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 Vransko, 25.11.2021 

 

 IZJAVA ZA JAVNOST 

AVTOMOBILČEK MOPI  

 

Projekt, ki smo ga z Muzejem motociklov Grom pripravljali kar dve leti, je končno dočakal predstavitev 
javnosti, in to 25.11.2021 ob 14.00 uri v Galeriji Štern (Tržaška 82, Ljubljana).  
 
Javnosti predstavljamo popolnoma obnovljeni avtomobilček MOPI, ki je bil razvit v sodelovanju s SAP 
Ljubljana in Tomosom med leti 1958 in 1963 zaradi prometne in tehnične vzgoje. Izdelovali so ga za takratne 
pionirske prometne krožke. Prvi prototip so sestavili v tovarni TOMOS in leta 1957 ga je preizkusil takratni 
inž. Hinko Čerič. To pa je bil tudi eden od poglavitnih razlogov, zakaj so v Muzeju motociklov Grom poskrbeli 
za natančno obnovo tega majhnega dragulja, enega redkih še preživelih.  
 
Nekdanje avtobusno podjetje SAP (Slovenski Avtobusni Prevoznik) Ljubljana je ob koncu 50-ih let 20. stoletja 
poleg avtobusov izdelovalo tudi avtomobilske karoserije na osnovi šasij različnih vozil. Šasije si je podjetje 
sposojalo od proizvajalcev kot so bili FAP (Fabrika automobila Priboj iz Srbije) in TAM iz Maribor, ali pa od 
italijanskega OM (Officine Milano) ali madžarskega Czepel ter drugih.  V podjetju so sprejemali tudi naročila 
za izdelavo drugih nadgradenj, od gasilskih in reševalnih vozil, pa vse do potujočih kinematografov. Leta 
1977 je SAP Ljubljana povezal s podjetjem Viator (prej »Ljubljana-Transport«) in nastalo je podjetje s 
skupnim imenom SOZD SAP-VIATOR, v okviru katerega je že delovala delovna organizacija Mestni potniški 
promet, danes poznana kot LPP.  
 
Tako se je me bogatim asortimentom avtomobilskih izdelkov, ki so jih ob koncu petdesetih let 20. stoletja 
razvili v SAP Ljubljana, znašla tudi pobuda Avto-moto zveze Slovenije, da naj skonstruirajo majhen delujoč 
avtomobilček, ki bo služil pouku o prometni varnosti. Poimenovali so ga MOPI (moped pionir) in uporabili so 
ga v sklopu svojih društev za uvajanje takratne mladine v vedno gostejši promet na cestah in za namene 
pionirskih prometnih krožkov po šolah.  
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AMZS je bila sicer ustanovljena ne dolgo poprej (1948 je deset avto-moto društev s 1.850 člani ustanovilo 
Avto-moto zvezo Slovenije) in vse od začetka so njene naloge skrb za varnost v prometu, skrb za čistost 
okolja in druga pomembna sporočila, ki so vezana na prometno kulturo. Avto moto društva iz cele Slovenije, 
včlanjena v AMZS, so tako neposredno skrbela za ozaveščanje o varnosti v cestnem prometu, kakor so le 
mogla. Največ pozornosti so seveda namenjala najmlajšim generacijam, saj so se zavedali, da morajo 
podučiti mladino čimprej o nevarnostih prometa na domačih cestah.  

Avto- moto društvo Ljubljana, kot eno od društev AMZS, javnosti predstavilo konec septembra leta 1959 ob 
otvoritvi Prometnega parka, ki so ga zgradili ob ljubljanskem Gospodarskem razstavišču, avtomobilček MOPI. 
Prometni park je bil opremljen z miniaturnimi cestami in pravo signalizacijo, za katero je poskrbela Iskra iz 
Kranja. Ob opravljeni praksi so vsi tisti pionirji, ki so opravili »izpit«, dobili posebno značko Avto Moto zveze 
Jugoslavije, ki je predstavljala neke vrste vozniško dovoljenje.   

Istočasno so tudi druga avto- moto društva po Sloveniji ustanavljala kolesarske in avtomobilske krožke po 
šolah, kjer so uporabljali podobna vozila in učili o prometni varnosti. Dva hranijo celo v Tehniškem muzeju 
Slovenije na Vrhniki (avtomobilček iz OŠ Vrhnika z vgrajenim motorjem 50 ccm »JAP« in avtomobilček iz OŠ 
Križe).  

Po II. svetovni vojni je namreč prišlo do kar nekaj sprememb v prometnem režimu in sami številčnosti vozil 
na cestah, zato so v letu 1954 na tedanjem Državnem sekretariatu za notranje zadeve LRS v okviru prometne 
policije začeli s prometno preventivno dejavnostjo. Ustanovljen je bil poseben Referat za varnost in vzgojo v 
cestnem prometu. Delo je potekalo predvsem po šolah  in Avto moto društvih. Organizirana so bila 
predavanja in prvi šolski krožki Pionirjev – prometnih miličnikov, ki so pod nadzorom tedanjih miličnikov 
usmerjali promet, spremljali otroke in starejše ob prehodih čez cesto, pa tudi kaznovali nedisciplinirane 
udeležence v prometu.  

Da bi prizadevanja za prometno varnost še okrepili, so v letu 1958 ukinili referat in ustanovili Republiški 
koordinacijski Odbor za vzgojo in varnost v cestnem prometu, že v letu 1959 je ta odbor organiziral veliko 
javnih predavanj z diapozitivi in kratkimi filmi, vključila pa so se že tudi javna občila. V letu 1960 ustanovljena 
Republiška Komisija za vzgojo in varnost v cestnem prometu pri tedanjem Državnem sekretariatu za notranje 
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zadeve, kot strokovni organ. Komisija je delovala v treh podkomisijah: za vzgojo v šolah, za organizacijo akcij 
in pripravo gradiva ter za usklajevanje dela članov komisij, podkomisij in občinskih organov. V nadaljnjih letih 
je Komisija posvetila največ dela pripravam gradiva, snemanju prometno vzgojnih filmov, akcijam in vzgoji v 
šolah, seveda pa tudi organizaciji občinskih organov za prometno vzgojo. (vir: AVP) 

V Muzeju motociklov Grom in Slovenski veteranski avto – moto zvezi smo pozorni tudi na varnost v 
prometu. Oživitev avtomobilčka MOPI nam je dala možnost, da spoznamo pobližje zgodovino varnosti 
prometa in za tiste čase izredno inovativen način približevanja vzgoje o prometu najmlajšim. Verjamemo, da  
bi podobni krožki bili še kako aktualni v šolah tudi danes. Vsekakor pa je avtomobilček dober razlog, da se ob 
pogledu nanj pogovorimo s svojimi otroki o varnosti v prometu, nekoč in danes.  

Slovenska veteranska avto-moto zveza 
 
Zveza je bila ustanovljena ob otvoritvi Muzeja motociklov na Vranskem leta 1997, kjer ima še danes sedež in 
glavno pisarno. Z vpisom v register društev dne 5.11.1999 je postala prva zveza za starodobna vozila v 
Sloveniji. Danes ima v registru zabeleženih že več kot 15.500 vozil in združuje več tisoč članov imetnikov 
starodobnih vozil. Takoj po ustanovitvi je začela z izdajo nacionalno priznanih certifikatov (izkaznic) za 
starodobna vozila, ki omogočajo še danes različne  ugodnosti, istočasno pa izkazujejo status starodobnika 
vozilom, ki izpolnjujejo pogoje. Skrbi za popularizacij premične tehniške dediščine in velja za največji 
premični muzej v Sloveniji. Je članica več mednarodnih organizacij: FIVA, TICCIH, ICOM, CHN. 
 
Muzej motociklov Grom:  
 
Muzej motociklov Grom je odprt od leta 1997 ter prikazuje zgodovino in razvoj slovenskega in svetovnega 
motociklizma. V zbirki je približno 140 motociklov in drugih redkih predmetov, ki datirajo v čas od začetka 
razvoja motociklizma do devetdesetih let 20.stoletja. Izstopajo Puchovi motocikli ter redki primerki znamk 
Indian, Harley-Davidson, Motto Guzzi, Ariel, Gilera in Ner-a-Car. Slednji je bil izdelan posebej za dekleta. V 
zbirki je tudi Pohorc-prvi motocikel, ki je bil izdelan v Jugoslaviji, vendar le kot prototip. Med vojaškimi in 
dirkalnimi motocikli izstopajo TOMOS-ovi in prisilno polnjeni DKW 250 »ladepumpe« iz leta 1937. 

 

Avtomobilček MOPI bo na ogled v Galeriji Štern do konca februarja 2022.  
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Tehnični podatki vozila MOPI  

 

MOPI –  MOPED PIONIR  

Prototip inž. HINKO ČERIČ (TOMOS Koper)  

Leto izdelave: 1959/60  

Karoserija: S.A.P. Ljubljana  

Dolžina 2200 mm 

Širina 1050 mm 

Zavore mehanične, na zadnja kolesa 

Motor Colibri 02, letnik 1958/59  z verižnim prenosom je nameščen nad zadnjim levim kolesom 

Hitrost: 30 km/ h 

Prostornina motorja: 49  ccm 

Poraba: 3 litre na 100 km 

Sedež: 2 

Prestavi: 2  

Razsvetljava: 6V, dolge in kratke luči, zavorne in smerne luči  

Barva: svetlo modra  

Lastnik: Muzej motociklov Grom, Vransko  


