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društvo v javnem interesu na področju kulture.

Vransko, 16.03.2020

Poročilo o delu zveze 2019

Leto 2019 smo začeli v polnem zagonu, saj sta nas čakali dve zelo zahtevni
prireditvi, poleg vsega ostalega rednega dela v pisarni.
Junija smo organizirali kot tehnična podpora hrvaški Zvezi HROS mednarodni
Fiva relija za motocikle, s traso v treh državah, kjer se lahko pohvalimo, da smo z
organizacijo dosegli nadgradnjo vseh prejšnjih srečanj: ne samo, da smo rally
speljali po treh državah, to je Slovenija, Hrvaška in Italija, zaprli smo tudi Trst,
kamor smo uspeli pripeljati nekaj vrhunskih vozil – kot npr. BMW 500
Kompresor iz samega muzeja BMW v Münchnu, same prireditve pa se je udeležil
tudi Kneips kot predstavnik BMW Classics, na ogled so bila vozila Nash, Brought
superiorji in seveda motocikli naših udeležencev. Prijavljenih je bilo 116
motociklov, to je pomenilo 200 udeležencev. V samem Trsu je bilo okoli 300
motociklov na razstavi, več 1000 obiskovalcev. O srečanju je bilo poročano na
nacionalni kot na mednarodni ravni. Posebna pohvala gre predvsem našim
maršalom, to je motoristom, ki so spremljali tujce na svojih motociklih, saj brez
njih sam dogodek ne bi bilo mogoče izpeljati. O reliju smo poročali v eni od
številk revije Avto Motor Classic.
Najpomembnejši dogodek letos pa je seveda bila dvajseta obletnica zveze
SVAMZ in potegovanje za Guinnessov rekord fičkov. Praznovali smo jo
tradicionalno na Vranskem, AMZS centru varne vožnje, kjer smo presegli vsa
pričakovanja, kot poročajo po socialnih omrežjih. Potrebneje mi ni potrebno
pisati, saj je bilo veliko povedano prav tako v eni od prejšnjih revij, na veliko so
poročali po raznih medijih doma in v tujini, naši člani pa so seveda bili osebno
prisotnih. Ob priložnosti smo privabili tudi ogromno prodajalcev na bolšjaku,
poskrbljeno je bilo za hrano in pijačo, simbolično organiziramo tekmovanje «dva
na dva«. Tudi tu se moramo posebej zahvaliti vsem, ki ste se odzvali vabilu in

prišli s svojim vozilom na Center Amzs, kakor tudi vsem našim članom, ki so
pomagali kot tehnična služba ali varnostniki. Posebna zahvala gre seveda družini
Kumer z ekipo, pri organizaciji samega rekorda s fički.
Marca 2019 smo odlično izpeljali V. Forum za zgodovinska in starodobna vozila,
aprila smo se udeležili Foruma Združenja zgodovinarjev iz Srbije, kasneje junija
Poletno muzejsko noč v Celju pod okriljem kluba »Celjski knezi«. Maja smo
sodelovali na moto cestni dirki v Središču o Dravi. Prisotni smo bili tudi na
odprtju malega muzeja V Šmartnem ob Paki, ki so ga svečano odprli v okviru
tradicionalnega Pilihovega memoriala 2019 – srečanja ljubiteljev starodobnih
vozil. Septembra so ob gasilskem domu Poklicne gasilske enote Celje slavnostno
odprli zastekljeni paviljon, v katerega so postavili gasilsko vozilo z lestvijo
znamke Magirus, letnik 1930, ki sodi med najstarejša pri nas. Gasilce je s svojo
prisotnostjo počastil predsednik države Borut Pahor. Med govorci je bil Petja
Grom član upravnega odbora SVAMZ, ki je dosežek gasilcev pohvalil tako s
tehniške kot z zgodovinske in tudi s socialne plati.
Novembra smo se udeležili tudi Skupščine FIVA na Cipru; Nataša tako nadaljuje s
svojim delom v Kulturni komisiji in Moto komisiji. Tako smo dobili tudi nove
kontakte z UNESCOM in Evropskim parlamentom.
Pripravili smo izobraževalne seminarje za naše tehnične komisarje; zadnji je bil
novembra v Pivki in vojaškem muzeju.
Danes sodelujemo z večino pooblaščenih organizacij in se ažurno obveščamo o
vseh pomembnejših zadevah. Pisarna pri podjetju Špan d.o.o. ostaja odprta
enkrat mesečno (prva sreda v mesecu), na Regia Group d.o.o. pa dvakrat na
mesec (prvi in tretji četrtek v mesecu).
Toliko na kratko o preteklem letu. Veliko ste sicer lahko prebrali na naših
aktivnostih na internetni strani in reviji Avto Motor Classic.
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