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Varna hramba starodobnikov.
RAZSTAVA
IN SEJEM
VOJAŠKIH VOZIL
IN VOJAŠKE
OPREME

Hramba vozil je po svetu zelo razširjen in varen način parkiranja
za daljše obdobje. V podjetju Špan, v našem centru mobilnosti na
Brezovici pri Ljubljani, nudimo specializiran prostor za hrambo do
100 vozil. Razvili smo sistem zimovanja vozil v prvem sodobnem
namenskem hotelu za hrambo vozil v Sloveniji.

WEB: www.ruotedasogno.com E-MAIL: info@ruotedasogno.com
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(davčna številka)

UVODNIK
(pristojni davčni urad, izpostava)

CenjeniPODATKI
član, cenjena
članica. Svoj
del 0,5 % dohodnine lahko namenite tudi nam! Izpolnjeni in podpisani obraO DAVČNEM
ZAVEZANCU:
zec je potrebno oddati na pristojni finančni urad, lahko ga pošljete tudi po pošti. Rok oddaje obrazca je konec
decembra! Hvala!
(ime in priimek davčnega zavezanca)

ZIMA

PODATKI
O DAVČNEM
ZAVEZANCU:
(podatki
o bivališču:
naselje, ulica,
hišna številka)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

Prihaja božič in prazniki. Konec leta je vedno čas, ko se ozremo nazaj in pogledamo, kaj
smo dobrega naredili, česa nam ni uspelo izvesti in kaj moramo popraviti ali izboljšati.
Svoja starodobna vozila parkiramo v garaže in jih pripravimo na novo sezono.
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BACK SIDE

Naša vozila uporabljamo za turistična potovanja in ne za premike od točke a do točke
b, kot se uporabljajo moderna vozila, vozimo jih izven prometnih konic, povprečno
z nižjo hitrostjo,3600PCS
so varna vozila, saj glede na to, da ne vsebujejo toliko elektronike in
Quantity:
dodatnih naprav, tudi ne dekoncentrirajo voznika, večino poganjajo bencinski motorji
in ne diesel … In85.6mm
najpomembnejše, naša vozila ozaveščajo širšo javnost o preteklosti,
Width:
ki je ne smemo pozabiti. Zgodovina nas lahko uči za življenje, če se le hočemo česa
54mm
Length:
naučiti iz njenih spoznanj. Tisti, ki se ne učijo iz zgodovine, so obsojeni, da bodo
zgodovino ponavljali in s tem tudi napake prednikov.
V prihajajočem
Artwork
Spec letu vam želim veliko sončnih dni, namenjenih prav jeklenim konjičkom

FRONT SIDE

V/Na

Očitajo nam, da smo onesnaževalci okolja, da ogrožamo udeležence v prometu,
izključujejo nas iz središč mest. A vsi mi, ljubitelji starodobnih vozil, vemo, da ni tako.
To so komercialni izgovori, naravnani na ponudbo trga največjih proizvajalcev vozil.
Samo pomislite, kolikšen je letalski promet, ki se iz dneva v dan povečuje, in s tem
njihov uničujoči vpliv na okolje, pomislite na vse transportne kontejnerske ladje in
njihov negativni vpliv na morje in morske ekosisteme … Izključiti pa želijo naša vozila,
ki predstavljajo komajda 1 % vozil v uporabi, ugotavlja FIVA.

Odstotek (%)
GRAPHIC
CONFIRMATION

Davčna številka upravičenca
9

, dne

0

Odstotek (%)

Za nami v zvezi je dinamično leto. Ovekovečili smo ga s čudovitimi prireditvami, ki ste
se jih, dragi člani in cenjene članice, udeležili v neverjetnem številu. Od svetovnega
FIVA Moto ralija do praznovanja dvajsete obletnice na Vranskem, poskusa postavitve
Guinnessovega rekorda s fički, do tradicionalne parade v Naklem ali srečanja
volkswagnov v Lescah. Lepo je videti, da smo tako aktivni, saj z vsemi prireditvami, ki
vključujejo starodobna vozila, opozarjamo na pomembnost ohranjanja te dediščine
tudi v prihodnje. Naša vozila niso za v muzeje, niso okrasni eksponati v naših garažah,
ampak motorna vozila, namenjena na cesto. V ta namen, da vam prireditve še bolj
približamo, smo nekoliko spremenili sam koledar prireditev, ki ga bomo objavljali
sproti, v vsaki številki revije za naslednje štiri mesece.

in vašim otrokom, vnukom, nečakom … Povabite jih na kakšno srečanje, prenesite jim

1.Four toColour
Process:CMYK
navdušenje,
ki ga imate sami ob vožnji z vašim vozilom, saj bomo samo tako ohranili
ta tudi v prihodnje. Vse lepo v letu 2020!

2.Pantone: NO

3.Silk Screen: YES(pearlescent)
4.Signature Panel: NO
5.Mag Stripe: NO
6.Embossing: NO
7.Personalization: NO

Franci Škrjanec, predsednik SVAMZ
8.Chip info@svamz.com
Position:

Artwork Spec
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POROČILO O DELU SVAMZ-A
ZA LETO 2019
NEKOLIKO DRUGAČE!
Leto spet je naokoli,
mi pa spet smo pridni bli.
Mlade člane smo vabili,
Uredništvo:

Uredniški odbor:

Odgovorni urednik:
Oblikovanje in priprava za tisk:
Tisk:
Naklada:
Lektura:
Slika na naslovnici:
Avtor fotografije:

SVAMZ, Vransko 29, 3305 Vransko
tel.: 03 705 50 66
fax: 03 705 50 67
info@svamz.com
svamz.design@gmail.com
www.svamz.com

dobrodošli k nam prav vsi.
Natašo našo smo pogrešal,
ker na FIVI skoz visi,
pa kljub vsemu smo certifikate
delal, mal z zamudo,
samo so bli narejeni vsi.
Rally smo organiziral tam

Nataša G. Jerina
Emil Šterbenk
Andrej Pristov
Dejan Breznik

se vozili, mi pa smo pomagali.

Petja Grom

v glavnem smo se lušno imeli,

Grom arch, d. o. o.
Grafika Gracer Celje, d. o. o.
5000 izvodov
Agencija Int, prevajanje in storitve, d. o. o.
Prireditev Dvajseta obletnica SVAMZ

v daljni Italiji, so bogati
Obletnico smo praznovali,
s pol sveta fičake zbrali,
obnavljali, kar smo začeli,
nekaj tudi obnovili, da smo važni
se vozili.
Komisarje mlade izobraževali,
bomo mladim šanso dali,
da se bodo tudi oni kaj naučili
in nas razbremenili.

Aleksander Praper, Avtovizije
Vsem skupaj želim, da bi še naprej se razumeli,
veliko zdravja imeli, kaj starega obnovili
in drug drugemu pomagali, če le bomo znali.
Vse dobro!
Sledite nam na socialnih omrežjih!

Marko Hvale

Pridržujemo si pravico do napak in zmot v tisku. Rokopisi in naročene fotografije se
ne vračajo. Posamezni izvod stane 4,90 EUR.
Razmnoževanje ali deljenje vsebine je dovoljeno le z navedbo vira Slovenska
veteranska avto moto zveza in pisnega dovoljenja podjetja Slovenske veteranske
avto moto zveze. Vse pravice pridržane.
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Aerodinamicni
Rolls-Royce Silver
Ghost je zmagal
na Concours of
Elegance

DESNO Rolls-Royce
Silver Ghost by Baker je
zmagovalec angleškega
Concours of Elegance.
DESNO SPODAJ Art Deco
aerodinamična karoserija
se je zgledovala po
francoskih dizajnih tistega
časa, čeprav so jo izdelali
v Angliji.

LEVO IN SPODAJ
Zmagovalec concoursa
pred strokovno žirijo.

Silver Ghost, letnik 1919. Ta elegantni in aerodinamični
avtomobil, s polirano aluminijasto karoserijo, je bil gotovo
najbolj flambojanten primerek, kar jih je naročil mož, ki si
je lastil kar 25 Rolls-Royceov – njegova visokost, general
maharadža Sir Bhupindra Singhof Patiala. Oblika »srebrnega
duha« se je zgledovala po vozilih, ki jih je v slogu Art Deco
izdeloval francoski karoserist Henri Labourdette. Avtomobili
na Rolls-Royceovih platformah, izdelani med letoma 1913 in
1914, so očitno navdahnili domišljijo maharadže, a v decembru leta 1915 za izdelavo ni izbral francoskega mojstra, temveč vodilno angleško karoserijsko delavnico Barker. Sodeč
po navdušenih odzivih na Concoursu je bil ta izbor pravilen.
PRIPRAVIL: A.P.

Zmagovalci po kategorijah:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Best of Show: 1919 Rolls-Royce Silver Ghost by Barker
Avtomobili pred 1920 – 1904 Napier L49
Dvajseta leta 20. stoletja: 1929 Bentley Speed Six Old
No. 1
Trideseta leta 20. stoletja: 1938 Stout Scarab
Štirideseta leta 20. stoletja: 1949 Ferrari 166MM #0008
Petdeseta leta 20. stoletja: 1951 Pegaso Z-102
Šestdeseta leta 20. stoletja: 1965 Ford GT40
Trofeja The Club: Vauxhall 30-98
Trofeja Bridge of Weir Jaguar: Jaguar C-Type
Klasik prihodnosti: Aston Martin Vulcan
Nagrada Octane po izboru občinstva: Bugatti Type 57

Več kot 10.000 obiskovalcev je v Londonu obiskalo park
palače Hampton Court, da bi si ogledali najobsežnejši
Concours of Elegance doslej. Poleg 57 avtomobilov, ki so
se v različnih kategorijah potegovali za nagrade, je bilo na
okoliških površinah predstavljenih še več kot 1000 odličnih
starodobnikov.
Kakovost avtomobilov na Concoursu je bila tako impresivna,
da je že sama uvrstitev na dogodek pomenila priznanje. Med
razstavljenimi starodobniki je bil namreč tudi Ferrari 166,
ki je zmagal na dirkah Le Masa in Mille Miglia in ga številni
štejejo kot najbolj pomembni ferrari na svetu. Družbo so mu
med drugimi delali še prvi izdelani Jaguar D-type in serija
najpomembnejših Bentleyjev, s katerimi so počastili 100-letnico te znamke.
Najbolj težko pričakovano nagrado »Best of show«, ki jo
izglasujejo lastniki udeleženih vozil, je osvojil Rolls-Royce
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Panther Owners
Club
V začetku novembra so bili pri nas na obisku člani kluba
Panther Owners Cluba iz Velike Britanije. Pred njihovim
prihodom točnega namena obiska nismo vedeli, saj smo
mislili, da so prišli na kratek oddih. Resnica je prišla na
dan ob sobotni večerji v klubski gostilni Okrepčevalnici
Žibert na Brodu pri Ljubljani.
Tom Norman (chairman), Jennie Strawford (events
commission), Clive in Lynn Cooper so prišli v imenu kluba
POC le zato, da se nam zahvalijo za odlično izpeljan panther
Rally in petdnevni Tour po Sloveniji lansko leto. Več o tej
prireditvi si lahko preberete v lanski decembrski številki
revije AMC (št. 141/95).
Česa takega osebno še nisem doživel, saj bi te v Sloveniji iz
»foušarije« raje pljunili v obraz, kot pa bi ti dali priznanje za
dobro opravljeno delo.
Bil sem več kot presenečen in brez besed, sem pa z veseljem
v imenu CMOC-ja prejel trofejo, ki so jo ročno izdelali člani
kluba POC.
Vsi, ki so prisostvovali večerji, so v zahvalo za odlično
organizacijo prejeli kovinske emajlirane značke s slovenskim
grbom in obeležbo rallyja.
PRIPRAVIL: A. P.

Predstavitev knjige
v Trstu
Na predstavitvi knjige v Hotelu Savoia v Trstu, v sredo, 22.
oktobra, je bilo prisotnih okoli 100 ljudi, med njimi je bilo
na povabilo Moto kluba iz Trsta prisotnih pet Slovencev.
Prisotni so bili zbiratelji motornih koles, mehaniki, nekdanji
tekmovalci in pristaši motociklizma. Piero Laverda je ob
70-letnici ustanovitve tovarne Laverda predstavil knjigo o
Laverdi 750 in 6-valjni Laverdi 1000 iz leta 1976, ki je imela
140 km in je takrat dosegla vratolomnih 285 km/h. Povedal
nam je tudi nekaj o zgodovini te znane italijanske tovarne,
njenih uspehih in padcih. V tovarni je bilo zaposlenih 1000
delavcev, ki so delali vv tovarni kmetijske mehanizacije, in
300, ki so izdelovali motorna kolesa. Kar 90 % delov motornih
koles so izdelovali sami. Predstavil nam je prve uspehe
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Laverde 75, ki je večkrat zmagala na dirki Milano – Taranto in
dosegla povprečno hitrost na njej, in sicer 92 km/h. Nadalje
je bila predstavljena Laverda 750, njeni športni uspehi in
različne izvedbe, najelitnejša 750 SFC, ki sodi med enega
najlepših in najhitrejših motorjev tiste dobe, saj je bila njena
najvišja hitrost 228 km/h. Z njo je tekmovalo precej znanih
tekmovalcev, ki so kasneje vozili tudi svetovna prvenstva. Na
prireditvi je bil prisoten tudi Claudio Loigo iz Trsta, ki je dirkal
z njo na vztrajnostnih dirkah.
PRIPRAVIL: M. M.
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1000 Miglia prvic kot dirka
po Ameriki
Med 23. in 26. oktobrom se je legendarna italijanska dirka Mille Miglia selila tudi v
Ameriko, kjer so organizatorji prvič izvedli »pripravljalno dirko«, imenovano 1000 Miglia
warm up USA.

LEVO Organizatorji 1000 Miglia
so z dirko 1000 Miglia warm up
USA italijansko tradicijo razširili
še na Ameriko in v barvit jesenski
čas.
SPODAJ Zmagovalni Jaguar
XK120 OTS.

Dogodek se je odvijal v slogu italijanske dirke. 4-dnevni
preizkus je obsegal dan »regularity« treninga ter tri
dni dirke na trasi, dolgi 500 milj. Dirke, ki je po zgledu
italijanskega originala obsegala lepe krajine in navdušeno
občinstvo ob cestah, se je udeležilo 22 avtomobilov. Ti so
bili razdeljeni na dva razreda: 1000 Miglia Era in Post-1000
Era. V prvem so bili avtomobili, ki so ustrezali strogim
merilom za nastop na 1000 Miglia, v drugi pa športni
avtomobili, izdelani po letu 1958.
Ustanovna dirka 1000 Miglia warm up USA, katere namen
je bil promovirati legendarno dirko in italijansko kulturo
izven Italije, se je zaključila pred italijansko ambasado v
Washingtonu. Zmagala je veteranska ekipa John in Julie
Herlihy z Jaguarjem XK120 OTS roadster, letnik 1953.
Zmagovalca in še pet posadk so na tej dirki pridobili tudi
odobritev za nastop na dirki 1000 Miglia v Italiji, ki bo
potekala med 13. in 16. majem 2020.
PRIPRAVIL: A. P.
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Škoda felicia
praznuje 25 let
17. oktobra 1994 je v Mladi Boleslav stekla proizvodnja
škode felicie. Naslednica modela Favorit je bila pred 25.
leti prvi model češkega proizvajalca avtomobilov, ki so ga
razvili pod okriljem koncerna Volkswagen.
Podjetje Škoda Auto je leta 1991 postalo del koncerna
Volkswagen. Tri leta kasneje, 26. oktobra 1994, pa je Škoda
javnosti že predstavila novo felicio. Prvi trije primerki so bili
lakirani v barvah češke zastave in takratni nadžupan mesta
Praga jih je na Karlovem mostu »krstil« z vodo iz reke Vltave.
Felicia je združila sodobno tehnologijo in svež dizajn s
prostorno notranjostjo in atraktivnim razmerjem med ceno

in vrednostjo. Ime je spominjalo na legendarni kabriolet iz
druge polovice petdesetih let prejšnjega stoletja in tudi na
latinsko besedo za srečo, felicitas. Ponudba modela felicie se
je postopoma s kombilimuzine razširila na izvedbe Combi,
Pickup, Vanplus in Fun. Med letoma 1995 in 1997 je felicia
v izvedbi Kit Car nastopila tudi na svetovnem prvenstvu v
rallyju in dosegla tretje (1995) ter drugo mesto (1997) v svoji
kategoriji.
V tovarnah Mladá Boleslav, Kvasiny in Vrchlabí so do junija
2001 izdelali skupno 1.401.489 felicij. Še dodatnih 19.000
pick-up izvedb so prodali pod imenom Volkswagen Caddy.
PRIPRAVIL: A. P.

Vabilo na

mednarodno srečanje voznikov Wanderer motorjev
z panoramskimi vožnjami od 8.5 do 10.5.2020

v Einbecku na območju

Oraginizator: Wanderer-AMC, Moosäcker 22, 90542 Eckental, www.wanderer-amc.de
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Pred 70 leti je Velika Britanija
prenesla skrbništvo Volkswagna
na Nemcijo

LEVO Polkovnik Charles Radclyffe
je podpisal protokol o prenosu
skrbništva Volkswagenwerk na
nemško vlado.
SPODAJ Proizvodnja hroščev.

Kot podjetje pod britanskim vojaškim vodstvom je
Volkswagenwerk lahko zavzel vodilno mesto, s katerega
je lahko takoj začel delovati v nemški avtomobilski družbi
in je kmalu postal simbol zahodnonemške obnove ter
nemškega gospodarskega čudeža.
Britanci so 8. oktobra praznovali uspešno misijo njihovih
prednikov, ki jih je v Wolfsburgu vodil major Hirst.
Štirinajst dni pred to obletnico so se na sedežu sedanje
družbe Volkswagen, na delovnem sestanku, srečali
predstavniki Volkswagna, dežele Spodnje Saške ter
dva, še živeča oficirja, ki sta sodelovala v tem povojnem
projektu.
PRIPRAVIL: A. P.

ZGORAJ Volkswagen hrošč pred označevalnimi tablami tovarne.
LEVO Dolgoročni proizvodni program.

8. oktobra 1949 je britanska vojaška vlada Zvezni republiki
Nemčiji izročila skrbništvo nad Volkswagenwerk GmbH.
Mlada zahodnonemška država, ki je bila ustanovljena šele
malo pred tem, z razglasitvijo osnovnega zakona 23. maja
1949, je odgovornost za upravljanje družbe dodelila državi
Spodnja Saška.
Britanci so postavili bistvene temelje za poznejši svetovni
uspeh modela Hrošč in samega Volkswagna, ko so pred 70
leti prenesli Volkswagenwerk GmbH in obrat v Wolfsburgu v
nemški nadzor. Britanski kraljevi električni in strojni inženirji
(REME) so bili odgovorni za tovarno v Wolfsburgu od junija
1945, ko so jo rešili pred uničenjem. Višji starejši častnik,
major Ivan Hirst, je prišel v tovarno avgusta in pragmatično
ter z dolgoročno vizijo začel spreminjati nekdanjo tovarno
orožja v funkcionalen obrat za proizvodnjo avtomobila
Volkswagen Hrošč (Type 1).
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ZGORAJ Tisoči hrošč.
LEVO Volkswagen se mora za svoj
obstoj v veliki meri zahvaliti ukrepom
majorja Ivana Hirsta.
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RAZGLEDNICA S PRIREDITVE

SPODAJ Petja Grom z direktorjem podjetja
"Ruote da sogno" o tem, kaj se prodaja in kaj
je zanimivega na trgu.

ZGORAJ Bolj je nenavadno, bolj je
zanimivo.

SPODAJ Prve dni pred uradno otvoritvijo je
predsednica Kulturne komisije FIVA, Nataša J.
Grom, vodila delavnico s partnerji FIVE.

PADOVA IN
VETERAMA
BESEDILO: Peter Grom
FOTOGRAFIJE: Peter Grom in autoemotodepoca.com

Ko človek pri sebi ugotovi, da nima več 30 let, da so
domače garaže in skladišča polna starin in neobnovljivih
vozil ter tehnike, vezane na zgodovino prometa, sledi
vprašanje, čemu spet na sejme?
Odgovor je preprost! Kar sem začel, moram tudi dokončati!
Vsaj v mojem primeru je zbiranje teh predmetov vezano v
celoti na tehniko, pridobljeno v domačih krajih na področju
Slovenije in nekdanje skupne države, s katero smo bili 70
let neločljivo povezani!
Tedanja industrija in trgovina je botrovala k temu, da je 80 %
tehnike in vozil prišlo k nam z zahoda in le majhen del tega
je bil vzhodnoevropskega porekla oziroma sad domačega
znanja. Pohvalimo se, da je bil J. Puh po narodnosti
Slovenec, a je deloval v Avstro-ogrskem Gradcu. Da je bil Fičo
»naš« izdelek iz Kragujevca, a zasnovala ga je tovarna Fiat iz
Italije. Da so v tovarni Pretis (pojasnilo mladim: Preduzeče–
Tito–Sarajevo) nastajala motorna kolesa 175 ccm in 250 ccm,
zasnovana v NSU-ju iz Nemčije, ali pa avtomobilčki Princ
iz iste nemške tovarne. Da je tovarna IDA (Industrija Delova
Avtomobila) iz Kikinde v zameno za svoje izdelke dobivala
plačilo v obliki Oplovih avtomobilov iz matične tovarne v
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Rüsselsheimu v Nemčiji. Razglabljanje o delčku porekla naše
tehnične dediščine pa zaključim z ugotovitvijo, da je prvi
moped iz tovarne Tomos bil Puchov iz Gradca z zamenjano
nalepko, da je tovarna NSU od svojega nastanka leta 1873
preplavila Balkanski polotok z mrežo prodajalcev njihovih
izdelkov in da so se Oplova vozila do leta 1941 pri nas na
veliko prodajala, ker so bila kakovostna in sorazmerno
poceni. Dodajmo še vsa vozila, ki so preplavila Jugoslavijo
med drugo svetovno vojno in so jih vojske po umiku zapustile
ter armado zdomcev na delu v tujini (gastarbeiterji), ki jim je
bilo dovoljeno kupiti vozila v gostujoči državi in jih uvoziti v
brk zavistnim sosedom, ki te možnosti niso imeli! Toliko torej
o poreklu naše tehnične dediščine.
Odgovor, zakaj romamo na Veteramo v Mannheim ali
Padovo v Italijo, je že leta in leta neprekinjeno na dlani ...
Tam dobimo, kar iščemo za svoje »domače« starodobnike!
Naj podam, da je sejem Veteramo letos obiskalo 50.000
obiskovalcev in tam srečalo 4000 razstavljavcev motociklov,
avtomobilov, nadomestnih delov in različnih starin ter
kuriozitet. Da je organizator sejma letos znižal ceno vstopnic
ter parkirišč ... Čemu, smo se spraševali? Ali je zavohal

bližajočo se recesijo in konec strme gospodarske rasti?
Podobno se je dogajalo v Padovi.
Padova, glavno mesto Benečije (Veneto), leži na
severovzhodu Italije in je oddaljena od slovenske meje
le dobrih 120 km. Sicer znano romarsko središče, kjer
stoji ena največjih cerkva na svetu, posvečena Sv. Antonu
Padovanskemu. Mesto je polno znamenitosti in restavracij, z
odlično lokalno hrano ter vsekakor vredno ogleda.
V oktobru mesto doživi pravi infarkt, ko ljubitelji
starodobnikov navalimo na sejmišče v samem središču
mesta, ki je že zdavnaj postalo premajhno za tako množico
ljudi in vozil. Lokalni časopis je v soboto poročal in se zgražal,
da so mestni redarji v petek, torej dan poprej, v okolici
sejmišča oglobili 240 nepravilno parkiranih avtomobilov.
To nikakor ni dobro za lastnike vozil in ne za organizatorje
razstave starodobnikov! A tako pač je, medtem ko nervozni
kupci in preprodajalci hitijo, da ne bi zamudili priložnosti, si
tudi mestna oblast hiti odrezati kos kruha!

Obisk sejmišča ni poceni. Vstopnice stanejo od 25–45 €,
odvisno od dneva. Uradna spletna stran sejmišča poroča,
da se je letošnjega, že 36. sejma udeležilo 5000 prodajalcev
(k prodaji pripomore gospodarska kriza v Italiji) in več kot
120.000 obiskovalcev. Predstavniki SVAMZ-a smo bili na
sejmu prisotni vse dni, od srede do nedelje. Prve dni pred
uradno otvoritvijo je predsednica Kulturne komisije FIVA,
Nataša J. Grom, vodila delavnico s partnerji FIVE, to so
predstavniki vseh večjih avtomobilskih hiš, od Mercedes
Benza do BMW-ja, Jaguarja in Volva ter Volkswagna, kjer so
se pogovarjali o promociji zgodovine avtomobilskih hiš pri
prodaji modernih vozil.
Večja ekipa se nas je udeležila ogleda sejma v soboto, ko je
bil naval največji. Ob določeni uri se praktično ni bilo možno
pomikati po velikih, z vozili prenatrpanih dvoranah.
Prodajalci, tu je treba ločiti med trgovci in zasebniki, so
ponujali vozila vseh kategorij. Od tistih prastarih, opišemo
jih lahko kot muzejska, pa do komajda zrelih (torej stara
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LEVO Sejem ni namenjen
samo trgovanju, temveč tudi
predstavitvi nacionalnih klubov.

Zakljucni izlet komisarjev
in clanov odborov SVAMZ-a
BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Miran Drame

DESNO Vozila so na sejmu dosegala tudi cene
do 200.000 €!

Kot vsako leto smo tudi letošnje leto, ki je bilo še posebej
pestro in za našo zvezo pomembno, saj smo obeležili
dvajset let delovanja, zaključili s skupnim izletom
komisarjev in članov odborov SVAMZ-a. Tokrat smo dan
preživeli v Parku vojaške zgodovine Pivka.

SPODAJ G.P. Dallara (njegovo vozilo spodaj)
je svojo zgodbo začel v majhni očetovi
delavnici, v 80-ih letih pa postavil prvi
vetrovni tunel v italiji, ki je inkorporiral tudi
premikajoča se tla!

Pred vhodom v objekt Komanda stoji spomenik, ki priča
o dogodku, ki je vojašnico vpisal v nacionalno vojaško
zgodovino. 26. junija 1991, na t. i. »Dan prej«, so namreč iz te
vojašnice na ceste zapeljali prvi tanki Jugoslovanske armade
in s tem začeli agresijo na pravkar osamosvojeno Republiko
Slovenijo.
šele 30 let) in popolnoma uporabnih v današnjem prometu.
Cenovni razpon je bil velik in cene zelo visoke, rekel bi
pretirane. Slabo in na hitrico obnovljeni Mercedesi SL
so se prodajali od 125.000 € do skoraj 200.000 €! Ni bilo
možno najti Porscheja 356 pod 180 000 €. Ker se na ta dva
modela avtomobilov nekoliko spoznam, sem ugotovil, da
je glede na kakovost obnove bilo predrago. Na sejmišču v
Padovi se dogaja marsikaj. Namenjeno ni samo trgovanju,
temveč tudi predstavitvi nacionalnim klubom, kakor tudi
ASI-ju, nacionalni italijanski zvezi, pod okriljem katere
potekajo razna zanimiva predavanja. Predstavijo se nam
tudi restavratorske delavnice in ponudniki raznega orodja
ter kemikalij, gumarji in tapetniki, prodajalci značk ter
igrač. Ne nazadnje je prva in največja dvorana namenjena
ponudnikom nadomestnih delov. Letos so motoristi bili
skoraj v celoti odsotni. Pogrešali smo jih, saj lepo obnovljeni
z veliko kroma in niklja pomladijo razstavo in tudi nas.
Kot vsako leto smo prijetni izlet zaključili z odlično pico na
Občinah.
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Komanda je nekdanji poveljniški objekt vojašnice, danes
pa je v pritličju objekta informacijski center Parka vojaške
zgodovine, Turistično informacijski center Pivka, muzejska
trgovina in muzejska restavracija Kantina.
Ogledali smo si razstavo Pot v samostojnost, ki prikazuje
potek osamosvajanja Republike Slovenije, s poudarkom na
osamosvojitveni vojni leta 1991. Razstava v osnovnih obrisih
predstavi t. i. »drugo Jugoslavijo« oziroma socialistično
Jugoslavijo ali Titovo Jugoslavijo kot federativno državo, ki
je v Socialistični republiki Sloveniji zajemala veliko večino
slovenskega nacionalnega ozemlja. Razstava omogoča, da
obiskovalec podoživi vojno dogajanje v neposrednem stiku
z nekaterimi pomembnimi eksponati iz tistega obdobja. V
scensko postavitev prodora jugoslovanske enote so tako
vključeni letalo MiG-21, tank M-84 in oklepni vozili BVP ter
BTR. Pomembni »relikviji« vojne ’91 sta še helikopter Gazela,
z oznako Velenje TO-001, ki je prvo zračno plovilo, ki mu je
uspelo pobegniti iz jugoslovanskega vojnega letalstva, in tank

T-55 kot del tankovske enote, ki je ravno iz pivške vojašnice
prva začela agresijo jugoslovanske vojske.
Splezali smo tudi v 19-metrsko in 76 ton težko podmornico
P-913 Zeta, ki je spadala med t. i. žepne oziroma diverzantske
podmornice razreda Una. V 80. letih so v vojni mornarici SFRJ
prišli do zaključka, da večje podmornice niso primerne za
izvajanje vrste nalog v Jadranskem morju zaradi specifičnih
značilnosti, obenem pa so iskali bolj ekonomičen način
povečanja podmorniške flote. Do leta 1989 je bilo v Splitu
izdelanih šest žepnih podmornic, ki so jih poimenovali po
rekah iz vsake republike SFRJ. Razstavljena podmornica nosi
ime po črnogorski reki Zeti, ob splovitvi pa ji je bila botra
črnogorska občina Nikšić.
Tretja razstava v paviljonu A je zbirka vojaških vozil različnih
zvrsti in tipov, skupno vsem je le to, da jih je uporabljala
Jugoslovanska ljudska armada. V paviljonu B pa smo si
ogledali večinoma tanke in druga oklepna vozila ter orožje,
ki izvira iz druge svetovne vojne. Imeli smo možnost tudi
pokukati v garaže muzeja, kjer imajo delujoča vozila in jih
uporabljajo za predstave in razne dogodke za obiskovalce.
Po zaključku ogleda smo na kratko pregledali leto 2019 in
se pogovarjali o tem, kako in kam bomo usmerili energijo v
prihodnje. Veliko pozornost smo namenili projektom, ki bodo
vključevali mlajše generacije.
Zaključili smo z odličnim pasuljem v njihovi Kantini.
(Podatki o zbirkah povzeti po njihovi internetni strani www.
parkvojaskezgodovine.si)

AVTO MOTOR CLASSIC 21

RAZGLEDNICA S PRIREDITVE

RAZGLEDNICA S PRIREDITVE

GENERALNA
SKUPŠCINA FIVA 2019
Verjetno ni človeka, ki se ne bi razveselil destinacije, kot je Ciper, otoka ljubezni in
bogov. Razen če greš tja zaradi obveznosti in že lahko vnaprej pričakuješ, da boš
morje videl zgolj iz hotelske sobe. Časa namreč, da bi ta moja potovanja, ki zvenijo
številnim tako mamljiva, podaljšala za še dan ali dva »počitnic«, nimam nikoli.
BESEDILO: Nataša G. Jerina, univ. dipl. prav. FOTOGRAFIJE: Mario de Rosa

tematike, to je davčnih olajšav in visokih cen luksuznih vil in
stanovanj v mestih Larnaca in Limassol.
Limassol, mesto, kjer se gradi na veliko in visoko v višino,
smo med 12. in 17. novembrom preplavili Fivini delegati s
celega sveta, letos v rekordnem številu, saj se jih je registriralo
kar 160. Ker je velika večina prišla s svojimi partnerji, nas
je bilo več kot 200. Registracija na sam dogodek je bila
letos nekoliko drugačna, saj smo uvedli registracijo preko
spleta, agencija, ki je pomagala ciprski zvezi s koordinacijo
dogodkov in večerij, pa je ponudila zanimiv spremljevalni
program za vse, ki jih je zanimalo še kaj drugega izven redne
skupščine.
Rekordno število delegatov gre verjetno dejstvu, da smo
letos delegati volili novega predsednika FIVA, kakor tudi
predsednika Komisije za zakonodajo, predsednika Komisije
za dogodke in predsednika Komisije za članstvo.
Z večino glasov je bil izvoljen za predsednika Tiddo
Bresters, dolgoletni predsednik Komisije za zakonodajo,
Patrick Rollet pa se je odločil, da ne bo stopil v ponovni
boj za stolček. Verjetno so deloma k odločitvi prispevale
tudi zdravstvene težave in seveda izčrpanost, ki jo sama
funkcija prinese s seboj. Za novega predsednika bo funkcija
velik izziv, sploh vezano na zakonodajo in prežeče se
grožnje, ki jih avtonomna in električna vozila predstavljajo
starodobniškemu gibanju.
Ciper, dve državi v eni, berem na letalu, je zaželena
destinacija med turisti, sploh med Rusi in Skandinavci. V
severnem delu Cipra živi predvsem turško prebivalstvo,
na jugu pa Grki. Turistom razdeljenost otoka sicer ne
predstavlja posebne težave, dotakne se jih le pri prečkanju
meje med severnim in južnim Ciprom, kjer je še vedno treba
pokazati potni list. Ciper ima pestro in zanimivo zgodovino,
verjetno tudi zaradi dejstva, da so ga osvajalci takoj videli
kot odlično odskočno desko za Evropsko celino ali pa so jih
privabile njegove naravne lepote. Zgodovinsko se je tako
zamenjalo precej vladarjev, in sicer od Asirskih ljudstev,
preko Egipčanov in Perzijcev do Rimljanov. Prvi angleški
kralj, ki je zavladal Cipru, je bil Rihard Levjesrčni konec 12.
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stoletja. Ciper – nekdanja britanska kolonija, je od 1960
samostojna republika, leta 1974 pa se je država s pomočjo
Turčije razdelila na severni, to je turški del, in južni, to je grški
del. Tako so v naslednjih desetletjih severni del naseljevali
Turki, južni del pa Grki. Pogajanja glede vnovične združitve
severnega in južnega dela so tekla v letih 2003–2004, pod
okriljem Organizacije združenih narodov, vendar je grški del
pogoje zavrnil. Evropski uniji je pridružen grški del otoka.
Gospodarstvo na Cipru, ki je dolgo veljalo za stabilno in je
tujim vlagateljem omogočalo velike davčne olajšave, se je
v letu 2013 tako močno zamajalo, da je potrebovalo celo
pomoč Evropske unije, lahko še prebereš na turističnih
vodnikih. In naše razprave so se vedno dotikale prav slednje

Letos me je presenetilo dejstvo, da nam je le uspelo
spremeniti način poteka same skupščine in ji deloma nadeti
novo obliko. Nekoliko dela bo še potrebno, saj je namen
skrajšati jo na najbolj potrebno, vpeljati pa več delavnic,
kjer si bodo lahko delegati izmenjevali mnenja in se odprto
pogovarjali o težavah, vezanih na starodobna vozila. Vesela
sem, da so moje predloge upoštevali in dali možnost, da jih v
naslednjem letu še razširim.
Tudi ostale komisije so pridobile nekaj novih obrazov,
sama pa ostajam predsednica Kulturne skupine in tajnica
Komisije za motocikle, Petja Grom pa ostaja član v Komisiji
za specialna in posebna vozila.

Letos se je udeležilo skupščine več kot 160
delegatov iz celega sveta.

Predstavljen je bil pester program komisij, ki skrbijo, da se
lahko vozila uporabljajo v vsakodnevnem prometu, spopadli
smo se z digitalno dobo elektronike in načini ohranjanja
te, spregovorili o vključevanju mladih in žensk v svet
starodobnih vozil, zakonodajnih izzivih, povezovanju in novih
projektih. Zelo me je razveselilo tudi dejstvo, da smo privabili
v vrste delegatov nekaj mlajših in da imam v Komisiji za
kulturo, ki ji predsedujem, dva nova člana, mlajša od trideset
let. Prav tako mi je uspelo vzpostaviti mrežo mladih ljudi in
jih oblikovati v tako imenovano delovno skupino za mlade, s
katero veselo razpravljamo o tematikah, ki so jim blizu, brez
zadržkov in strahu, da bi jih obsojali, če postavijo napačno
vprašanje ali nimajo doma v garaži Bentleyja. Izmenjava
mnenj je dobrodošla, saj samo tako lahko nadgradimo
trenutno znanje in izpeljemo kakšen projekt.
Zahvala Patricka Rolla v svojem nagovoru skupščini za
opravljeno delo v FIVI in Komisiji za kulturo je potrdila dobro
smer dela ter mi dala energijo za prihajajoče leto. Biti v vlogi
predsednice komisije v pretežno moškem svetu je izziv, ki pa
se ga, vsaj tisti, ki me poznate tudi osebno, ne ustrašim tako
preprosto. Delamo s polno paro naprej!
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DRUSTAR 2019
Vedno se je težko posloviti od poletja. To melanholijo, ki nam poskuša vzeti ta kratki
trenutek blaženosti, pa lahko preženemo z močnimi in nepozabnimi čustvi, kakršna
nam je pričaral letošnji četrti konkurz elegance »Druster 2019«. To je izjemna
izkušnja v elitni družbi podobno mislečih ljudi in poznavalcev brezčasnih vrednot v
avtomobilski kulturi, ob briljantni organizaciji in razkošnem vzdušju prefinjenosti,
diskretni prisotnosti Haute Couture ter ženskega šarma.
BESEDILO I FOTOGRAFIJE: Ivan Kolev

predsednik združenja avtomobilskih zgodovinarjev Srbije,
Ovidiu Magreano – predsednik oddelka Dacia Classic v
romunskem avtomobilskem klubu in slavni zbiralec, Edvard
Ilelov – zbiralec in poklicni restavrator, in Mehmet Kuruchai –
zbiralec, restavrator in glavni partner našega rally Maritsa, ki
jih organizira Plovdiv Automobile Club »Retro«.
Od lani je članica žirije tudi Nataša Jerina iz Slovenije,
sekretarka Komisije za motorna kolesa na FIVA, vodja pisarne
SVAMZ-a, založnica revije »Avto Motor Classic«, aktivna
članica Mednarodnega sveta muzejev ICOM v Sloveniji, od
leta 2017 pa je tudi predsednica kulturne komisije FIVA. Letos
se je žiriji pridružil še en član – Antonis Teoharis, predsednik
grške zveze za starodobna vozila EOE in glavni koorganizator,
skupaj s Cristianom Zhelevom, mednarodnega rallija
»Strimon«, ki je potekal aprila 2019.

.

Organizatorji dogodka so že od prve izdaje tajnik kluba
BAC »Retro«, g. Cristian Zhelev, in vodja športnega kluba,
»Bolgarska avtomobilska slava «, s polnim sodelovanjem
celotnega bolgarskega avtomobilskega kluba »Retro«. Z
organizatorji sodelujejo razni pokrovitelji, med katerimi so
tudi pomembna tuja podjetja. Vse večja medijska pokritost
privabi veliko tujcev.
Letos je dogodek prvič potekal v novem kraju, napolnjenem
z luksuzom in udobjem; to je kompleks BlackSeaRama
Golf & Vilas, ki je na severozahodni obali Črnega morja, v
bližini Balchika. V svoji značilni arhitekturi se stara bolgarska
tradicija prepleta z značilnostmi jugozahodnega Sredozemlja
in igrišči za golf, ki zasedajo veliko večino odprtega območja.
To je turistični kompleks, zasnovan po najbolj natančnih
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svetovnih standardih, tik ob obali morja, primeren za oddih
ali sproščujočo igro golfa.
Elitna mednarodna žirija natečaja je vključevala predstavnike
osmih držav – Nemčije, Italije, Romunije, Srbije, Slovenije,
Grčije, Turčije in Bolgarije. Predsedoval ji je prof. Harald Leske,
eden vodilnih Daimler-Benz avtomobilskih oblikovalcev. Med
člani žirije so bila sicer priznana imena z različnih področij
avtomobilske opreme, zbirateljstva, restavriranja in muzejev.
Kot akademik prof. Sasho Draganov – profesor industrijskega
oblikovanja na tehnični univerzi v Sofiji, dr. inž. Renato
Pujatti – član ASI-ja in strokovnjak za vojaška vozila, arh. Petja
Grom – zbiratelj, generalni sekretar SVAMZ-a, lastnik enega
največjih zasebnih muzejev za motocikle v Evropi, Nebojša
Djordjevic – mehanski inženir, avtomobilski zgodovinar in

Raven konkurence postaja vse bolj reprezentativna,
avtomobili so vedno boljši in bolj profesionalno obnovljeni,
njihove blagovne znamke in modeli so vse bolj redki in
dragi in celoten vtis se lahko povzame kot barvita mešanica
umetnosti in zgodovine. G. Zhelev pogosto rad reče, da
se priprava vsakega novega konkurza začne takoj po
koncu prejšnjega. To velja tako za organizatorje, zbiralce
in restavratorje, ki z veliko truda, neverjetno domišljijo in
iskreno skrbnostjo opravljajo svoje delo na najvišji ravni, ne
samo v smislu popolnoma obnovljenih avtomobilov, ampak
tudi, ko gre za pripravo eksotičnih in dragih retro oblačil
udeležencev, izbranih v skladu s svojimi starodobniki.
To leto je bilo delo žirije bolj zapleteno in težavno, tudi zaradi
večjega števila udeležencev ter pri sprejemanju dokončne
in soglasne odločitve o razvrstitvi vsakega avtomobila in
zmagovalcih v posamezni kategoriji. V kategoriji »Kabriolet«
je bil nesporno najljubši BMW 319 (1935) iz zbirke Todor
Delyakov iz Pomorie, ki je prejel nagrado v kategoriji za

»Najbolje ohranjeni avtomobil«. Prvo mesto v »Limuzinah«
je osvojil Mercedes-Benz 170V W136 Cabrio – limuzina
(1938), obnovljena z izjemno natančnostjo specializiranih
serviserjev podjetja klasičnih avtomobilov BG v Sofiji.
Kategorijo »Povojni kabrioleti« je najbolje predstavil Porsche
911 Targa (1974) v lasti Catalin Cedrica iz Romunije. Porsche
356 Karmann coupe (1961) je zmagal v kategoriji »Povojna
vozila«, prav tako obnovljen s strani podjetja Kars BG.
Prvo mesto v kategoriji »Povojnih limuzin« je osvojil
Mercedes-Benz 300D »Adenauer« (1958) iz zbirke Antona
Kostadinova. Najbolj znan udeleženec v kategoriji
»Vzhodnoevropski avtomobili« je postala Dacia 1300
(1970), ki si ga lasti Cezar Popescu iz Romunije in je pokazal
enega od prvih proizvedenih osebkov modela. V najbolj
eksotični »Hobi razred« je simpatije žirije osvojil Datsun
280 Z (1976) v lasti Atanasa Vilnerja, v celoti predelan
v svojem svetovno priznanem Studiu Vilner v Sofiji. V
kategoriji »Kultni avtomobili dvajsetega stoletja« je bil izbran
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RAZGLEDNICA S PRIREDITVE

SPODAJ mednarodna žirija, ki je
ocenjevala vozila.

dana BMW-ju 3,0 CSI (1971) iz zbirke Lyubomira Gaydeva,
osebno od vodje družbe Yavorja Chorbadzhieva.
Nagrada »The Best of Show« pa je bila podeljena Angelu
Zhelevu iz Varne za svojega edinstvenega in edinega v
Bolgariji Astona Martina Volante V8 (1980) – impresivna
športna klasika z električno pomično streho in najhitrejšim
motorjem na britanskem trgu v osemdesetih.

FIAT 500 (1967) Daniele Slavkove. Nagrada za »Najboljši
restavratorski studio« je bila dodeljena podjetju Kars BG,
»Nagrado občinstva« pa je prejela legenda iz domačih
krajev, Nikolay Kolev, za svojega Citroena 2CV (1978).
Namestnik predsednika Stare Zagora Club, Geno Ivanov,
in Petya Ivanova sta prejela nagrado za »Najbolj privlačno
posadko«, njun Chevrolet Corvette Stingray kabriolet iz 1974
pa je bil tudi eden od najmočnejših kandidatov za nagrado
v kategoriji »Nagrada občinstva«. Nagrada »Rompetrol« je
zasluženo šla Ilie Ztapreanu iz Romunije za njegov Buick 51
Super (1947). Posebna nagrada »M-CAR-Varna« (eden od
predstavnikov blagovne znamke BMW za Bolgarijo) je bila

26 AVTO MOTOR CLASSIC

V glamuroznem finalu dogodka, ki so ga popestrili ognjemeti,
je predsednica BAC »Retro«, Vanya Gyuderova, izročila
Cristianu Zhelevu častno ploščo v imenu kluba »za popolno
organizacijo in za vztrajnost pri tako neverjetnem projektu,
ki osrečuje vse ljubitelje starodobnih vozil doma in v tujini«.
Tudi Antonis Teoharis se je s spominsko ploščo zahvalil
organizatorju za delo.
Na samem koncu poletja, v sredini septembra, v
edinstvenem vzdušju severnega Črnega morja smo imeli
možnost doživeti nekaj edinstvenega, od katerega nam
ostajajo močni in zelo zanimivi spomini ter veliko novih
prijateljstev, nekaj, kar nas napolni z novim zagonom za
pripravo prihodnjih dogodkov v sezoni 2020. »Verjamemo v
včeraj«, je dejal v svojem končnem naslovu g. Zhelev, vsi pa
vemo, da to ni izraz nostalgije preteklosti, ampak način, da se
potopimo v lepši svet, kot delamo na prihodnosti.
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Dvajset let SVAMZ-a

Obletnica

SVAMZ
PRAZNUJE
DVAJSETI
ROJSTNI DAN
BESEDILO: Urška Kalčič
FOTOGRAFIJE: Aleksander Praper, Avtovizije
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Dvajset let SVAMZ-a

Med vsemi vozili, ki so
se zbrala na lepo soncno
soboto, se je 291 fickov
potegovalo tudi za
Guinnessov rekord.

ZGORAJ Motociklov je bilo preko sto, za posebej
močno udeležbo so poskrbeli klub C.M.O.C. in
ljubitelji angleških motorjev.
SPODAJ V spomin na stare vojne čase z mirovnim
pristopom...rožice in nasmehi.

S

lovenska veteranska avto-moto
zveza (SVAMZ) novembra beleži
svoj uradni dvajseti rojstni dan,
čeprav se je zamisel o organizaciji,
ki bi združevala vse ljubitelje
starodobnih vozil v Sloveniji, začela že nekaj let poprej, prav
na Vranskem v Muzeju motociklov Grom.
Praznovanje so organizirali v Centru varne vožnje AMZS
na Vranskem, 21. septembra 2019, kjer je sodelovalo kar
1025 starodobnih vozil. Med vsemi vozili, ki so se zbrala
na lepo sončno soboto, se je 291 fičkov potegovalo tudi
za Guinnessov rekord. Na koncu je bilo 204 fičkov, ki so po
kontroli komisije dejansko tudi odpeljali 3,2 km, kar je bil
eden od pogojev za sam rekord. Rekord mora biti sicer še
uradno potrjen, da bo lahko vpisan v knjigo rekordov za leto
2021.
Organizator je poskrbel za pester program: poleg
ogleda razstave vozil so se obiskovalci in udeleženci
lahko kratkočasili ob brskanju po stojnicah bolšjaka,
Aleksandar Vidojković iz beograjskega Udruženja istoričara
automobilizma (UIA) pa je po tipkopisu Miroslava
Milutinovića predaval o zgodovini podjetja Zastava, s
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204 fičkov je po kontroli komisije
odpeljalo 3,2 km, kar je bil eden od
pogojev za sam rekord.
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Dvajset let SVAMZ-a

Obletnica

Veliko zanimanje
udeležencev in
obiskovalcev je
pritegnila dirka v
pospeševanju dvojic,
v kateri je sodelovalo
31 vozil.

Vozil se je zbralo na
poligonu 1025, vseh
znamk in letnikov.

PRVA SPODAJ Nataša G. Jerina prejme zahvalo, ki jo ji je
izročil ob obisku Aleksandar Vidojković. Alkesandar je namreč
pripravil tudi predavanje o zgodovini Zastave.
DRUGA SPODAJ Spominska kovinska tablica, ki jo je prejelo
vsako vozilo ob udeležbi.

posebnim poudarkom na modelu 750 in tudi poznavalcem
»nasul« kup novih informacij.

PRVA ZGORAJ Vsakemu vozilu je bilo
dodeljeno svoje mesto - reditelji so namreč
vozila istih znamk poskušali postaviti skupaj.
DRUGA ZGORAJ V času prireditve je potekal
tudi bolšji sejem.
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Veliko zanimanje udeležencev in obiskovalcev je pritegnila
dirka v pospeševanju dvojic, v kateri je sodelovalo 31 vozil.
»Šlo je zgolj za zabavo, bolj kot neko tekmovanje,« povzame
Nataša G. Jerina, ki je sicer kot vodja pisarne SVAMZ imela
največ dela s samo organizacijo celotnega srečanja. »Z
veseljem ugotavljam, da se je danes srečanja udeležilo zelo
veliko mladih, mogoče prav zaradi programa, ki jim omogoča
bolj dinamično udeležbo in nekaj adrenalina. Pomembno
je, da znamo mlade privabiti k samemu gibanju, saj so prav
oni tisti, ki bodo starodobna vozila in tehniško dediščino
ohranjali tudi naprej. Zelo je pomembno, da jim omogočimo
tudi lastno interpretacijo te dediščine, vendar jih hkrati
poučimo še, kako velevajo strokovni standardi. Pomembno
je, da učimo in ne pridigamo ali kritiziramo,« še doda Nataša.
Nataša je sicer podpredsednica mednarodne zveze za
starodobna vozila FIVA. Zveza združuje že skoraj 1,8 milijona
članov s celega sveta. Nataša je sicer tudi predsednica
Komisije za kulturo in mladino.
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Dvajset let SVAMZ-a

Z veseljem ugotavljam, da se je danes
srecanja udeležilo zelo veliko mladih,
mogoce prav zaradi programa, ki jim
omogoca bolj dinamicno udeležbo in nekaj
adrenalina.

Zacetki zveze
SVAMZ segajo
v leto 1997,
uradno pa je bila
registrirana leta
1999.
SPODAJ Lastniki starih koles so privabljali
poglede oiskovalcev, saj so v svojih
originalnih oblačilih bili nekaj posebnega.
DESNO Motociklov je bilo na prireditvi res
veliko, od tistih predvojnih do tudi nekoliko
mlajših.

ZGORAJ Mavrica hroščev je krasila eno od stez poligona.
SPODAJ Dolga vrsta pred vstopom na poligon je nastala še
pred uradnim začetkom.

PRVA ZGORAJ Na dan prireditve nas je grelo
sonce, ki je spominjalo bolj na poletje, kot pa na
začetek jeseni.
ZGORAJ Celjski gasilci so nam poligon
pripeljali svoje vozilo z lestvijo znamke
Magirus, letnik 1930, ki sodi med najstarejša
pri nas.
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DRUGA ZGORAJ Tudi najmlajši so se udeleželi
obletnice s svojimi vozili.
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LEVO Lastniki fičkov so sledili navodilom
organizatorja in v strnjeni koloni odpeljali po
določeni jim trasi.
LEVO SPODAJ Nataša G. Jerina kot članica
komisije pregleduje prijavnice lastnikov fičkov.
SPODAJ Aleksandar Vidojković pri pregledu
vozil, ki so se potegovala za rekord.

Pomembno je,
da znamo mlade
privabiti k samemu
gibanju, saj so prav
oni tisti, ki bodo
starodobna vozila in
tehniško dedišcino
ohranjali tudi naprej.

Tik pred vožnjo so se morala
vozila postaviti v vrsto in
speljati po točnih navodilih
organizatorjev.

Predsednik zveze SVAMZ, Franci Škrjanec, je množico
pozdravil s kratkim uvodom v samo zgodovino zveze »Zveza
SVAMZ praznuje letos jeseni svojo dvajseto obletnico.
Začetki zveze SVAMZ segajo v leto 1997, uradno pa je bila
registrirana leta 1999. Ker se je celotno starodobniško
gibanje začelo na Vranskem, ostajamo v zvezi SVAMZ zvesti
kraju in nadaljujemo tradicijo z organizacijo jubilejnih srečanj
v samem kraju. Pred desetimi leti se je zbralo na Vranskem
1072 starodobnih vozil, na našo petnajsto obletnico čez 800
vozil, letos nas bo, kot kaže, spet čez 1000. Vesel sem, da
je tako, saj očitno starodobniško gibanje v naši deželi živi
in kaže na dejstvo, da delamo v zvezi dobro. Želim si, da bi
ostalo tako in se veselim naših nadaljnjih dvajset let.«

ZAHVALA
Posebna zahvala gre Renatu Kumerju in njegovi ekipi
pri organizaciji srečanja fičkov in tekmovanja za
Guinnessov rekord. In seveda vsem lastnikom, ki ste se
ga v tako velikem številu udeležeili.

Zveza SVAMZ si že od ustanovitve dalje prizadeva za
popularizacijo premične tehniške dediščine in ozavešča
javnost o pomembnosti ohranjanja te s pomočjo
organizacije različnih srečanj, izobraževalnih simpozijev
in razstav. Njen temeljni cilj je izobraževanje mladih in
sodelovanje z zakonodajalcem pri oblikovanju predpisov,
vezanih na uporabo starodobnih vozil v prometu.
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Tovornjak

IMV 2200 D

MALI
TRIOSNI
SLOVENSKI
TOVORNJAK
IMV 2200 D
Hišni ljubljenec
družine Seme
BESEDILO: Emil Šterbenk
FOTOGRAFIJE: E. Šterbenk, arhiv družine Seme, IMV
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Tovornjak

LEVO SPODAJ Oče in Robert sta se z motorji redno vozila
skupaj, z IMV-jem tudi (še neobnovljen kombi na Pilihovem
memorialu v Šmartnem ob Paki 2017 je bil čisto soliden).
LEVO V muzeju Drgančevje imajo IMV-ja 1000 Ambulance,
letnik 1966, z dvotaktnim motorjem. SPODAJ Z Morrisovim
bencinskim motorjem je IMV postal bolj poskočen.

Enega kasnejših IMV-jev z
Renaultovim motorjem sta
lastnika, Vesna in Mitja Tavčer,
poimenovala Smrček in z njim
veliko potujeta.

V

eč kot desetletje nazaj
sta se na sestanku Kluba
starodobnikov Savinjska
dolina včlanila Edvard
in Robert Seme (oče in
sin). Pripeljala sta se s kombijem znamke IMV – pa ne s
kombibusom ali kakšnim upokojenim »gasilcem«, ampak
s triosnim tovornim 2200 D. Že takrat sem se Robertu
priporočal, da bi o tem redkem vozilu napisal članek. Kakor
vidite, je dolgo trajalo, a se je splačalo, saj IMV še vedno »živi«,
od letos pa je popolnoma restavriran in na novo registriran.

Prvi slovenski avtomobil so izdelali v
Novem mestu
V novomeški Motomontaži so v petdesetih letih proizvajali
licenčne Auto Unionove Schnellasterje. Leta 1958 so se
odločili izdelati vozilo lastne konstrukcije. Njegov konstruktor
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je bil inženir Martin Sever, ki se jim je pridružil konec leta
1957. Izhodišča pri načrtovanju so bila: nosilnost okoli
1000 kg, ojačeno podvozje zaradi slabih cest, velik motorni
prostor (da bi bilo mogoče vgrajevati različne motorje) in
čim nižje dno vozila (lažje nakladanje). Najdrznejši cilj pa je
bil: predstavitev novega kombija na jesenskem zagrebškem
sejmu (malo več kot čez pol leta). Za novinca so izdelali šasijo
iz štirikotnih profilov in izbrali sodobno zasnovo: vse v nosu.
Pogonski sklop so si izposodili od Schnellasterja: trivaljni
dvotaktni motor, prostornine 900 ccm, in štiristopenjski
menjalnik z nesinhronizirano prvo prestavo. Oblika je bila
veliko bolj sodobnejša kot DKW-jeva. Za prve prototipe so
mizarji izdelali model v merilu 1 : 1, kleparji pa so oblikovali
pločevino za pet prototipnih vozil. V Zagrebu so novinca
sprejeli z navdušenjem in dobili že prva naročila.

Sodobna zasnova in sveža oblika
Vozilo so postavili na štiri posamične obese s 16-palčnimi
kolesi. Prednji del je nosila in povezovala prečna listnata
vzmet, zadaj pa so se odločili za prostorsko manj potratni
vzvojni vzmeti z vzdolžnimi vodili. Zaradi velikih koles so
vgradili tudi velike zavorne bobne. Sprednja sta bila duplex
(vsaka zavorna čeljust s svojim zavornim valjem), zadnja
pa enojna (en valj za obe čeljusti). Takšne zavore so bile
potrebne, ker dvotaktni motor vozila praktično ne zavira.
Oblika karoserije je bila za več kot pol stoletja nazaj sveža,
notranjost pa zelo uporabna. Dno je bilo popolnoma

ravno. Pri nakladanju sta bila moteča le v notranjost
segajoča blatnika zadnjih koles. Ta sta prostor zožila na
1,1 metra širine. Potniki so sedeli v treh vrstah. V prvi so
bili trije sedeži, v naslednjih dveh pa po dva. Voznikov in
sovoznikov sedež sta bila ravno nad prednjo premo, tako
da sta bila najmanj udobna v vozilu.

SPODAJ Prvo triosno generacijo
je poganjal še britanski bencinski
motor.

Začetek proizvodnje in izvoza
Januarja 1959 so Motomontažo preimenovali v Industrijo
motornih vozil Novo mesto. Na beograjskem jesenskem
sejmu tehnike so istega leta predstavili širši izbor modelov:
kombibus, dostavnik ter sanitetni avtomobil. Leta 1960 so
serijsko izdelali prvih 100 vozil in jih tudi takoj prodali. IMVjev kombi je bil prvo domače vozilo, ki so ga začeli izvažati
tudi v zahodnoevropske države. Leta 1963 so pridobili
avstrijski atest. Na tem in na Danskem ter Švedskem trgu
so IMV-ja prodajali pod imenom Donau 1000. Čehi so
svojo sanitetno službo v dveh letih v celoti posodobili in jo
opremili s 1200 novomeškimi »rešilci«.

Britanski, francoski in nemški motorji
Leta 1967 je IMV-jev kombi dobil novi – britanski štiritaktni
štirivaljni motor, gibne prostornine 1622 ccm in največje
moči 62 KM (SAE) oziroma 56 po normah DIN. Za prenos
moči je skrbel ZF-ov štiristopenjski sinhronizirani
menjalnik, z motorjem, povezan z enokolutno suho
sklopko. Testniki so hvalili močan in živahen motor
ter odličen menjalnik, posebej so poudarjali, da je

sinhronizirana tudi prva prestava. Glede na relativno velike
dimenzije vozila je bila teža dobrih 1400 kg zelo ugodna.
Največja dovoljena masa je znašala 2400 kg, kar je pomenilo
skoraj tono nosilnosti. Leta 1969 so na beograjskem
avtosalonu prvič pokazali triosni tovornjak z dvojno
kabino (1600 super kamionet, 1,5 t). Kasneje so dodali tudi
furgov enake konstrukcije. Leta 1970 so (spet v Beogradu)
javnosti predstavili dvoosno vozilo z 1,5-litrskim Morrisovim
motorjem s 40 KM. Ta je bil za vozilo s tono nosilnosti
preslaboten, zato so jih izdelali le manjše število.
Proti koncu leta 1974 so v novomeške kombije začeli
vgrajevati Renaultove motorje, prostornine 1,6 l in moči 61
KM. Na zunaj so se novejši modeli od starejših ločili po samo
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Tovornjak

Popravilo je razširil
v restavracijo, pri
kateri je sodeloval
vecji del družine.

ZGORAJ IMV v izvedbi avtovleke je bil »redka ptica«. DESNO ZGORAJ Oče
Edvard in Robert na družinskem NSU-ju. DESNO Edvard starejši je NSU-ja
podedoval od svojega očeta.

Strast do motornih koles

dveh žarometih (opustili so meglenke v maski), vetrobransko
steklo so povišali, smerna kazalca pa prestavili z boka pod
njim nad prednji odbijač. Izdelovali so tudi vozila za vlečno
službo z manjšimi zadnjimi kolesi in enojno kabino. Tovorne
različice s kesonom, dvojno zadnjo osjo in enojno kabino
niso proizvajali.

Mojster za vse
Edvard je strojni tehnik, ki je
delal tudi kot avtomehanik,
preden se je zaposlil pri
Slovenskih železnicah. Že kot
mladostnik je popravljal IMV-je.
To je tudi najbrž razlog, da je
vsa družina navdušena nad to
znamko. Edvard zna marsikaj
postoriti – od osnovnih popravil
do varjenja, s stružnico sta si
»na ti«, če je treba, pa tudi izdela
kaj iz lesa ali kakšnega drugega
materiala.
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Zadnja večja sprememba je bila vgradnja 2,2-litrskega
Mercedesovega dizelskega motorja leta 1976. Tovorna
furgon in tovornjak z dvojno kabino sta zadaj imela po dve
osi (enako kot pred tem IMV 1600 super, 1,5 t). Pri osebnih
različicah srednje osi niso vgradili, zato je medosna razdalja
bila že kot pri malih avtobusih (3,2 m). Na zunaj so se dizli z
Mercedesovim motorjem ločili po novi maski s plastičnimi
obrobami prednjih luči, napisu 2200 D in bolj proti robu
pomaknjenima smernima kazalcema, ki sta zaradi tega bolje
vidna tudi od strani. Kombije IMV so nehali proizvajati leta
1988. Izdelali so več kot 63.000 primerkov, od tega okoli 4600
z dvotaktnimi motorji.

Vsega sta kriva ded in oče
Družina Seme je zelo tehnično usmerjena družina. Že ded
Ivan je bil strojevodja, oče Edvard je ključavničar. Sin Edvard
je strojni tehnik, drugi sin Robert pa diplomirani inženir
elektrotehnike. V domači hiši na Vrhu nad Laškim je bil še sin
Edvarda mlajšega, Peter, ki se je po srednji tehniški šoli vpisal
študij strojništva. Edvard dela pri Slovenskih železnicah (SŽ
VIT) in je obratovodja v ljubljanski delavnici, Robert pa v
podjetju Kolektor IGIN vodi zahtevnejše projekte pri nas in v
tujini.

Robert se je od malih nog skupaj z očetom
vozil z motorjem. Ta njegova okuženost pa
je resnično udarila šele dobro desetletje
nazaj. Začelo se je z družinskima NSU-jem
in DKW-jem, s katerima sta se z očetom
vozila v paru. Nato pa so se motorna
kolesa kar množila. Zdaj se pogovarjamo
že o dvomestnih številkah. Robert za svoje
sodelavce in prijatelje vsako leto organizira
vožnjo z njegovimi motocikli. In ti se z velikim
navdušenjem odzovejo na povabilo.

V družini so vedno imeli motorna kolesa. Edvard starejši se
je rodil leta 1930 in pri osemnajstih opravil izpit za motorno
kolo. Motor je vozil že ded in Edvard starejši je leta 1982 NSU
Maxa dobil kot zapuščino. Potem je od svaka odkupil (kupil
nazaj) še DKW RT 250/2. S tema motorjema sta se oče Edvard
in Robert veliko prevozila. Edvard mlajši ni bil tako zagret za
motocikle, a leta 1984 si je omislil IMV-ja 2200 D, ki je ostal pri
hiši.

Za vleko počitniške prikolice
Ker Edvardova družina rada kampira, so že zgodaj kupili
počitniško prikolico. Ta je v vsakem primeru nerodna za
vleko, zato je kupil avto, ki je temu zlahka kos. No, od moči
IMV ravno ne prekipeva, a zaradi lastne teže ga prikolica
niti ne ovira preveč. Toda ko je kombi že enkrat bil pri hiši,

so ga uporabljali za vse vrste prevozov. Z njim so pripeljali
veliko materiala za gradnjo hiše na Vrhu nad Laškim, vozili
drva, celo premog, motocikle ... Nosilnost tega IMV-ja je sicer
1750 kg, a prenese lahko bistveno več, tako da se je zgodilo
tudi, da so naložili več, kakor bi uradno smeli. Čeprav ga
niso intenzivno vozili, se je v skoraj štirih desetletjih nabralo
skoraj 240.000 km. Edvard je malega tovornjaka ves čas
sam vzdrževal in vsak njegov vijak dobro pozna. Sproti je
servisiral in popravljal motor, ki je pri težkem vozilu močno
obremenjen. 60 pohlevnih »konjičkov« ima s tremi in pol
tonami ob samo štirih prestavah težko delo, zlasti v strmih
klancih, kakršni so okoli doma družine Seme.

Temeljita restavracija
Leta so storila svoje in lani se je Edvard odločil, da bo
IMV-ja popravil. Popravilo je razširil v restavracijo, pri kateri
je sodeloval večji del družine. Ko so odstranili kabino, je
videl, da tukaj ni šale. Čeprav na zunaj ni bila videti preveč
načeta, je bila z notranje strani popolnoma pregnita. Niso
se preveč obremenjevali, saj so imeli »darovalca organov« –
nekdanjega gasilskega furgona. Zaradi neenotnega mnenja
se furgona niso dotaknili in so kupili še eno odsluženo
triosno gasilsko vozilo za dele. Šasijo so skrbno pokrpali –
da ne bi česa zamaknili, so izdelali celo šablono. Kabino je
potem prispeval odsluženi »gasilec« tovorni zaboj so tudi
temeljito obnovili. Uporabili so najboljše dele z obeh vozil.
Robert je »potegnil« novo električno napeljavo. Ta ni čisto
originalna, saj je za najmočnejše porabnike dodal releje, ki
zdaj varujejo stikala. Pnevmatik, dimenzij 6,50, R 16, ni tako
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Tovornjak

IMV 2200 D

PRVA SPODAJ Pri obnovi je Edvard angažiral tudi
hčerko Tanjo, ki je z veseljem pomagala.

Edvard je bil
vesel, da IMV ni
zbolel za nobeno
»otroško«
bolezen, ki je
znacilna za nova
restavrirana
vozila.

DRUGA SPODAJ Del garaže so spremenili v
improvizirano lakirnico.

LEVO Edvard zna izkoristiti prednosti
IMV-ja; menjalnik je mogoče zelo
hitro pretikati, kar lahko izravna
podhranjenost motorja.
PRVA ZGORAJ Prva vožnja po obnovi je minila brez neprijetnih
presenečenj.
DRUGA ZGORAJ Ta ekipa bo še prav gotovo kakšnega
starodobnika rešila propada (od leve: Edvard, Peter in Robert);
Peter trenutno obnavlja Clia 1,8, 16 V, letnik 1995.

NEKATERI TEHNIČNI PODATKI ZA IMV 2200 D KAMIONET
Tovorno vozilo s tremi osmi (6 × 2), z dvojno kabino in odprtim tovornim zabojem

Motor

Dizelski, štiritaktni štirivaljni, vrstni, vodno hlajeni OHC

Prostornina (ccm),

ZGORAJ Ker z njim še vedno vozijo počitniško
prikolico, so priklop montirali tudi spredaj. SPODAJ
Po dvigu kabine so ugotovili, da je odslužila svoje.

Ta pa že ne gre v razrez
Peter je zelo veliko prispeval k IMVjevi restavraciji. Ko je oče hotel nad
»gasilca«, ki je njega dni »služboval«
v Črenšovcih, je proti temu odločno
protestiral, saj je menil, da je veliko
preveč ohranjen, da bi postal
donatorsko vozilo. Fant je bil
uspešen in očeta ter strica prepričal,
da so poiskali drugo vozilo za dele.
»Prekmurec« je dobil registrske
tablice in zdaj veselo prede,
kadarkoli ga Peter vžge.
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Oblika karoserije

moč (kW/KM/pri vrt./min)

44/60 pri 4200

Najvišji navor (Nm) pri vrt./min

125 pri 2400

Prenos moči

Enokolutna suha sklopka, 4-stopenjski sinhronizirani menjalnik, pogon na prednji
kolesi.

Podvozje in zavore

Šasija varjena iz kvadratnih cevi, spredaj posamične obese s prečnimi vodili
in prečno listnato vzmetjo, zadaj dve premi z vzvojnimi vzmetmi, vzdolžnimi
nihalkami in s teleskopskimi blažilniki. 6-krat bobnaste hidravlične zavore, spredaj
duplex, ročna mehanska na prednji kolesi.

Mere in teže: dolžina × širina × višina (mm),

5320 × 1890 × 1950 (brez ponjave)

medosna razdalja (mm),

2400 + 800

masa praznega vozila (kg),

1750

gume (palci),

6,50 × 16

notranje mere zaboja: d × š × v (mm)

2770 × 1770 × 400 (izmerjeno)

Zmogljivosti: najv. hitrost (km/h),

100

poraba goriva l/100 km,

10,5

največja dovoljena masa (kg)

3500
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Podvozje cestne
neravnine
gladko »požira«
in pri tem
ne povzroca
nikakršnega
hrupa ali
tresljajev.
LEVO Se je IMV uskočil, ali sem
zadnje čase malce »zrasel«?

težko dobiti. Spredaj so montirali nove, zadaj pa najboljše
z obeh vozil. Preme niso nove, so pa vse v dobrem stanju in
popolnoma brez zračnosti. Tudi mehanizem menjalnika je
obnovljen, da o zavorah ne govorimo. Na novo so »oblekli«
sedeže – v rdeči skaj, skoraj enake barve, kot je bil izvirni,
tudi pri oblogah vrat so pazili, da so takšne kot pri originalu,
z žepi za drobnarije vred. Armaturna plošča je dobila nov
sloj »lederlaka«. Po obnovi, ki so jo zaključili v rekordnih 11
mesecih, je Edvard vozilo na novo registriral in z njim se spet
veselo vozijo.
Čisto prva vožnja po tehničnem pregledu in registraciji jih je
peljala v Izolo. Tam je Robert našel vozilo Dodge WC 51, ki
ga je kupil in ga je bilo treba pripeljati domov. V tiste hribe!
Izposodili so si dovolj nosilno prikolico in kompozicijo, ki je
tehtala blizu 5 t, brez kakršnih koli težav spravili na Vrh nad
Laškim. Zlasti Edvard je bil vesel, da IMV ni zbolel za nobeno
»otroško« bolezen, ki je značilna za nova restavrirana vozila.

Veliko udobnejši od pričakovanj
Z Edvardom sva odpeljala poskusni krog. Tako domače
sem se počutil, saj sem kot študent imel IMV-jev kombi z
Renaultovim bencinskim motorjem. Ko mi je lastnik prepustil
volan, se mi je koža naježila. Nobena komanda nima niti
malo zračnosti. Volan je mehanski, torej ga je že na mestu
pri praznem vozilu težko obračati. Motor deluje bolj len,
kakor je v resnici. Če nameravate priti v strm klanec, se mora
precej hitro vrteti, ko vrtljaji padejo, boste hitro prišli do prve
prestave. Družina Seme je domačo nalogo odlično opravila
tudi pri zavorah. Tem pomaga servo, tako da ni treba močno
pritiskati. Niso premehke – ravno pravšnje so, predvsem pa
vozilo ustavijo v popolnoma ravni liniji. Zavore so znale biti
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težavne že pri čisto novih vozilih. Pri tem IMV-ju so me zavore
navdušile, vozno udobje pa naravnost presenetilo. Prvič sem
peljal 3-osnega IMV-ja in – po pravici povedano – pričakoval
poskakujočo vožnjo. Neverjetno! Podvozje cestne neravnine
gladko »požira« in pri tem ne povzroča nikakršnega hrupa
ali tresljajev. Da, vse je skrbno sestavljeno in zračnosti res ni
nikjer. Vseeno je primerjava z današnjimi kombiji nemogoča.
Že pri vstopanju sem vesel, če me ne zgrabi krč v prepono.
Širok motorni pokrov sili v voznika in krepkemu moškemu
(beri debeluhu), kakršen sem sam, komaj uspe zapreti
vrata. Stranska okna imajo drsne šipe. Kaj je že to? Okrogla
merilnika postrežeta z najnujnejšimi informacijami o hitrosti,
prevoženih kilometrih, temperaturi motorja in količini goriva
v posodi. Če pade motorni tlak ali preneha delati alternator,
se prižgeta kontrolni lučki. Po pričakovanju je kabina hrupna,
saj tanka obloga motornega pokrova ne zmore čudežev.
Kljub temu se vozniku (seveda okuženem s starodobniškim
virusom) obraz razleze v nasmeh že, ko mu uspe usesti se
na sedež in zapreti vrata. Sploh je veselje toliko večje, ker bo
vozilo po tej restavraciji še dolgo v dobri kondiciji.

SVAMZ PRIPOROČA

Edinstvena svežina direktno k vam.

BI IMELI TUDI VI
SVEŽO KOPALNICO,
Z ZELENIMI, CERTIFICIRANIMI
PRODUKTI?
100% sveže
100% učinkovite sestavine
100% dosledno
100% etično

GRAPHIC CON
MATEJA.RINGANA.COM

Date:
Card Name:
Material:

2017/12/01
K7257(1)-(old M9825)-SVAMZ 2015
pvc laminated(glossy)

NE POZABITE PREVZETI ČLANSKE
IZKAZNICE
0.76mm
Thickness:
ZA LETO 2020!
FRONT SIDE

Na dom vam jo bo
dostavil v januarju vaš poštar!
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CONCOURS

D'ELEGANCE

SUISSE 2019
V casu poletnega obrata, med
petkom 21. in nedeljo 23. junija
se je v Švici, tik ob francoski
meji, odvijal cetrti (novodobni)
Concours d'Elégance Suisse.
BESEDILO IN FOTOGRAFIJE:
Aleksander Praper, Avtovizije

DESNO Avtomobili v kategoriji
»Playboys and Gentlemen«:
Maserati 3500 GT, Mercedes-Benz
300 SL, Fiat 8V in Ferrari 250 GT
Europa Vignale.
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DESNO Bugattijevi starodobni športni avtomobili so nemudoma
prepoznavni vsaj po kopitasti maski, značilni modri barvi in aluminijastih
platiščih, ki so jih uvedli kot prvi. Letos Bugatti praznuje 110 let.
SPODAJ Francoska znamka Delahaye, ki je v začetku 20. stoletja lepo
združevala eleganco in športnost ter uvajala številne tehnično napredne
rešitve, bi letos praznovala 125 let.

Concours d'Elegance

Novost na letošnjem concoursu
so bile nove smernice, ki so poleg
klasicnih meril za ocenjevanje v
ospredje potisnile tudi estetiko.

V

času poletnega obrata, med
petkom, 21., in nedeljo,
23. junijem, se je v Švici,
tik ob francoski meji,
odvijal četrti (novodobni)
Concours d'Elégance Suisse. Prvi tovrstni dogodek je bil že
leta 1927 v Ženevi. Čeprav se je obujanje tradicije začelo z
zelo malo organizacijsko ekipo, me je že ob prvem obisku
presenetila dobra organiziranost in sproščeno vzdušje. Tokrat
je organizacija naredila še en korak naprej – za ocenjevanje
so predvideli kar dve komisiji in dodali nagrado za najboljši
zvok motorja. Glede na pestro zasedbo avtomobilov pa je
presenetil podatek, da jih je bilo kar 60 % iz švicarskih zbirk.
Švicarski concours temelji na zelo strogih pravilih ocenjevanja
avtentičnosti, izvirnosti, ohranjenosti in kakovosti obnove
vozil. Zato v žiriji sodelujejo uveljavljeni strokovnjaki, ki so
že dlje časa prisotni v najvišjem rangu tovrstnih dogodkov.
Novost na letošnjem concoursu so bile nove smernice, ki
so poleg klasičnih meril za ocenjevanje v ospredje potisnile
tudi estetiko. Da bi to dosegli na čim višji, objektivni ravni, so
uvedli še dodatno strokovno komisijo. Novo »Žirijo elegance«
so sestavljale priznane osebe s področja avtomobilskega
dizajna, arhitekture, umetnosti in prestižnih avtomobilskih
medijev. Žirijo je vodil direktor Bugattijevega dizajna, Achim
Anscheidt. Obe žiriji, ki ju je skupaj sestavljalo kar 28 sodnikov
iz desetih držav, sta sodelovali in se posvetovali, v želji po
izboru najbolj avtentičnih in spektakularnih vozil.
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Concours d'Elegance

Alfa Romeo 6C 1750 Grand
Sport in Alfa Romeo 1750 GTC
(obe letnik 1931) sta tekmovali
v kategoriji »Predvojni
avtomobili, lahki športniki«.

Trije elegantni Bentleyi so bili
le del palete, ki je obeležila
100-letnico. Na levi stoji zelo
redki Bentley Mark VI Cresta II
Facel Metallon (1951).

Na švicarskem concoursu so sledili zgledu
italijanskega in prvic podelili tudi priznanje za
najboljši zvok.
Na letošnjem concoursu je bilo razpisanih 17 različnih
kategorij, poleg tega pa so podeljevali še posebna priznanja
in na vrhu vsega še priznanje za skupno zmago »Best
of show«. Med razpisanimi kategorijami so se spomnili
125-letnice znamke Delahye, 110-letnice Bugattija,
100-letnice Bentleyja, 100-letnice Citroena in 60-letnice
Minija. Ker so nekoč concoursi bili predvsem razstave
aktualnih najlepših avtomobilov, so tudi v Coppetu namenili
del razstave novejšim superšportnikom, hiperšportnikom
in dirkalnikom, katerih rdeča nit je bila uporaba karbona.
Medtem ko je večino obiskovalcev bolj zanimala starejša,
elegantno ročno oblikovana pločevina, se je mladina bolj
nagibala k hitrim karbonskim modelom iz nove dobe. Ker
se bo prisotnost mehanskih zvokov z elektromobilnostjo
drastično zmanjšala, se nam že toži po rohnenju, grgranju,
renčanju ali pač petju atmosferskih motorjev. Zato so
tudi na švicarskem concoursu sledili zgledu italijanskega
in prvič podelili tudi priznanje za najboljši zvok. Potek
ocenjevanja so zasnovali skupaj s partnerjem razstave,
avdio podjetjem Bose. Zvočni inženirji iz tega podjetja so
namreč visokokakovostno posneli zvoke najbolj izstopajočih
razstavljenih starodobnikov in jih žiriji predvajali preko
slušalk, brez slike, ki bi lahko vplivala na njihov izbor. Hkrati
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PRVA ZGORAJ Elegantni Bentleyi so stali v prvi vrsti pred gradom
Coppet.
DRUGA ZGORAJ Trije od štirih Citroenovih modelov Traction,
ki so zaznamovali 100 let te avantgardne francoske znamke:
kabriolet, kupe in limuzina.
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LEVO Popolnoma resno lahko trdimo, da so že nekoč
bili volani »multifunkcijski«.
SPODAJ Zadovoljen nasmeh lastnika Bugattija Type 54
Grand Prix, ob klepetu in pogledu na sliko sorodnega
Bugattija.

ZGORAJ Detajl z mrežo zaščitenega značilnega Bugattijevega
podkvastega hladilnika, za katerim se nahaja dolgi vrstni
osemvalnik. Pokrov motorja je bil poleg zaskočk pritrjen tudi z
usnjenim pasom. LEVO Nenavadna ženska maskota na Bentleyu
morda ponazarja zatiskanje oči pred hitrostjo?

PRVA SPODAJ Takšnim zavoram so vozniki Bugattijev
v začetku 20. stoletja zaupali tudi pri vrtoglavih
hitrostih.
DRUGA SPODAJ Satin doll sisters so z ubranim
petjem večno lepih starih melodij pričarale ustrezno
zvočno kuliso dogodka.

ZGORAJ Leteča štorklja je zaznamovala hladilnike švicarskošpanske znamke Hispano-Suiza, ki so jo letos pričeli obujati z
modelom Carmen. LEVO Ferrari 250 GT Berlinetta je po oceni žirije
ustvaril najlepši zvok med udeleženimi avtomobili. Enak V12 motor
je dobil nagrado za zvok tudi na italijanskem concorsu.

s tem so organizatorji sprožili tudi pobudo, da bi se začel
ustvarjati digitalni arhiv zvokov avtomobilskih motorjev tudi
na drugih concoursih. Povrh so pozvali lastnike vozil, da naj
se oblečejo v slogu, ki ustreza avtomobilu. Temu so namenili
tudi posebno nagrado.
Umirjeni Coppet, ki leži ob Ženevskem jezeru in ponuja
pogled na Mont Blanc, v sobotnem jutru, ko se je začel
uradno odvijati četrti Concours d'Elégance Suisse, ni bil
niti blizu vznemirjenja, ki ga je čutiti ob jezeru Como, pred
italijanskim concoursom. V Švici je očitno življenje še
bolj umirjeno. Pred gradom Coppet, kjer je nekoč bivala
francosko-švicarska pisateljica Germaine de Staël, so se
le počasi nabirali avtomobili in ljudje. Nekoliko drugačna
slika pa se je pokazala po vstopu v objem grajskega zidu.
Že takoj za vhodom nas je pozdravil oder, na katerem so
tudi letos v lepem sozvočju in slogovno usklajene glasbeno
preteklost pričarale Satin dolls sisters. Ob živi glasbi je pogled
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zataval preko parka, na katerem je bilo razporejenih okoli 90
vrhunsko ohranjenih starodobnih avtomobilov. V prvi vrsti
so stali bentleyi, v drugi citroeni, v tretji delahayi, v četrti
»avtomobili avantgarde«, v peti bugattiji in tako naprej, do
konca parka, kjer so bili karbonski super dragi predstavniki
današnjega časa.
Podrobnejši pregled razstavljenih avtomobilov je razkril
številne zanimive primerke – od Bentleyja Mark VI Cresta II
Facel Métallon (letnik 1951), enega od zgolj dveh izdelanih
primerkov, ki ju je oblikoval Jean Daninos, oblikovalec in
direktor Facel Vege. Med bentleyi je bil razstavljen tudi model
8 Litre Open Tourer Vanden Plas (1931), ki je pripadal Woolfu
Barnatu, finančnemu pokrovitelju znamke Bentley. Nekoliko
stran, v naboru bugattijev, je stal tudi zadnji Barnatov osebni
avtomobil – Bugatti Type 57 C Stelvio Gangloff, iz leta 1937.
Družbo so mu delali še drugi slavni sorodniki – na primer
Bugatti Type 59 Grand Prix (1934), ki je zasedel tretje mesto

na Veliki nagradi Monaca, pa Bugatti Type 35 A, ki še nikoli
ni bil restavriran, in tudi zanimivi prototip Bugatti Type 64
iz leta 1939. Med redkimi in pomembnimi avtomobili se
je našel še Delahaye 135 M Convertible, ki je bil leta 1947
predstavljen na avtomobilskem salonu v Ženevi. Redkost so
bili še Citroenova modela Traction 11 Coupe in Worblaufen
Cabriolet, pa Jaguar SS 90, ki je bil prototip za razvoj
legendarnega SS 100, in Lancia Aurelia B52 Spider by Vignale.
Zlepa ne bomo več videli nekoliko ostro oblikovanega kupeja
Astona Martina DBSC, ki je eden izmed le dveh prototipov,
izdelanih v Carrozzerii Touring leta 1966, z željo, da bi nasledil
slavni model DB5. Seveda pa med preostalimi avtomobili
ni manjkalo lepih in zanimivih – razstavljenih je bilo več alf,
lamborghinijev, mercedesov, porschejev ter ferrarijev, ki so
imeli rezervirani celo dve svoji kategoriji. Vroč dan je hitro
mineval, a vseeno sem članom žirije zavidal zaščito klobukov
in dolgih rokavov.
Tudi v nedeljo nas je Coppet pozdravil, obsijan s soncem
in nadpovprečno ogret. Tokrat so park poleg lastnikov,
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povabljencev in novinarjev preplavili še obiskovalci, zaradi
česar je bilo vzdušje bolj živahno, a hkrati za fotografiranje
manj primerno. Nedeljski dan se je prevesil že v drugi del,
ko so organizatorji napovedali začetek slavnostne podelitve
nagrad. Na odru pred gradom je vodja organizacije, Mathias
Doutreleau, začel z zahvalami pokroviteljem in krajšo
razlago prireditve. Sledila je razglasitev zmagovalcev in
drugouvrščenih po posameznih kategorijah. Lastniki so drug
za drugim vozili avtomobile na oder in prevzemali priznanja,
ki jih je bilo kar 42. Da ne naštevam vseh, naj omenim, da
je bil zmagovalec izbora za najboljši zvok Ferrari 250 GT
Berlinetta, letnik 1961.
Sonce nas je božalo brez pretirane nežnosti in večina
obiskovalcev ter lastnikov vozil je bilo razkropljenih pod
sencami dreves. Le redki, že opazno rdečkasti novinarji
in fotografi smo stali pred odrom ter nestrpno odštevali
nagrade do najtežje pričakovane – prejemnika priznanja
Best of show. Tudi »na vrhu« so se organizatorji odločili
poudariti dva avtomobila. Tako je drugo mesto Best of
show pripadlo elegantno razpotegnjenemu kabrioletu
Hispano Suiza Cabriolet by Brandone, letnik 1935, ki je

zmagal tudi v kategoriji Automobiles d’avant-guerre,
les grandes routières. Zmagovalec četrtega švicarskega
concoursa pa je postal vpadljivo svojeglav Ferrarijev kupe
250 GT Europa, letnik 1953. Oblikovali so ga pri italijanski
karoserijski delavnici Vignale, kjer je deloval odlični
oblikovalec Giovanni Michelotti. Predsednik žirije, Achim
Anscheidt, je ob razglasitvi podal odlično in zelo nazorno
razlago (doslej primerljive še nisem slišal), zakaj si je ta
avtomobil zaslužil suvereno zmago – od avtentičnosti,
zgodovinske pomembnosti do čiste estetike. Poleg lepih
razmerij, originalne oblike, za tiste čase nenavadno visokih
bokov in nizkih stekel, je pohvalil tudi specifično barvno
kombinacijo, ki je sicer bila videti kovinsko rdečečrna, a na
soncu se je tudi v črnini prikazal subtilno rdečkast ton. Zato
je avtomobil prejel tudi priznanje izjemnosti, ki ga podeljuje
sam predsednik žirije.
Takoj po končani razglasitvi nas tokrat ni pregnala nevihta,
temveč sonce. Čeprav sem začel Švico enačiti s »švicanjem«,
se je moj drugi obisk na Concours d’Élégance Suisse zaključil
s pozitivnim vtisom. Pravzaprav je precej očitno, da ta
dogodek, ki se glede organizacijskega zaledja nikakor ne

ZGORAJ Bugattiji so vedno in povsod deležni
občudovanja. Tudi s strani mladih in najmlajših, ki
predvsem poznajo današnje ultra-drage modele.
SPODAJ Predstavitev Bugattija Type 54 Grand Prix (1933),
ki je osvojil nagrado v kategoriji »110 let Bugattija - Zlata
doba Velikih nagrad«.

ZGORAJ Elegantno dvobarvni Delahaye 135
M by Chapron (1937) je osvojil drugo nagrado
med Delahayi.
Alfa Romeo 6C 2500 SS
by Touring, iz leta 1948,
je zmagal v kategoriji
aerodinamičnih dizajnov.
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Concours d'Elegance

Zlepa ne boste našli
concoursa, kjer bi
na eni strani videli
minije in spacke, na
drugi pa unikatne
neprecenljive
primerke ferrarijev,
bugattijev ali
bentleyjev.

Pogled proti gradu, na
straneh pa nabor Ferrarijev
– desno avtomobili z
Dinovim V6 motorjem levo
pa modeli z V12 motorji.

Prijazni lastnik rdečega
Mercedesa 300 SL je avto
kupil v športni specifikaciji,
z namenom, da bo z njim
tudi dirkal. Na pokrovu
motorja je zlati venec
nakazoval na zmago leta
1957.

more primerjati s Concorso d'Eleganza Villa d'Este, lepo
napreduje tako glede same organizacije kot ugleda. Mathias
Doutreleau si med temeljnimi cilji ni zadal doseči le visoke
ravni organizacije, temveč tudi sproščeno vzdušje. Hkrati je
želel uporabiti tudi nekoliko drugačne pristope. Pri tem ni
šlo le za letošnje uvajanje dodatne žirije, arhiviranje zvokov
motorjev in predstavljanje sodobnih luksuznih avtomobilov
v okviru področja razstave, temveč tudi za princip, da naj bi
bilo na concoursu čim več starodobnikov, ki še niso bili na
podobnih tekmovanjih, in hkrati čim več iz bližnjega okolja
– torej Švice. Pika na i k prizadevanju po drugačnosti pa je
bil širok spekter vozil. Zlepa ne boste našli concoursa, kjer
bi na eni strani videli minije in spačke, na drugi pa unikatne
neprecenljive primerke ferrarijev, bugattijev ali bentleyjev.

LEVO ZGORAJ Lancia Stratos (1974) ima vgrajen motor iz Ferrarija Dina.
Posledično je nastopala v kategoriji »Dino V6 – eden za vse, vsi za enega«.
Osvojila je zmago v kategoriji in še nagrado za najbolje ohranjen avtomobil.
LEVO Hispano Suiza K6 Cabriolet by Brandone (1935) je prejela drugo nagrado
Best of show in zmagala v kategoriji »Predvojni avtomobili glavnih cest«.
ZGORAJ Zbiratelj Kevin Cogan je iz Amerike pripeljal zmagovalnega Ferrarija
250 GT Europa by Vignale. Osvojil je priznanje Best of Show, zmago v kategoriji
»Playboys and gentlemen« ter priznanje predsednika žirije.
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Že na podlagi vtisov bi sodil, da lahko švicarskemu
concoursu obetamo lepo prihodnost, a še bolj se je to
potrdilo s povečanjem obiska, ki je v dveh dneh presegel
3000 ljudi. Priložnost za nadaljnji korak pa bo že med
19. in 21. junijem 2020, ko bo na vrsti novo nadaljevanje.
Peti Concours d’Élégance Suisse bo potekal pod motom
»L’élégance et la vitesse« (Eleganca in hitrost) in bo gostil 60
redkih spektakularnih avtomobilov, starih med 35 in 100 let.

ZGORAJ Žirija je bila ob razglasitvi rezultatov varno zaščitena
pred soncem. Opazen je tipičen belo-moder slog oblačenja – bele
hlače, srajce in klobuček, modri suknjiči in kravate.
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SEBASTJAN IN
STARODOBNI
PUCHI

Sebstjan in starodobni Puchi

Na mladih svet
stoji: Sebastjan in
starodobni Puchi
Sebastjan Bera –
»tavžentkincler«,
zaljubljen v tehniško
dedišcino
BESEDILO: Emil Šterbenk
FOTOGRAFIJE: E. Šterbenk, arhiv S. Bera,
Puch
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S

ebastjana poznam že dolgo, ne
spomnim se od kdaj, a zdi se mi,
da je prisoten povsod, kjer se kaj
dogaja na starodobniški sceni.
Prepričan sem, da ga poznate tudi
vi, naši člani in zvesti bralci, vsaj večina od vas. Največkrat
ga lahko vidimo na njegovem filigransko obnovljenem
Puchu. Med druženjem, z namenom priprave tega članka,
sem ugotovil, da ga doslej sploh nisem poznal. To je človek
številnih talentov, ki se ne ustraši nobenega izziva.

Od mulca, peka in delavca v kovinarski
stroki do kontrolorja skladnosti vozil
Sebastjan je bil takšen mulec, kakor se pričakuje. Preganjal
se je s kolesi, jih popravljal in predeloval z deli, ki so mu
jih dali možakarji na odpadih ali pa jih je našel doma v
gospodarskem poslopju.
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PRVA ZGORAJ Ob nakupu je bil Puch 250 TF klavrnega videza,
pobarvan s črnim lakom in z veliko deli drugih motornih koles.
DRUGA ZGORAJ 4 Rdeči družinski Colibri je še pri življenju
in čaka na naslednjo obnovo. Naslonjen je na tistega, ki
ga je Sebastjan dobil na odpadu in je sprožil ljubezen do
starodobnikov. DESNO Kot predšolski otrok se je navduševal
nad vsem, kar ima kolesa.

Pernovem (nad Pirešico v občini Žalec), zato je iskal službo
v bližini. Našel jo je v Avto Velenju, kjer je prav tako kontrolor
skladnosti vozil. Študij strojništva zaključuje s svojo najljubšo
temo: restavriranje starodobnih vozil – na primeru lastnega
Pucha 250 TF, letnik 1951.

Ljubezen do starodobnikov je spala do
leta 1999
»Do prvega mopeda sem prišel šele v prvem letniku srednje
šole, in to je bil seveda Tomosov APN 4. Doma smo sicer imeli
dvobrzinca, ki bi ga rad spravil v pogon, pa ga nisem znal.
Pravzaprav mu je manjkalo kar nekaj vitalnih delov. APN-a
sem predvsem vozil in sproti popravljal najnujnejše,« pove
Sebastjan.
Prva štiri leta je hodil v podružnično osnovno šolo v Žiče,
nato pa v Loče. Potem so ga starši vpisali v šolo za peka
v Maribor, ker jim je socialna delavka razložila, da za kaj
drugega ni sposoben. Šolanje je uspešno zaključil, a v tem
poklicu nikoli ni delal, saj je bil preveč navdušen nad tehniko.
Najprej je delal na kovinarskih strojih pri različnih obrtnikih.
Poskrbel je tudi za pravo izobrazbo in se ob delu najprej izučil
za strojnega mehanika, v naslednjem koraku pa maturiral kot
strojni tehnik. Nato je bil zaposlen v zreškem SwatyCometu.
Ker je želel delati nekaj, neposredno vezanega na
avtomobile, se je zaposlil v Avto Krki kot kontrolor skladnosti
vozil (homologacije). Priložnost je nanesla, da je kupil hišo v

»Že v osnovni šoli so mi bili zelo všeč stari motorji, a sem
bil zaradi tega pri sošolcih tarča posmeha. V osemdesetih
letih starodobna vozila še niso bila čislana. Potegnil sem
se vase in na tem področju nič naredil do leta 1999. Nekaj
sem peljal na odpad in tam zagledal enakega dvobrzinca,
kot smo ga imeli doma. Nekdo me je očitno prehitel, saj sta
mu že manjkali obe ročici, skupaj s pletenicami, ki so jih
odrezali. To me še danes zelo ujezi. Če vzameš del z vozila,
ga lepo odmontiraj, ne samo preščipniti pletenic. Gospod,
ki je delal tam, je rekel, da ga lahko odpeljem – pravzaprav
bolj kot ne odnesem. Doma sem motor takoj prestavil v
našega dvobrzinca in se z njim po več kot desetletju zapeljal.
Nato sem začel razmišljati, da na ta način moped izgubi
svojo izvirnost. Motor sem spet odmontiral in na našega
vrnil starega. Ker sem imel nekaj več znanja, sem ga spravil v
vozno stanje,« z leskom v očeh zaključi Sebastjan.
Začel je iskati mopede in ugotovil, da se ljudje stare šare
hočejo znebiti. Za prostor ni bilo težav, saj so doma imeli

Ljubiteljski urar
V naši reviji ste že lahko prebrali
Sebastjanov članek o obnovi jukeboxa,
ki ga je v življenje obudil za celjski muzej
novejše zgodovine. A to ni vse, mladenič
je dobil stensko uro iz leta 1880, ki so
jo rešili iz kosovnih odpadkov – in jo
popravil. V Ljubljani je našel vrhunskega
mentorja, urarskega mojstra Jurija
Hübscherja, pri katerem se je veliko
naučil. Sebastjan pravi, da žepnih in
ročnih ur verjetno ne bo popravljal, saj
je zanje potrebno drugačno orodje,
predvsem pa so sestavni deli bistveno
manjši.
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Sebstjan in starodobni Puchi

V letu dni je nabral
vsaj 50 mopedov
in tudi nekaj
motociklov, med
njimi dokaj lepega
MZ-ja 150 in
kompletnega Tomos
Puch Galeba.
Znamka Puch
Slovenski izumitelj Janez Puh (nemško Puch) je bil izučeni
ključavničar, ki je svoje znanje izpopolnjeval po vsej Evropi.
Leta 1885 se je ustalil v Gradcu. Tam je najprej delal kot
mehanik za visokokolesna kolesa in ob tem načrtoval
novosti. Leta 1889 se je Puh osamosvojil in ustanovil svojo
delavnico, podjetje »Styria Werke«, kjer so izdelovali kolesa
»Styria«. Leta 1899 sta Puh in kolesarski tovarnar Werner
kupila stari mlin v južnem delu Gradca, kjer sta začela kolesa
serijsko proizvajati. Prva Puhova tovarna se je imenovala:
»Erste Steiermarkische Fahrradfabrik Johann Puch, A. C.«.

kmetijo. Tako je že v letu dni nabral vsaj 50 mopedov in
tudi nekaj motociklov, med njimi dokaj lepega MZ-ja 150
(televizor) in kompletnega Tomos Puch Galeba. Večino jih je
kupil za pametno ceno, tu in tam pa so mu kakšnega lastniki
podarili, namesto da bi ga odpeljali na odpad. V dobrem letu
je tako nabral okoli 50 vozil.

Dva Pucha z enim udarcem
Leta 2001 mu je prišlo na ušesa, da je v Zrečah naprodaj
Puch 175, letnik 1951. Seveda se je takoj podal k prodajalcu
in ugotovil, da gre dejansko za model 250 TF. Toliko
bolje. Ampak motocikel je bil v zelo slabem stanju. Ko se
je Sebastjan razgledoval po prostoru, je videl še nekaj,
po njegovi oceni, starejših delov. Ko je o tem povprašal
prodajalca, mu je ta odgovoril: »Imam še enega, starejšega, a
je čisto v razsulu. Tega vam pa šenkam.«
Sebastjan ni izgubljal časa. Odpeljal se je domov, pripel
prikolico in naložil vse, kar je bilo povezano s Puchom 250
S4, letnik 1938. Žal je manjkal motor in še kar nekaj vitalnih
delov, s sedežem vred. A gospod je v enem mesecu našel
vse manjkajoče dele. Šele potem se je Sebastjan odločil
razvezati mošnjiček za TF-ja. S 100.000 tolarjev, kolikor je
želel dobiti lastnik, sta prišla na 80.000. Navdušen je svojo
novo pridobitev odpeljal domov.
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ZGORAJ 8 Puch 250 TF je med zbiralci
zelo iskan.
SPODAJ Motorna kolesa znamke Puch so
slovela kot zelo trdoživa.

Leto 1901 velja za začetek proizvodnje motornih koles, saj
je takrat prišel iz Puhove tovarne prvi motocikel. Dve leti
kasneje so izdelali prvi avtomobil in začeli serijsko proizvajati
kolesa z motorjem. Serijska proizvodnja avtomobilov je
stekla leta 1906. Preizkusili so se tudi na področju letalstva, a
so se po nesreči letala z njihovim motorjem leta 1912 s tega
segmenta umaknili. Podjetje se je hitro razvijalo. Leta 1912
je 1100 zaposlenih proizvedlo 16.000 koles, 300 motociklov
in 300 avtomobilov. Po Puhovi smrti (1914) se je podjetje
še naprej razvijalo. Med prvo svetovno vojno so izdelovali
najzanesljivejša reševalna vozila. Po vojni so nadaljevali
proizvodnjo prej naštetih vozil. Leta 1928 so postali del
Austro-Daimler-Puchwerke AG. Leta 1934 so vstopili v
koncern »Steyr-Daimler-Puch Werke A. C.«, s sedežem na
Dunaju. Ta se je pri življenju obdržal tudi po 2. svetovni
vojni. Od vojne pa do leta 1947 so tam popravljali angleška
in ameriška vojaška vozila, proizvodnja pa je stekla spet
tri leta po vojni. Prva leta so zaradi velikih potreb na trgu
motocikle intenzivno proizvajali, po petdesetih letih pa se je
njihova proizvodnja začela zmanjševati, zato so zelo povečali
izdelavo skuterjev in mopedov. Leta 1987 so posamezne
dele koncerna začeli odprodajati. Tako je proizvodnjo koles
odkupil Bianchi, mopedov pa Piaggio. Odprodali so tudi
proizvodnjo nekaterih drugih vozil in produktov. Naslednik
je Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KGMagna Steyr,
ki proizvaja avtomobile in avtomobilske komponente ter
zaposluje 12.000 ljudi.

Pomanjšani Tomos APN 4
Na sejmu je kupil skrajšani okvir
Tomosovega APN-a s togimi vilicami in
Torijevima kolesoma, ki je bil polizdelek
brez motorja. Z bratom Maticem sta
projekt družno zaključila. Sebastjan
pove, da ima mali APN vse kot veliki
– blatnika sta pomanjšana, prav tako
sedež in vse drugo. Spredaj so zdaj
nameščene teleskopske vilice. Le na
osrednje stojalo je pozabil. Najprej sta
vgradila friziran motor, ki je miniaturo
pognal do 90 km/h in ta hitrost na mini
APN-u je bojda posebno doživetje. Ker
hčerka raste in je dopolnila 5 let, je skrbni
oče že namestil bolj pohleven motorček.
Ampak za hčerko ima pripravljen okvir
malega kros motocikla, v katerega bo
vgradil Avtomaticov motor.

Leta 1889 se je
Puh osamosvojil
in ustanovil svojo
delavnico, podjetje
»Styria Werke«, kjer
so izdelovali kolesa
»Styria«.
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ZGORAJ Sebastjan s prstom
kaže na pletenico, ki upravlja
sklopko v pestu modela 250 S4.

DESNO ZGORAJ Takole je bilo videti
drobovje motorja Sebastjanovega 250
TF na začetku sestavljanja.
DESNO Še na kontaktnem ključu je
Puchov logotip.

Vzhicenju ob njegovem zacetku sledi streznjenje ob
vprašanju, kako bomo to izpeljali.
Puch 250 TF

Dva vzporedno gibajoča
se bata
Dvotaktni Puchov motor ima sicer
dva bata, ki pa se gibljeta na eni
ojnici in zadeva deluje kot enovaljni
motor. Nekateri pravijo, da bata
galopirata. Nemški izraz za ta način je
Doppelkolben auf Gabelpleue (dvojni
bat na viličasti ojnici). Gre za dva valja
s skupnim izgorevalnim prostorom.
Skozi prvi valj motor gorivno mešanico
sesa, izpušni plini pa izhajajo iz
drugega. V slovenskih Tomosovih
promocijskih gradivih so ga
poimenovali dvotaktni enocilindrični
dvobatni motor.
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Puch 250 TF je bil prvi povojni model te znamke, katerega
proizvodnja se je začela leta 1948 in zaključila leta 1954.
Izdelali so 59.601 motocikel. Med zbiralci je zelo iskan in
dosega visoke cene. Motor pri 4500 vrt./min zmore 9 kW (12
KM). Motocikel je nizek (višina sedeža 75 cm), spredaj so
teleskopske vilice in tudi zadnje kolo je vzmeteno. Največja
hitrost znaša 110 km/h, po tovarniških podatkih pa porabi 3
l mešanice na 100 km. Gorivno mešanico si motor »pripravlja
sam«, saj ima ločena rezervoarja za bencin in olje, gorivo
in mazivo pred vstopom v uplinjač zmeša v ustreznem
razmerju. Ob Puchu 250 TF so med letoma 1951 in 1954
izdelali še 400 primerkov modela TFS. Temu so namenili
dvojni uplinjač in mu s tem povečali moč za dobra 2 kW
oziroma 3 KM. Najprej so jih izdelovali v rumeni, kasneje pa v
rdeči barvi.

Kje so papirji?
Obnova motocikla je klasičen projekt. Vzhičenju ob njegovem
začetku sledi streznjenje ob vprašanju, kako bomo to
izpeljali. Prva hladna prha so bili dokumenti. Izkazalo se je,

da je bil TF »pisan« še na prejšnjega lastnika. Našel ga je. Ta je
povedal, da se je s tem motornim kolesom vsak dan vozil 50
km v službo in domov. Prodal ga je, ker je potreboval denar
za gradnjo hiše, a tega nikoli »papirno« niso uredili. Gospod
je bil pošten. Ni bilo treba veliko prepričevanja, da sta Pucha
po 40 letih prepisala na ponosnega novega lastnika. Prva
ovira je bila premagana, a obnova se še ni začela.

Temeljito ga bom obnovil
Če so bili papirji hladna prha, je bil začetek obnove ledena
voda iz gasilske črpalke. TF je stal v vlažnem prostoru dolgih
33 let. Čeprav je Sebastjan vedel, da je v slabem stanju, se
je izkazalo, da je bil še v veliko slabšem: »Ohišje motorja je
imelo luknjo, tako da v njem ni bilo niti kapljice olja. V treh
desetletjih je zaradi vlage tako prerjavela veriga primarnega
prenosa (od glavne gredi do oljne sklopke). Bil sem tako brez
denarja kot brez znanja, samo to sem vedel, da bom Pucha
obnovil v originalno stanje do zadnje podložke in da mora
biti na koncu vsaj tako dober, kot je bil na tovarniškem pragu.
V prvem koraku sem poiskal literaturo in kataloge rezervnih
delov.«

PRVO ZGORAJ Večja ročica je prestavna, manjša služi za
nastavljanje predvžiga.
DRUGA ZGORAJ Puchu 250 S4 manjka samo os nožnega
zaganjalnika, potem bo lastnik privil menjalnik, motocikel pa bo
šel na cesto po več kot šestih desetletjih.
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Sebstjan in starodobni Puchi

LEVO Prvič je tuje motoriste vodil na FIVA
Rallyju 2008.
SPODAJ Tudi na FIVA Rallyju 2019 je v
peklenski vročini brez težav z motociklom
vozil sredi skupine; številni udeleženci so
se njega in Pucha spomnili še s prejšnjega
rallyja.

ZGORAJ Čeprav je TF vrhunsko restavriran,
si je Sebastjan z njim upal zapoditi po
ljubeljskem makadamu.
SPODAJ 175-kubični SVS na zunaj kaže
patino, tehnično pa je v vrhunskem stanju.

Ugotovil je, da so rezervni deli dragi kot žafran in da
nekaterih ni preprosto dobiti. In začel je. Števec je kazal
00442 prevoženih kilometrov, kar pomeni, da je imel Puch
za sabo vsaj še 100.000 dodatnih kilometrov poti. Kolesa
so bila uničena, blatnike je močno razjedla rja, rezervoar za
gorivo je bil poškodovan, enako pokrov verige, veliko delov,
npr. krmilo, ročice zavore in sklopke, zadnja luč, stopalke,
izpuhi, stojalo ter kontaktna ključavnica, ni bilo originalnih.
Pri tem so sproti predelovali okvir in vrtali dodatne izvrtine.
Med obnovo je ugotovil, da je bil v izvirnem stanju motocikel
slonokoščene barve, a so ga kasneje prebarvali črno.
Motor je dal obnoviti, a na koncu ga je obnovil sam, pod
»mentorstvom« in s pomočjo Antona Klančnika in Franca
Pušnika. Literatura ni bila dovolj, iskal je mojstre, ki so takšne
motocikle včasih popravljali, od katerih je prejel informacije.
Po petih letih učenja, iskanja in trdega dela je bil motocikel
takšen, kakor si je mladi lastnik želel.

Predvojni 250 S4 in 175 SVSS –
zgodovinska motocikla

Zelo aktiven član SVAMZ-a

prireditvah, na 10, 15 in 20-letnici SVAMZ-a, dvakrat je dirkal
na Ljubelju, Tako na FIVA Rallyju 2008 kot 2019 je skupaj s
kolegi vodil večje skupine udeležencev. Sodeloval je na vseh
muzejskih nočeh v Celju, njegov motor je krasil preddverje
hotela MONS na prvem Forumu slovenskih zgodovinskih
in starodobnih vozil. Objavlja v reviji Avto Motor Classic.
S svojim Puchom 250 TF je prejel vrsto nagrad, tudi naziv
»Original Vintage«, ki ga je prejel na Vintage Plato Moto
Jamboreeju 2016 v Ljubljani. Sebastjan je eden izmed
ustanoviteljev Kluba starodobnikov Celjski Knezi in njegov
predsednik. Zato ne preseneča, da je že leta 2012 postal
najmlajši častni član naše zveze, in to priznanje mu med
vsemi pomeni največ.

Po restavraciji TF-ja se mu z obnovo predvojnega S4 ni
mudilo. Vzel si je čas in zadevo temeljito prespal. V tem
času se je veliko naučil o starodobništvu, restavriranju in

Sebastjan se je v SVAMZ včlanil leta 2005, še preden je
zaključil z restavriranjem svojega Pucha. Od takrat spada
med aktivnejše člane. Trenutno je član nadzornega odbora,
pred tem pa je bil v upravnem. Sodeloval je na nič koliko

Na letošnjem FIVA Rallyju je imel najstarejši motor med vodji
skupin in s ponosom pove: »Tri dni zapored smo prevozili od
150 do 180 km dnevno. Temperature so se povzpele do 39 °C,
moj TF pa je delal kot švicarska ura, ni trokiral, ni se pregreval,

Sebastjan poglavje o prenovi zaključi s širokim nasmehom:
»Stari mojstri so bili svoje znanje pripravljeni deliti, od
restavratorjev veliko težje dobiš informacije. Po uspešni
obnovi se pa že najde kdo, ki me prosi za nasvet.«
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Stari mojstri so bili svoje
znanje pripravljeni deliti,
od restavratorjev veliko
težje dobiš informacije.
ohranjanju vozil. Odločil se je, da bo ohranil vse izvirne dele
in motorju pustil vso 80-letno patino. Motor je že dal obnoviti
– in zadeva ni bila ravno poceni –, prav tako je pripravljen
uplinjač. Kolesa se prav lepo vrtijo, zavore so tudi obnovljene.
Da bo motocikel vozen, je treba le še popraviti menjalnik
– manjka mu še os nožnega zaganjalnika. Ko bo Sebastjan
uredil še to, se bo najprej zapeljal na tehnični pregled. Do
te točke ni več daleč. Enako se je odločil tudi pri modelu
175 SVS, ki ga je tudi spravil v odlično vozno stanje in pri
tem ohranil vse sledi uporabe, ki so nastale v 65 letih. Celo
nalepke, ki jih je prilepil prvi lastnik, je pustil na svojih mestih.
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Sebstjan in starodobni Puchi

Tri dni zapored smo
prevozili od 150 do 180
km dnevno. Temperature
so se povzpele do 39 °C,
moj TF pa je delal kot
švicarska ura.

In še vlaki!
Tudi o muzejskem vlaku, ki vozi med
Celjem in Podčetrtkom je Sebastjan
že napisal članek v našo revijo. Zlasti
parne lokomotive so med stroji,
ki ga najbolj zanimajo. S svojim
navdušenjem do vlakov je dodobra
okužil hčerko Nadjo, ki komaj čaka, da
gresta na izlet.

S svojim Puchom
250 TF je prejel
vrsto nagrad, tudi
naziv »Original
Vintage«.
brez težav je vžigal – topel in hladen. Konec koncev so ga leta
1951 izdelali natanko zato, da bi lastniku v vsakem primeru
zagotovil zanesljiv prevoz.«

Načrti
Prvi cilj je vsekakor namestiti na Pucha 250 S 4 menjalnik in
s tem zaključiti obnovo. Potem pa v delavnici na prafaktorjih
v škatlah že čaka Horex Regina 03, letnik 1954, ki jo je kupil
od gospoda Petroviča (slednjega smo ga v naši reviji že
predstavili z Mercedesom 450 SEC). Za ta motor že ima
pripravljeno bočno prikolico Steib S 350. Ampak najprej,
pravi, si mora v svoje novo domovanje prestaviti stroj za
brušenje valjev in stružnico ter še kakšen stroj dokupiti, da bo
lahko več postoril sam. Pravi, da bi si želel še BMW-ja, najraje
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25/2 ali 51/3 in Ariela. Tudi štirikolesnega starodobnika bi si
rad omislil, in sicer Mercedesa W 110 (Repaša). Na seznamu
za obnovo sta še dva traktorja – domači Steyr s 15 »konji« in
Fendt Dieselross f 12. Vsekakor mu želim, da bi čim več svojih
želja uresničil, a sem prepričan, da mu bo prej zmanjkalo
časa kot idej. Srečno, Sebastjan!

LEVO Naslednji projekt – Horex Regina –
je v veliki meri še v škatlah, nekaj delov
pa še manjka.
DESNO Trem Puchom se bodo pridružili
še drugi starodobniki.

NEKATERI TEHNIČNI PODATKI
Podatki / model

Puch 250 S4

Puch 250 TF

Motor

Bencinski, dvotaktni, z dvojnim batom, zračno hlajeni

Prostornina (ccm),

248

Puch 175 SVS

248

172
9/12 pri 6200

moč kW/KM pri vrt./min

8/10,5 pri 4300

9/12 pri 4500

Prenos moči

4-stopenjski ročni menjalnik,

6-lamelna sklopka v oljni kopeli, 4-stopenjski

veriga, sklopka v pestu

nožni menjalnik, veriga

zadnjega kolesa

Mere in teža:
dolžina × širina × višina (mm),

2000 × 800 × 1000

2080 × 750 × 980

1925 × 685 × 925

medosna razdalja (mm),

1315

1340

1265

višina sedeža (mm),

680

750

705

dela. Tehniški šolski center Maribor, Višja strokovna šola. 2019.

pnevmatike,

3,5 × 19

3,25 × 19

3,25 × 16

Ehn, F. F. Das grosse Puch-Buch: Die Zweiräder von 1890-1987. H. Weis-

suha teža

120

147

119

haubt Verlag. Graz, 2013.

Poraba mešanice (l/100 km)

3,05

3,0

2,9

https://en.wikipedia.org/wiki/Puch

Najvišja hitrost (km/h)

110

110

110

Literatura in viri:
Bera, J. Puch TF. Avto Motor Classic. September 2010. Vransko.
Bera, J. Obnova motornega kolesa Puch 250 TF. Osnutek diplomskega
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Avto

Mercedes razred S

Druga generacija
Mercedesovega razreda S (W126)
šteje 40 let

Model W126 so oblikovali v
vetrovniku.

Model W126 je
umetnina Bruna
Sacca in jo odlikuje
brezcasna eleganca.

Mercedesov razred S je od vsega zacetka
veljal za superiorno vozilo, kar popolnoma
drži tudi za model W126.
BESEDILO: Emil Šterbenk
FOTOGRAFIJE: E. Šterbenk, Daimler

Brezčasna eleganca v številnih
različicah
Model W126 je umetnina Bruna Sacca in jo odlikuje
brezčasna eleganca. Velik korak naprej so pri Daimlerju
naredili na področju aerodinamike, saj je koeficient zračnega
upora tega predstavnika razreda S takrat znašal vrhunskih
0,36. To je bil znaten napredek glede na škatlastega
predhodnika, katerega Cd je bil še 0,41. Za to je bila zaslužna
celotna karoserija, oblikovana v vetrovniku, posebej pa prvič
v avtomobil integrirani odbijači, prekriti s plastiko. Kljub
temu je bil avtomobil od koles do strehe prava limuzina.
Od predstavitve sta bili na voljo dve medosni razdalji,
normalna (2,935 mm) in podaljšana (3,075). Celoten razvoj
je bil usmerjen v povečanje učinkovitosti, zato je razred S
z vgradnjo več lahkih materialov (plastika, aluminij) tudi
»shujšal«. V Evropi so za pogon pri liniji W126 skrbeli še
izključno bencinski motorji, za Ameriko pa so jih opremljali
tudi z dizelskimi. Že leta 1979 so kupci izbirali med štirimi
motorji – od navadnega 280 S s 115 kW/156 KM in z dvojnim
uplinjačem do osemvaljnika oblike V, ki je ob vbrizgavanju
goriva v modelu 500 SE/SEL zmogel 176 kW/240 KM. Zelo
priljubljen je bil model 280 SE/SEL, katerega vrstni šestvaljnik
z vbrizgavanjem goriva je zmogel 136 kW/185 KM in mu
zagotavljal zelo solidne zmogljivosti ob ne previsoki porabi
goriva. Pri kasnejših modelih je bil najmanjši bencinski motor
2,6-litrski šestvaljnik, največji pa 5,6-litrski osemvaljnik.

M

ercedesov razred S
je od vsega začetka
veljal za superiorno
vozilo, kar popolnoma
drži tudi za model
W126, ki so ga javnosti predstavili na avtomobilskem salonu
v Frankfurtu, septembra 1979. Nadomestil je predhodnika
(W116), ki je bil tudi zelo uspešen, a novinec ga je na koncu
prekašal. Pri liniji W116 je Mercedes dejansko uveljavil razred
S. Torej so vse starejše linije predhodniki razreda S, W126 pa
drugi po vrsti. Med ljubitelji Mercedesov in tudi strokovnjaki
velja za kandidata, da bi postal najboljši predstavnik razreda
S v zgodovini, saj številni trdijo, da je zadnji pravi klasik tega
proizvajalca.
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Varnost je pomembna, gosposkost pa
tudi
ZGORAJ Največji, 5,6-litrski motor
praktično do zadnjega kotička
napolni motorni prostor.

Razred S je vedno veljal za zastavonošo tudi na področju
varnosti. Zavorni sistem ABS so v linijo W126 že od začetka
proizvodnje serijsko vgrajevali, pri predhodniku je bil na voljo
še za doplačilo. Leta 1981 so kot dodatno opremo v liniji

Le malo je manjkalo …
V začetku devetdesetih so v podjetju APS
prodajali službenega 280 SE prve serije. Takrat
to še zdaleč ni bil starodobnik. Cena je bila
ugodna in z direktorjem, g. Holeškom, sva
že skoraj segla v roko. Potem sem limuzino
vseeno najel za popoldan in ugotovil, da
vozniki niso »nakladali«, ko so trdili, da »pije«
15 l na 100 km. Porabil sem le kakšen deciliter
manj, res pa je, da sem ga gnal kot črno
živino. Malo sem še okleval in v tem času je
odpovedal avtomatski menjalnik. Ko so ga
zamenjali, je cena zrasla za 4000 takratnih
nemških mark. To me je dokončno odvrnilo
od nakupa. Takoj za mano se je za nakup
odločil Refik Jakupović – Rile in se z njim vozil
še dobrih šest let, tako da mi je bilo vsakič,
ko sem ta avto videl v Velenju, malo žal. Ko
sem pisal tale članek, sem ga poklical in o
Mercedesu je povedal: »Odlično mi je služil.
Preden sem ga kupil, sem si ga temeljito
ogledal in ugotovil, da je bil vrhunsko
vzdrževan. Tudi s porabo, ki je znašala okoli
12 l/100 km, sem bil zadovoljen. Do takrat, ko
sem ga kupil, je prevozil okoli 500.000 km. Po
nadaljnjih 110.000 kilometrih se je odlomila
ena izmed ojnic in močno poškodovala motor,
tako da sem moral vstaviti drugega. Tudi
potem sem se z njim še precej vozil. Okoli leta
2000 sem ga dal v račun za 200 m2 ploščic in
kupil S-a naslednje generacije (W140).«
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DESNO Predsednik Mercedes-Benz kluba
Slovenija, Miroslav Brumat, je lastnik Mercedesa
260 SE, letnik 1985. To je bil njegov službeni
avtomobil, ki ga je kasneje odkupil od firme. Vozila
sta ga samo njegov službeni voznik in on. Zdaj že
starodobni Mercedes je redno vzdrževan in Brumat
ga ohranja v popolnoma izvirnem stanju.

ZGORAJ V Sloveniji je nekaj lepih kupejev C126. DESNO Notranjost je
preprosta, klinično čisto urejena, ampak gosposka. SPODAJ Na letošnjem
stuttgartskem Retroclassicsu je model W126 kot 40-letnik bil v središču
pozornosti. SPODAJ DESNO Model W126 je zelo priljubljen pri članih kluba
Mercedes-Benz Slovenija. Temno modri je k nam iz Nemčije prišel v zelo
dobrem izvirnem stanju.

SPODAJ Posebej dobro ohranjeni primerki v tovarniškem stanju že
presežejo vrednost 50.000 EUR – za 560 SEL so pri All Time Stars že leta
2016 zahtevali 45.000 EUR.

O vrhunski notranji opremi ni zgubljati besed,
saj je vendar razred S.
začeli ponujati zračni meh na voznikovi strani in zategovalnik
varnostnega pasu na sovoznikovi strani. Po posodobitvi
leta 1988 so zračni meh izbirno začeli vgrajevati tudi pred
sovoznika. Poleg tega so mu vgradili sistem proti zdrsu koles.
Čeprav je bil lažji od predhodnika, je njegova varnostna
kletka zdržala trčenja do hitrosti 55 km/h. W126 je bil prvi
serijski avtomobil, ki je v celoti izpolnil zahteve meril za
asimetrično trčenje.
O vrhunski notranji opremi ni zgubljati besed, saj je vendar
razred S. Uporabljeni materiali v notranjosti so v vsakem
primeru prvovrstni – od usnja do kromiranih dodatkov in
izjemno trpežnih sedežev. Ročni menjalniki so ostali na voljo
le še pri modelih s 6-valjnimi motorji, drugi so bili opremljeni
s samodejnimi, s hidravličnim pretvornikom navora.
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Rekorder
Do leta 1991, ko je prišel novi W140, so izdelali skoraj 820.000
primerkov linije W126, kupejev (C126) pa manj kot desetino.
Ob podaljšanih dvojih vratih so kupeju znižali streho in
vetrobransko ter zadnje steklo »položili« pod manjšim
kotom. Njihova medosna razdalja je bila za slabih 10 cm
krajša kot pri osnovni limuzini. Kupeji so bili na voljo zgolj
z osemvaljnimi motorji in v najmočnejši serijski različici
je 560 SEC zmogel 220 kW (300 KM). V zadnjih 40 letih je
z Daimlerjevih proizvodnih trakov prišlo 2,7 milijona teh
gosposkih limuzin. Med njimi je W126 po količini izdelanih in
prodanih enot absolutni zmagovalec.

Kanadčan
Vedno bolj iskan tudi pri nas
V Sloveniji je model W126 priljubljen in vedno več jih lahko
vidimo na srečanjih starodobnih vozil. Prav tako ta model
išče vedno več članov kluba Mercedes-Benz Slovenija. Tisti
Mercedesi, ki so bili pri nas (večinoma) službeni avtomobili,
so praviloma dokaj »utrujeni«. Ljubitelji jih tako kupujejo po
vsej Evropi, uvažajo pa jih tudi iz Amerike.
Literatura in viri:
Hofner, H. Mercedes-Benz Automobile Band 6, Vom 200 zum C 190.
Heel, 1993, Koenigswinter.
Von der statusbewussten Oberklasse-Limousine zum beliebten
Youngtimer. Mercedes-Benz Classic. Presse-Information. 19.

Ko sem imel svoj avtomobil na popravilu pri
Tadeju Fekonji, mi je kot nadomestno vozilo
posodil svojega sanjsko ohranjenega 560 SEL
druge generacije, ki je k nam prišel čez »Lužo«
iz Kanade. Vožnja z njim ni nič slabša kot z
aktualnimi avtomobili visokega razreda. Glede
udobja prekaša marsikatero novo limuzino,
po zmogljivostih pa še bolj. Presenečen
sem ugotovil še to, da porabe sploh ni težko
spraviti na približno 12 l/100 km, če malo manj
pritiskaš na plinski pedal. Toda vsi vemo, da
je za starodobnika vseeno, koliko porabi. Sam
zlepa z nobenim svojim ne prevozim več kot
2000 km na leto. To so pa štirje rezervoarji
goriva letno ali še to ne.

September 2019. Stuttgart.
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Z

Poptopis

ENDURO
AVANTURA
V MOSTAR NA BLUES & ROCK FESTIVAL
II. DEL

LEVO Del ekipe pred
nočitvijo v hotelu- v
ozadju pogorje Čvrsnica.

Za razlago globljega namena našega potovanja naj
si na zacetku potopisa izposodimo nekaj misli, kot je
tista, ki jo poda glavni junak Fajdros v romanu Zen in
umetnost vzdrževanja motornega kolesa ameriškega
avtorja Roberta M. Pirsiga, ki razmišlja: »Vcasih je bolje
potovati kot prispeti.«
BESEDILO I FOTOGRAFIJE: Dejan Breznik
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a razlago globljega namena
našega potovanja naj si na
začetku potopisa izposodimo
nekaj misli, kot je tista, ki jo
poda glavni junak Fajdros
v romanu Zen in umetnost vzdrževanja motornega kolesa
ameriškega avtorja Roberta M. Pirsiga, ki razmišlja: »Včasih
je bolje potovati kot prispeti.« Te besedne zveze se še
prav posebno navezujejo na našo, zgolj v grobem smislu
determinirano motoristično avanturo, kjer obstaja precej
neznank, vsaj glede točne določenosti poti, točnega
časovnega okvirja potovanja pa tudi glede zahtevnosti
terena, medsebojnega, naključnega komuniciranja s
prebivalci, kar so sicer vsebinske lastnosti, ki veljajo
na vseh naših enduro potepanjih. Je pa hkrati še neka
druga, prav tako temeljna posebnost naših potovanj, ki
je popolnoma nasprotna splošni, a hkrati najpreprostejši
uporabi motocikla, ki se začne s hitrostjo (čim več hitrosti)
in se navadno konča ob pijači na bencinskem servisu, kjer
je namen posedanja edinole prikaz preostali javnosti, do
kakšne mere je bila obrabljena zadnja guma. To pomeni v
časovnem in vsebinskem smislu bolj poglobljeno udeležbo
vsakega izmed nas v času potovanja. Pravšnja bi bila na tem
mestu primerjava zgodovinarja Nialla Fergusona v njegovi,
trenutno zelo aktualni knjigi Temelji uspešnosti zahodne
civilizacije, kjer naredi primerjavo med resnično poglobljeno
osebo, ki z velikim občutkom (senzibiliteto) spremlja
dogajanje okoli sebe in pojave, medtem ko opravlja neko
svojo dejavnost; v primeru avtorja gre tu za zgodovinarja,
od tiste druge površne nepoglobljene oz. pavšalne osebe.
»Zgodovinar se lahko od nezgodovinarja razlikuje tako kot
gozdar od nepoučenega sprehajalca.« »Tu ni nič drugega
razen dreves in trave,« si misli sprehajalec in koraka naprej.
»Glej tigra v tisti travi,« pa pravi gozdar«. Za poglobljenega
človeka je bistven vpogled, kar seveda velja tudi v primeru,
ko ta opravlja rekreativno dejavnost, kot je upravljanje s
terenskim motorjem; smo torej v vlogi »gozdarja« …
Prav takšna nedoločnost in pričakovana večja zahtevnost
našega potovanja na sicer tehnično za takšen namen bolj
sposobnih motociklih daje našemu početju tudi eksotični
pridih, ki potrjuje ugotovitev, da je včasih resnično bolje
potovati kot pa na koncu prispeti na cilj. Pisana družba
sedmih motoristov se je torej drugo jutro po pravljičnem
jutranjem kopanju v tolmunu reke Zrmanje in potem, ko
je pospravila šotore v kampu ter na svoje motorje naložila
opremo, odpravila proti končnemu cilju, hercegovskemu
glavnemu mestu Mostar, kjer bo na vrsto prišla tudi rockblues zabava. Popolno poletno jutro, z dovolj visokimi
julijskimi temperaturami ter jasnimi panoramskimi pogledi

Enduro avantura

proti severu, kjer se je nad nami zaključevalo pogorje
Velebita, je v nas spodbudilo vznesene optimistične
občutke. Prav vsak se je na motocikel povzpel z neverjetno,
mladostno energijo, čeprav nihče v ekipi ni bil več mladenič.
Še posebno smo uživali ob občudovanju drugih prijetnih
tujih gostov kampa, ki so nas pri našem početju vznemirjeno
opazovali. Iz nas je namreč izžarevala tista čista energija
svobodnega potepuškega duha, ki pravi: »Ne vem, na kateri
konec divjine sicer grem, ampak vsekakor potujem tja, kjer
tebe zagotovo ne bo …« Naši dodobra zaprašeni motocikli
pa so govorili o čistem adrenalinu in so vsaj tiste starejše
goste morda spominjali na staro dirko Paris-Dakar, ki je
potekala veliko bolj amatersko in na afriški celini. V ekipi
smo sicer na trenutke poleg mlajših sovoznikov pogrešali
predvsem predstavnice nasprotnega spola, ki bi bile
glede na današnje stanje obvladovanja motociklov prav
gotovo kos vsaki naši nalogi; če že ne bi, roko na srce, na
trenutke presegale naših zmožnosti. Sicer pa to niti ni toliko
pomembno, saj smo se potovanja v času poletnih počitnic
lotili predvsem individualistično, v obliki posameznikovega
»pobega iz vsakdanjosti«, od službenih obveznosti in izpod
bremena življenja, ki ga sicer preživljamo večino preostalega
leta, kjer pa nikakor ni bila ključnega pomena brezglava
enotnost in tudi ne enaka usposobljenost ter pripravljenost
vsakega voznika, da se vedno, skupaj s preostalimi poda
v premagovanje iste poti; skratka tistih najbolj zahtevnih
terenskih etap se je vsakdo lotil po svojem lastnem
preudarku in počutju tako, da je imel vedno možnost
izbire in je namesto po zahtevni, skozi gozdove in vrhove
speljani trasi, izbral tisto normalno v obliki asfaltne ceste. S
tem nismo imeli prav nobenih težav. Navsezadnje smo bili
vendarle na preživljanju dela poletnih počitnic, doma pa
je tudi večino udeležencev teh nekaj dni potovanja čakala
partnerica, ki si seveda niti v najbolj norih sanjah ne bi mogla
predstavljati, da se partner vrne domov poškodovan. Prav
temu smo se ne nazadnje prav vsi izognili in med celotnim,
sicer adrenalinom polnim potovanjem prišli domov brez
poškodb tako telesnih kot tistih bolj običajnih in vsekakor
manj nevarnih materialnih, na motorju.
Vseh sedem motorjev je bilo v pogonu, pomahali smo
našim prijaznim gostiteljem v kampu in se nato za kratek
čas odpravili v smeri proti prelazu Mali Alan, nato pa
nadaljnjih 5 kilometrov po stari cesti v smeri proti Gospiču
in potem spet strmo navzdol, v dolino do pravoslavnega
samostana Krupa. V uvodnih kilometrih smo na popolnoma
prazni cesti vozili počasi ob pravoslavnem samostanu, kjer
so v notranjosti cerkve tudi izjemno lepe freske. Ustavili
smo se in parkirali pod starimi platanami, ki so nam v
poletnem mesecu nudile prijetno senco. Prav tam je sledila
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Moto Morini Kanguro 350 po
kraških brezpotjih...

Poptopis

Pogled izza krmila
motorja je bil
surrealisticen,
predvsem pa grozljiv,
da te je kljub poletni
vrocini oblival mrzel
pot.

ZGORAJ Prijazna družina, ki vodi kamp Muškovci Zrmanja.
ZGORAJ DESNO Moto Morini v ozadju vrh Brasina 1897 m
nad Mostarjem. DESNO Pred odhodom iz camping Muškovci
Zrmanja.

prva preizkušnja za Damijana, ki je v precejšni zadregi in
z nemajhnim presenečenjem ugotovil, da se je v zadnjo
pnevmatiko njegove Husqvarne zapičil po dimenziji majhen
žebelj. Sledil je podrobni pregled kolesa, na koncu pa se
je morda tudi zaradi posvečenosti kraja, na katerem smo
bili, izkazalo, da žebelj ni predrl pnevmatike, ki ni izpustila
zraka, temveč se je v profil zapičil počez. Brez večjih posledic
ga je Damijan odstranil, zato je druščina že kmalu zatem
sproščeno nadaljevala s svojim potovanjem do mesta Knin,
v katerem se je zaradi vojnih dogodkov, v zdaj že oddaljenem
letu 1995, populacija prebivalcev močno zmanjšala. V mestu
smo naredili postanek, popili kavo in se v moderni kavarni
priklopili na brezplačni WI-FI, poklicali domov in se pogovorili
glede prečkanja meje med Hrvaško in BIH, saj je bil mejni
prehod blizu. Sledila je vožnja čez mejni prehod Strmica. Kot
že samo ime pove, je sledil strm vzpon v hribe do Bosanskega
Grahova, od tam pa je sledil spust na Livanjsko polje. V tistem
trenutku smo se ob pogledu na prostrano in divje kraško
polje, ki je bilo sicer po naravni lepoti resnično čudovito,
začeli spopadati tudi z nenadnimi, melanholičnimi in
tragičnimi občutenji. Ob glavni cesti so namreč tu in tam bile
osamljene razvaline starih, že zdavnaj opustelih kamnitih hiš,
ki so bile sicer po zunanji ruralni arhitekturi na las podobne
tistim na domačem Krasu ali pa na prostranih pašnikih
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Škotske in Irske. Bile so torej tu pred nami v Bosni, te kamnite
ruševine brez streh, ki so govorile o času takoj po drugi
svetovni vojni, ko se je revno, pastirsko lokalno prebivalstvo
izseljevalo iz ekonomskih razlogov (s trebuhom za kruhom) v
industrijska mesta. Ker so bili prebivalci kmetje in pastirji, so
nekateri ob selitvi v divjino izpustili svoje konje na prostost
in tako danes divji zasedajo okoliške planote, predvsem tisti
manj poseljeni severni del polja. Z začetkom spuščanja v
dolino pa se je število hiš povečevalo, prihajali smo v vasi,
ki so bile pozidane v novejšem času, vendar pa so prav vsa
naselja nosila grozljiv pečat zadnje državljanske vojne in
brezumnega uničevanja. Vozili smo mimo nekaterih do tal
požganih in porušenih stanovanjskih hiš z neurejenimi in zdaj
popolnoma divjimi vrtovi, ki so bili v grozljivem kontrastu
poleg sosednjih, popolnoma nedotaknjenih objektov, kjer so
na vrtovih bili družinski člani pri svojih vsakdanjih opravilih.
Pogled izza krmila motorja je bil surrealističen, predvsem
pa grozljiv, da te je kljub poletni vročini oblival mrzel pot.
Predvsem pa je predstavljal boleč spomin na vsa uničenja
na neizmerno, brezumno, divje in necivilizirano sovraštvo
različnih nacionalnih, političnih in verskih skupin sredi
Evrope in v moderni dobi, kjer so se v totalnem vojaškem
spopadu borili dobesedno vasi, druga poti drugi. Nerazumno
in z nizkotnimi strastmi gnano sovraštvo je tako pustilo

ZGORAJ Jutro ob tolmunu Zrmanje, Damijan in Ivo.
LEVO Ivan in Nejc v kapeli samostana Krupa.

globoki pečat na prebivalcih; ki se tega obdobja sramujejo
in celijo rane, saj normalnega življenja brez miru pač ni
mogoče živeti, predvsem pa je neizbrisen pečat tujemu
opazovalcu viden ob pogledu na vse porušene objekte.
Delitev državljanov na prvorazredne in drugorazredne, ki je
gnana s pomočjo propagandnega aparata in izobraženih,
a pokvarjenih posameznikov, z njihovo zasebno agendo
(denar), ki podpihuje nerazumne strasti ter vceplja sovraštvo
v preproste ljudske množice s pomočjo, religiji podobnim
ideologijam, ki so se v zgodovini človeštva že potrjeno
izkazale kot popolnoma zgrešene in zavržne, predstavljajo
stalno grožnjo in potencialno nevarnost vsem narodom še
v današnjem času. Norosti na tem svetu je dovolj … Bosna
je tako tragični dokaz tega, kako potrebno je zavzemanje in
izpolnjevanje demokratičnih vrednot, čeprav so te v očeh
vsega sitega in anemičnega Evropejca danes, vsaj zanj,
včasih preveč abstraktne in (pre)težko »otipljive«. Potreben
je torej stalen poudarek, da lahko le moč argumenta v
enakopravnem dialogu prevladuje, sicer sledi argumentacija
na podlagi moči z vsemi posledicami. Ob postanku in naših

skupnih ugotovitvah, da uživamo v izjemno lepi pokrajini,
kjer so tudi sicer doma prijazni domačini, smo sklenili, da
se podamo na našo prvo resnično enduro avanturo »po
brezpotjih«. Tako smo sklenili, da se namesto preostanka
poti po glavni cesti proti mestu Livno obrnemo nazaj in se ob
vznožju pogorij Golije (1900 m/n. m.) in Staretine in skozi »od
boga pozabljenih« vasic podamo na Šator planino (1873 m/n.
m.). Dopoldne se je počasi prevesilo v popoldan. Iz smeri
zahoda pa so se začeli proti nam spuščati temno modri,
nevihtni oblaki. Od nas oddaljeno zahodno pogorje Dinare je
bilo že razsvetljeno s številnimi bliski in od tam se je razlegalo
močno grmenje. Še dobro, da smo imeli na glavah pripete
enduro čelade, ki so ob enakomernem ropotanju motorjev
preprečevale pretirano zaznavanje grozljivega grmenja in
dogajanja v bližnji okolici. Na naše veliko presenečenje
pa se je izkazalo, da nas je pot proti planoti Šator planine
vodila od deževnega naliva oz. neurja, ki bi nas v primeru,
da nas ujame, premočilo do kosti. Ob vožnji proti vzhodu in
Glamočkemu polju smo samo na nekaterih odsekih naleteli
na velike luže, vendar je že po nekaj sto metrih ponovno
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Poptopis

Enduro avantura

Iz Livna smo se zaradi pozno popoldanske ure odpravili proti
Buškemu jezeru in Tomislavgradu po glavni cesti, v mestu pa
smo imeli tudi zadnjo možnost nakupa živil v veleblagovnici.
Še bolj pomembno pa je, da smo imeli tam zadnjo možnost
za nakup goriva na bencinskem servisu. Z Danijelom
sva nameravala prenočiti v šotoru v divjini, na bregovih
visokogorskega jezera Blidinje, ki je tik pod goro Pločno,
na 2225 m/n. m., v pogorju Čvrsnica, ki je hkrati tudi drugi
najvišji vrh v Bosni. Tukaj v divji naravi sva prenočila že lani,
kjer pa je najin spokojni mir v zgodnjih jutranjih urah z divjimi
kriki in dolgo motila divjad. Kriki srnjaka so bili še toliko bolj
intenzivni zaradi jutranje ure in odmeva, ki se je širil med
prepadnimi stenami pogorja. Žival se je prestrašila, ko je
hotela piti vodo na bregovih jezera, kjer sva šotorila. Prav
zaradi prvinske divjine in relativne izoliranosti sva tudi tokrat
nameravala prenočiti na prostem in sva zato tudi opravila
nakup hrane in pijače v veleblagovnici. Preostalemu delu
ekipe, ki je imel rezervirane sobe v prijetnem alpskem hotelu
Hajdučke vrleti, pa nakupa seveda ni bilo treba opraviti.
Potovanje z enduro motorji je svojevrstno že zaradi
podrobnosti, kot je načrtovanje prevoženih kilometrov glede
na kapaciteto oz. količino bencina v rezervoarju. Računati
je treba na to, da vožnja poteka v veliki meri po brezpotjih
in izven urejenih naselij, kjer ni mogoče na lahek način
priti do goriva. Načeloma so rezervoarji enduro motorjev
majhni in zmorejo nekaj več kot skromnih 10 litrov. Samo
na redkih izvedenkah motorjev, tako imenovanih Paris
Dakar replikah, so nameščeni gromozanski rezervoarji, ki
premorejo 25 ali celo 35 litrov, kar zadostuje za več kot 600
prevoženih kilometrov, vendar pa ima to tudi negativen vpliv
na vozne sposobnosti oz. okretnost motorja. Enduro motor
predstavlja kompromisno rešitev – kompromis pa je zmeraj
popuščanje dveh skrajnosti … V naši skupini je premogel
največji rezervoar Janez na svojem BMW GS-u, zato se s to
težavo ni preveč ukvarjal, vsi drugi pa smo morali nenehno
preverjati stanje prevoženih kilometrov in zalog goriva ter
preračunavati. Pripetil pa se je tudi neprijeten dogodek, saj
je v trenutku nepozornosti član ekipe spregledal odločilne
dejavnike in tako ostal brez goriva, o čemer pa bomo
spregovorili v nadaljevanju. Ob našem zadnjem postanku
je bila sicer celotna ekipa prav neprijetno presenečena, ko

ZGORAJ Slapovi in tolmun Zrmanje so idealni za kopanje . ZGORAJ
DESNO Po kraških brezpotjih nekje nad Mostarjem. DESNO Damijan in
Danijel preverjata zadnje kolo.

sledilo suho makadamsko cestišče. V smrekovem gozdu,
nedaleč od vrha oz. planote na planini, smo srečali tudi
gozdne delavce v času njihove malice, ko so si na odprtem
ognju v velikem litoželeznem kotlu kuhali ogromne količine
pasulja, kar nas je sicer sredi divjine, po kateri smo že dalj
časa adrenalinsko vozili in čedalje bolj nevarno spodrsavali,
nostalgično spominjalo na že davno pretekle čase. Z delavci
smo izmenjali nekaj prijaznih besed pa tudi povprašali
glede varnosti v okoliških gozdovih. Divjina Bosne ponekod
še vedno velja kot nevarno področje, saj so tam še vedno
minsko-eksplozivna sredstva. Glede te nevarnosti mi je
Nedžad, sicer lastnik prijetnega kampa v Buni poleg Mostarja,
kamor smo se sicer odpravljali, že v lanskem letu govoril,
da moram biti še posebno previden, kadar se vozim po
opustelih asfaltiranih površinah, ki počasi sicer izgubljajo
pravi videz ceste. Na navideznih cestah, ki jih sicer nihče ne
uporablja oz. na njej ni ne duha ne sluha o kakršnemkoli
prometu, obstaja nevarnost min. »Če iz asfaltirane ceste
skozi razpoko na sredini raste visoka trava, se moraš obvezno
ustaviti in obrniti, se vrniti, od koder si prišel, kajti dragi
moj, velika verjetnost je, da so tam mine …« Ob vožnji skozi
zaspane vasi in zaselke smo se tik pred vzponom na Šator
planino tudi mi vozili po izredno ozkem asfaltu, ki je že bil
poraščen, sicer po bankinah, s prav tako visoko travo. Srečali
smo dva domačina, ki sta pila žganje pred hišo, ki pa sta
seveda oba »v rožicah« razlagala, da cesta nikakor ni težavna
in je normalno prevozna. Iz nasprotne smeri se je kmalu
pripeljal tovornjak – cisterna za prevoz pitne vode, kar je
sicer potrjevalo njune besede. Z Nejcem sva se ob postanku
zaradi nedelovanja Danijelove Honde, za katero se je kasneje
izkazalo, da je prišlo do okvare na eni izmed vžigalnih
tuljav motorja, ustavila ne več kot 4 metre stran od malega
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borovca, na katerem je bil nameščen rdeč trikoten znak s
črno lobanjo in napisom mine. Ob presenečenju sva se zgolj
spogledala, nobenemu pa niti na kraj pameti ni padlo na
misel, da bi kakorkoli spremenil svoj položaj, razjahal svoj
motor ali da bi opravljal kakršnokoli fiziološko potrebo v
bližini tega kraja.
Danijelova Honda Transalp je še naprej trmasto nagajala
tako, da je bilo delovanje agregata bolj podobno oslovskemu
kašlju kot pa ubranemu in pomirjajočemu žvenketu krožnih
mehanskih delov. Lastnik je kmalu diagnosticiral napako na
električnem sklopu, zaradi česar se je obrnil in nadaljeval
pot proti Livnem po glavni asfaltni cesti, po kateri pa se je
pred njim že napotil Ivo na svojem Moto Moriniju. Sklenili
smo, da se ob predvideni uri z velikim akademskim zamikom
srečamo na glavnem trgu, kjer je veliko kavarnic, ki ponujajo
tudi spletni dostop.

VABILO ENDURO MOTORISTOM s klasičnimi oz. enduro
motocikli, da se prijavijo na naše potovanje v Bosno in
na druge izlete v novem letu 2020!
Število udeležencev bo namreč omejeno, saj tehnika
in zahtevnost vožnje z enduro motorjem ne dopuščata
velike prepustnosti. Vsak, ki se bo pridružil naši skupini, ki
je »ujela pravi ritem in je tudi prijateljsko povezana«, mora
še pred poletnim izletom v Bosno izpolniti dva preprosta
pogoja:
1. posredovati svoje podatke (motor, osebne podatke
s telefonom) in prijavo na e-naslov: aceukak@gmail.
com v čim krajšem času ter sprejeti našo, do vseh ljudi

sem naročil, da naj vsi v motorje dolijejo gorivo. »Pa zakaj
ponovno nalivanje, če smo prevozili samo 70 kilometrov?« so
sledila vprašanja. Količine, ki jih je dotočil vsak posameznik,
so bile dejansko minimalne, vendar pa tudi ključnega
pomena zaradi našega nadaljevanja poti, in sicer naslednji
dan, ko sem vedel, da bomo prevozili del, ki v celoti poteka
po neobljudenih krajih brez naselij oz. brez možnosti, da bi
prišli do bencina. Kot ekipa smo bili v tem pogledu dobro
pripravljeni, saj je imel dovolj veliko zalogo Janez na BMW-ju;
imel je tudi potrebno cevko za prečrpavanje, prav tako je
imel majhno 1-litrsko plastenko, posebno za enduro motor,
tudi Damjan. Prav te zaloge pa so bile ključnega pomena
naslednje jutro, ko se je na poti, od jezera do hotela, na sredi
ceste ustavila Danijelova Honda. Ta je zaradi delovanja po
enem cilindru porabljala nenormalne količine goriva, prav
tako pa je prejšnji dan zaradi nepozornosti pozabil dotočiti
gorivo na bencinskem servisu, kar smo sicer storili vsi
preostali. Danijel je spregledal okoliščino, da motor ne deluje
normalno in da bo zaradi tega njegova poraba bistveno
večja. Jutro je bilo napeto tudi zaradi njegove odločitve, da
s potovanjem prekine in se vrne domov. Od doma je bil v
tistem trenutku oddaljen dobrih 550 kilometrov in vožnja s
počasnim in težko delujočim motorjem po zavitih cestah,
na jadranski magistrali, v gostem prometu sredi turistične
sezone, ni bila najbolj idealna rešitev. Odpravljal se je tudi
sam brez naše pomoči. V Hondo smo natočili minimalne
rezerve, nato pa sem ga pospremil v dolino do 50 kilometrov
oddaljenega bencinskega servisa, kjer sva se ob kavi tudi
poslovila. Do doma je še isti dan uspešno prispel, čeprav
je bila pot dolgotrajna in naporna. Medtem ko sva se
odpravila v dolino, sta Janez in Ivan lepo izkoristila prosti
čas in si ogledala zanimiv kulturnozgodovinski spomenik na
prostem, ki je bil le dober kilometer od hotela – srednjeveško
nekropolo s številnimi kamnitimi sarkofagi iz obdobja
srednjeveške Bosne tik pred prihodom turških osvajalcev. Te
vrste spomeniki se razprostirajo po vsej Bosni, delno pa tudi
po področjih južne Dalmacije, njihov pomen in kultura pa sta
zavita v skrivnost. Sledila je ena naših najbolj zahtevnih etap,
in sicer preko pogorja Čvrsnice, po zahtevnih poteh, preko
hribov in dolin v Mostar, kar bomo opisali v zadnjem delu
članka.

prijateljsko potovalno filozofijo; prvi prijavljeni bodo imeli
prednost;
2. novi udeleženci se morajo še pred nastopom
glavnega poletnega potovanja obvezno udeležiti
enega izmed naših predhodnih skupinskih enduro
izletov. Prva vožnja, II. Classic enduro vožnja, bo potekala
že 26. 1. 2020 v Sežani v sklopu tradicionalne prireditve
za klasične motocikle: 24. Zimsko srečanje za klasične
motocikle 24., 25. in 26. 1. 2020 Sežana v organizaciji kluba
C.M.O.C. (glej tudi letak v reviji ali obišči stran C.M.O.C. na
Facebooku) oziroma naslednji 6th Day trial za klasične in
ostale enduro motorje Rakitna, dne 9. 5. 2020.
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KOLEDAR DOGODKOV IN SRECANJ
JANUAR – APRIL 2020, DOMA IN V TUJINI
DATUM

ORGANIZATOR

Srečanja in sejmi po

KRAJ

KONTAKT

Sežana, 24.-26. januar 2020

sloveniji
26.12.2019

CMOC

Vožnja na Štefanovo

LJUBLJANA IN OKOLICA

Andrej, 041/768942

12.01.2020

AMD GORICA

GO MOTO GO – Zimsko

GORICA IN OKOLICA

Miran, 041/695555

SEŽANA IN OKOLICA

Andrej, 041/768942

Enduro classic trial

SEŽANA IN OKOLICA

Dejan, 070/770991

Aautomotoretro` - sejem in

TORINO, ITALIJA

www.automotoretro.it

info: 041 768 942 - Andrej
041 440 447 - Milo{
www.facebook.com/klubcmoc

srečanje motoristov
25.01.2020

CMOC

24. zimski rally za klasične

za motocikle in
prikoli~arje starej{e
od 30 let

motocikle
26.01.2020

CMOC

30.01.-02.02.2020

razstava
05.-09.02.2020

Retromobil Paris expo

PARIS, FRANCIJA

www.retromobile.com

27.02.-01.03.2020

Sejem Retro Classics

STUTTGART, NEMČIJA

www.retro-classics.de

16.03.2020

CITROEN KLUB SLOVENIJA

Mini srečanje Gora Boč

BOČ

Janez, 041/334245

28.03.2020

SVAMZ

VI. slovenski simpozij o

CELJE, MUZEJ NOVEJŠE

Nataša, 041/989191,

zgodovinskih in starodobnih

ZGODOVINE

info@svamz.com

NOVA GORICA

MIRAN, 041/695555

REGGIO EMILIA, ITALIJA

www.camerclub.it

Glavna vožnja:
sobota, 25. januar 2020 ob 9h, hotel Tabor Sežana

vozilih
29.03.2020

AMD GORICA

Usposabljanje motoristov
Mercator center

Ajdovščina, 29.05 - 01.06 2020

Nova gorica
04.04.-05.04.2020

40. sejem in razstava Reggio

Svetovno srečanje AJS-Matchless kluba
International Jampot Rally 2020

Emilia
17.-19.04.2020

Razstava, sejem

BUDIMPEŠTA

www.oldtimershow.com/sr

25.-26.04.2020

Velika razstava in sejem

PADOVA, ITALIJA

www.radiomatorepordenone.it

vojaške opreme ter vojaških
vozil
13.04.2020

CITROEN KLUB SLOVENIJA

Mini srečanje Kubed

KOPER

Simon, 041/338830

26.04.2020

VW KLUB DOL.

14. blagoslov starodobnih vozil

MIRNA

041/736639, ZVONE

IN BELE KRAJINE

Mirna

VEČNO MLADI ŠENTJUR

Vseslovensko srečanje

ŠENTJUR, MUZEJ JUŽNE

041/617 259, Franc

starodobnih vozil

ŽELEZNICE

27.04.2020

*(pred odhodom prosim preverite pri organizatorju kraj in čas srečanja)
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Info: 041 440 447 - Miloš
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MALI OGLASI
Tovorno vozilo FAP

Opel kadet B

Opel kadet

PRODAM Tovorno vozilo FAP 1975, kot
nov, 1560 km, pogon 4 × 4, ponjava, vse
deluje, vozen, prodam po dogovoru.
Kontakt: limoporoke@gmail.com

PRODAM Opel kadet B, coupe, letnik
1972, 1200 ccm, kompleten, primeren za
obnovo, cena 500 €.
Kontakt: 041 358 094.

PRODAM Opel Kadet 1988 vozilo je
odlično ohranjeno. Cena po dogovor.
Kontakt: 041 316 969

Phillips Berlina Coupe

PRODAM svoj starodobni avto, Phillips
Berlina Coupe. Je novodobna kopija
(proizveden leta 1981) Mercedesa 540K
Roadstar iz leta 1939. Avto ima certifikata SVAMZ, št. 4458, na ime Martin Cvilak
in FIVA Identity Card, št. 041048, na ime
Helena Drolc, oba stanujoča Pod jezom
40 v Ljubljani. Avto je bil registriran v
Sloveniji od leta 1997 do 7. 6. 2018, s tablico KR24-48V. Avto ima tudi potrdilo o
skladnosti SB 3107674 z datumom prve
registracije z dne 31.21.81 v ZDA. Avto
me je stal že več kot 40.000 $.
Kontakt: mcb.martin8@gmail.com

PRODAM Nissan Sunny, star 31 let,
100.000 prevoženih km, srebrne metalik
barve. Avtomatski menjalnik. Odlično
ohranjen, garažiran, redno servisiran.
Popolnoma brez rje. Trenutno neregistriran. Če v vašem društvu obstaja kakšen ljubitelj, ki bi ga avto zanimal kot
Old timer, naj me, prosim, pokliče. Avto
je v Ajdovščini. Cena po dogovoru.
Kontakt: 031 715 101
PRODAM Prodam JEEP WILLYS: desni
zavorni boben (30 EUR), RENAULT 18
GTL: polosovina (40 EUR), volanska letev
(40 EUR), XSARA: levi žaromet (30 EUR),
DYANA 4: batni obročki, fi 68,5 (50 EUR),
SUPERMAX 250: bat, standard, fi 68,5 (80
EUR), odmična gred (100 EUR).
Kontakt: 041 837 961
PRODAM Volva 244 DL, letnik 1978. Avto
je bil v celoti restavriran leta 2018.
Kontakt: 031 587 896

PRODAM VW Golf II, 1.6 GTD Intercoler,
letnik 1991, 5-vratni. Lastnik sem že
od leta 2001. Avto je še v originalni
barvi, dobro ohranjen. Prodam zaradi
pomanjkanja časa. Avto ima certifikat
starodobnika.
Kontakt: 041 850 903 (Boštjan).
GOLF I, letnik 1981, 1.3, bencinski motor,
prevoženih 100.000 km, bele barve, prvi
lastnik, registriran, odlično restavriran, z
veliko rezervnih delov.
Kontakt: 041 765 032 (Zmagoslav).
KUPIM hladilnik za FIAT 127, letnik
1982, pokrov za rezervoar s ključavnico
(original).
Stik: 031 658 818 (Ivanka).
PRODAM motor za Audi 80, 1.8 S,
menjalnik, cilindre hidr. sklopke,
kompresor central. zaklepanja, zobati in
klinasti jermen, tesnila motorja, sklopko
in knjigo v nemščini za AUDI 80.
Kontakt: 041 943 552 (Milan).

Novi

Renault CLIO

Navdihnjen z življenjem.

Kupon za brezplačni Mali oglas
Kontakt:

Poraba pri mešanem ciklu 4,1–6,3 l/100 km. Emisije CO2 109–142 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0175–0,0275 g/km. Emisija trdnih
delcev: 0,00023–0,00088 g/km. Število delcev (x1011): 0,05–0,72. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Oglas pošljite na: SVAMZ, Vransko 29, 3305 Vransko ali na info@svamz.com.
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TRST, 29. MAJ - 31. MAJ 2020
Trieste, 29 May - 31 May 2020

DELAMo S SRCEM
WE PUT OUR HEART INTO WHAT WE DO
"EMOCIJE"
ČUDOVITIH TRAS, KJER SE NARAVA, KULTURA IN ZGODOVINA PREPLETAJO IN NAVDUŠUJEJO UDELEŽENCE; ZAPELJALI SE BOMO DO
OGLEJA, PALMANOVE, ČEDADA, ŠTEVERJANA IN PO BARVITI OKOLICI MED MORJEM, GRIČI IN VINOGRADI Z ZAČTEKOM IN ZAKLJUČKOM V
TRSTU.
"EMOTIONS"
WONDERFUL JOURNEY THAT REDESIGNS THE CENTRE EUROPEAN BORDERS WITH DEPARTURE AND ARRIVAL FROM TRIESTE. AN EXCITING
JOURNEY THROUGH THE HISTORY AND CULTURE OF THE CITY OF ART CROSSED, IMMERSED IN NATURE BETWEEN THE SEA, HILLS AND
VINEYARDS.
"ADRENALIN"
ZA VSE TISTE, KI JIM JE VŠEČ TEKMOVALNOST IN ČASOVNE OMEJITVE S KONTROLNIMI TOČKAMI TIPIČNIMI ZA SVET STARODOBNIH VOZIL,
PREDSTAVLJA TO IZZIV, KI VAM GA PONUJAMO PO ČUDOVITIH TRASAH MED FURLANIJO-JULIJSKO KRAJINO IN SLOVENIJO
"ADRENALIN "
FOR THOSE WHO LOVE COMPETITION AND THE TIMED TRIALS TYPICAL OF HISTORIC CAR WORLD, HERE IS THE CHALLENGE ON THE
ROUTES OF AUTOMOTIVE TRADITION OF FRIULI VENEZIA GIULIA AND SLOVENIA
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