BELEŽKE___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine Zgornjesavinjski starodobniki 
_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Bilten št. 13 

39 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine Zgornjesavinjski starodobniki 
_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Bilten št. 13 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikacija je namenjena za interno uporabo in ni namenjena za prodajo.  
Izdano za člane in simpatizerje društva Zgornjesavinjski starodobniki ob trinajsti redni 
skupščini, dne 2. 3. 2019. 
Izdal: Upravni odbor društva Zgornjesavinjski starodobniki 
Tekst: Ivan Sovinšek, Franjo Atelšek, Florjan Mavrič in Matej Coklin 
Urejanje in računalniška obdelava: Matej Coklin 
Fotografije: Franjo Atelšek, Florjan Mavrič, Matej Coklin in drugi 
Oblikovanje naslovnice: Sašo Žagar 
Tisk: Invarst d.o.o. 
Naklada: 350 kosov 


