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V zvezi pripravljamo serijo člankov vezanih na zgodovino motorizacije držav bivše Jugoslavije. 

Pisali bomo o nepoznanih znamkah vozil do tistih bolj prepoznavnih, kot so Braća Kavorić, Tam, Belt Črnomelj, 
Zastava, Cimos, IMV, itd. Članki bodo pripravljeni tako, da jih boste bralci lahko shranjevali v posebej zato 
namenjeno mapo/ fascikel, ki jo lahko naročite v pisarni SVAMZ (cena 20 Eur) ali si jo ustvarite sami. 

Prvi članek bo objavljen v naslednji številki Avto Motor Classic. 

ZGODOVINA 
motorizacije držav bivše 
Jugoslavije 
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UVODNIK

Kar nekaj let je preteklo od srečanja s kolegi iz SVS v Bukarešti, ko smo se že neštetotič  
dogovorili o sodelovanju. Pa se v tem času ni zgodilo nič. Vedno sem dobil odgovor, 
da zaradi takih ali drugačnih vzrokov to ni možno. Vzroki in izgovori za nezmožnost 
sodelovanja so bili že na koncu popolnoma neresni. Ne glede na to, da obe organi-
zaciji, ki sta dolžni po svojih temeljnih aktih in moralnih obvezah do svojih članov, 
delovati in sodelovati na področju ohranjanja tehnične kulturne dediščine, se tudi v 
evropskem letu kulturne dediščine (2018) nista uspeli usesti skupaj. Kaj še le, da bi 
organizirali nekaj skupnega.
Pa čeprav je bil namen evropskega leta kulturne dediščine spodbuditi čim več ljudi k 
ohranjanju le te; celo slogan nam je bil pisan na kožo tako rekoč, to je, kjer preteklost 
sreča prihodnost.

Zakaj vedno toliko stremimo k želji po sodelovanju? Zavedati se moramo, da smo 
skupaj močnejši. Prišel je čas, ko je potrebno stare osebne zamere pustiti v prete-
klosti, tja kamor spadajo, dati prednost novim zamislim, novim obrazom, novim 
projektom in s tem poskušamo poenotiti delovanje in cilje vseh, ki se ukvarjamo z 
ohranjanjem dediščine. Če res cenimo to našo premično kulturno dediščino, potem 
res ne vidim razloga v nezmožnosti dialoga in skupnega sodelovanja obeh zvez. 

Kanček upanja se je zgodil na AVP pretekli mesec. Skupaj smo se usedli za mizo in 
spregovorili o težavah, ki se pojavljajo na terenu, celo podali smo nekaj skupnih po-
bud, kot so vinjete za starodobna vozila. Oblikovali smo navodila za dodatno opremo 
pri starodobnih vozilih in varnostnih lokih pri traktorjih, spregovorili o predelavah na 
vozilih, tudi športnih in podobno. 

Potrebujemo več takih sestankov in več odprtih razprav, ki nam bodo pomagale iskati 
rešitve. Na mednarodni ravni se odpira tudi novo področje vezano na »youngtime-
reje« ali vozila med 20 in 30 letom starosti. Tu je potrebno najti skupne definicije, saj 
je očitno, da vseh teh vozil, gledano samo po starosti, ne moremo smatrati kot vozila 
vredna, da se ohranijo v bodoče. Po večinoma gre za serijsko masovno delana vozila 
in kaj bo ta vozila postavljalo v okvir tako zanimivih vozil, da se ohranijo tudi v bo-
doče, je nujno potrebno definirati bolj natančno. Usmeritve na mednarodni ravni so 
nujno potrebne, da bomo ta mlajša vozila lahko obravnavali kot del kulturne tehniške 
dediščine tudi  v prihodnosti. 

KJER JE VOLJA, 
JE TUDI POT

Franci Škrjanec, predsednik SVAMZ

info@svamz.com

PROSIMO VSE PRIČLANJENE KLUBE SVAMZ IN PRIČLANJENE MUZEJE, DA 
NAM DO KONCA JULIJA POŠLJEJO NA INFO@SVAMZ.COM: 

• logotip kluba/muzeja v pdf (ne jpg)
• kratka zgodovina nastanka kluba/muzeja z imeni prvih ustanoviteljev (predsednika, članov 

NO in UO), opis max. 500 besed 
• kontakti (sedež, email, internetna stran) 
• fotografija, ki najbolj nazorno nakazuje dejavnost kluba/ muzeja (velikost 300 dpi) 

Brošura 
20 LET SVAMZ 
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Petja Grom

Urška Kalčič, Grom arch, d. o. o.

Grafika Gracer Celje, d. o. o.
 
5000 izvodov

Agencija Int, prevajanje in storitve, d. o. o.

Ferrari 750 Monza Scaglietti, letnik  1954 

Aleksander Praper, Avtovizije

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 vet-

eranska avto moto zveza in pisnega dovoljenja podjetja Slovenske veteranske avto 

moto zveze. Vse pravice pridržane. 

Sledite nam na socialnih omrežjih Slovenska veteranska avto 
moto zveza.

Uredništvo:

Uredniški odbor: 

Odgovorni urednik: 

Oblikovanje in priprava za tisk: 

Tisk: 

Naklada: 

Lektura:

Slika na naslovnici: 

Avtor fotografije: 
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renault.si

Znesek 169 € na mesec vključuje mesečni obrok preko EKO SKLADA v višini 95 € na mesec in mesečni obrok najema baterije preko RCI lizing, d.o.o. v višini 74 € na mesec za 7.500 prevoženih 
km. *Doseg vožnje po WLTP (globalno usklajeni postopek testiranja za lahka vozila). **EKO SKLAD na svoji spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/
seznam-spodbud/elektrina-in-hibridna-vozila/elektricna-in-hibridna-vozila-kredit po vnosu v rubriko: hitri informativni izračun kredita nudi naslednje kreditne pogoje za vozilo v vrednosti: 
Informativna mesečna anuiteta za model Renault Zoe Life R110 v skupni vrednosti 21.390 € z DDV, s pologom v višini 10.750 € (višina pologa se lahko zniža za 6.000 € ob pridobitvi 
subvencije preko EKO SKLADA) in financirano vrednostjo 10.685 € za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita prek EKO SKLADA 95 € na mesec. Obrestna mera za najem kredita 
znaša 1,3 % letno. EOM = 2,73 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 12.152,72 € od tega znašata 
zavarovalna premija 202,92 € in strošek odobritve kredita 149,59 €. Kreditojemalec mora kredit zavarovati pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana, v skladu s pogoji poziva. Vse informacije 
so zgolj informativne narave in temeljijo na informativnem in izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za električna in hibridna vozila, si lahko preberete 
na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/. Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO SKLADA kot tudi ne za točnost in zanesljivost in 
celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. V ceno 21.390 € je že vključen redni popust v višini 3.000 €. ***Ponudba velja 
v primeru istočasne sklenitve pogodbe o najemu baterije z RCI lizing, d.o.o., mesečni obrok za najem baterije pa znaša 74 € na mesec za 7.500 prevoženih km. Pred prevzemom vozila 
mora kupec pri eni od slovenskih zavarovalnic skleniti kasko zavarovanje za baterijo (največ 1 % odbitna franšiza), ki vključuje tudi zavarovanje proti kraji. Pridržujemo si pravico do napak.  
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Renault ZOE
Novi

Z dosegom do 395 km*

 Že za  

169 €/mesec 
 z                         kreditom** 

  in najemom baterije***
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4. julija 1957 je na ceste zapeljal prvi Fi-
atov model 500. Italijanom je omogočil 
množično mobilnost, postal del njihove 
kulture in dosege ugled oblikovalske 
ikone. 63 let kasneje sta Fiat in LEGO 
skupaj poustvarila ta model iz LEGO 
kock, v obliki seta ‘Fiat 500 LEGO Crea-
tor Expert’. 

LEGO set, s pomočjo katerega si lahko 
doma sestavite majhnega fiata 500, 
se zgleduje po modelu 500F iz konca 
šestdesetih let prejšnjega stoletja. Set 
vsebuje 960 kosov, med katerimi so tudi 
delujoča pomična streha, nosilec za 
prtljago, rezervno kolo in celo slikarsko 
stojalo s paleto ter sliko Fiata 500 pred 
kolosejem v Rimu. 

Ob pomoči scene iz legendarnega filma 
La dolce vita, so v Torinu predstavitev 
omenjenega seta LEGO kock podkrepili 
še z LEGO Fiatom 500 v naravni velikosti.  
Izdelali so ga iz 189.032 kosov, za sesta-
vljanje pa so porabili kar 830 ur.

Predstavitev fiata 500 iz LEGO kock je 
bila del promocijskih aktivnosti pred pri-
hodom tretje generacije istoimenskega 
modela. Medtem, ko je Fiat drugo gene-
racijo predstavil ob 50-letnici prve, so 13 
let kasneje (4. julija 2020) v Torinu zagnali 
serijsko proizvodnjo tretje generacije tega 
simpatičnega italijanskega malčka.

Pripravil: AP, Fotografije: Fiat

NOVICE

V trboveljskem podjetju EKOEN avto se približujejo 
zaključku temeljite restavracije skoraj 110 let starega 
Fiata 15 TER, lahkega tovornjaka v lasti prostovoljnega 
gasilskega društva Kobarid. Metod Kurent je povedal: 
»Obnova je zaključena že več kot v štirih petinah. 
Ampak pri takšnih projektih vedno pride do nepričako-
vanih zapletov. Ko so vgradili hladilnik, nismo pričako-
vali, da bo ta spustil dušo. Ravno te dni ga obnavljamo, 
v podjetju Gomline pa nam bodo vlili nove gumijaste 
nosilce zanj. Iz Italije je prispelo avtentično blago za 
ponjavo, ki je tudi že v delu. Držali se bomo dogovor-
jenega roka in kobariškim gasilcem avto predali sredi 
avgusta. Konec julija ga bomo pognali in veseli bomo, 
če boste takrat prišli kaj naokoli.«

Fiat 15 TER je letnik 1911 in v Kobarid je prispel leta 1946. 
Vozilo poganja 4,4-litrski bencinski vodno hlajeni štiri-
taktni štirivaljni motor. Moč (26 kW/36 KM pri 1600 vrt./
min) do zadnje osi prenaša 4-stopenjski nesinhronizirani 
menjalnik. Pogonski sklop tega stoletnika požene do 50 
km/h. V Kobaridu je bil v operativni uporabi do leta 1956. 
Potem ga niso prodali ali odpisali, ampak so ga obdržali 
kot starodobnika ter ves čas skrbeli, da je bil v voznem 
stanju. Ta čas je postal njihova maskota. 

»Leta 2018 smo v PGD Kobarid začutili mo-
žnost sodelovanja pri čezmejnem evropskem 
projektu Walk of Peace, ki se nanaša na tema-
tiko 1. svetovne vojne. Skupaj z občino Koba-
rid in s Posoškim razvojnim centrom smo se 
prijavili na projekt in bili uspešni. Na razpisu 
so delo dobili Zasavci in obnova odlično 
napreduje. Veselimo se in komaj čakamo, da 
bo naš Kardoma (tako Fiata ljubkovalno kliče-
jo) spet prišel domov – takšen, kakor je leta 
1911 zapustil tovarno,« navdušeno pove Sašo 
Rosič, predsednik PGD Kobarid.

Tako Kurent kot Rosič sta nas povabila na 
ponovni »zagon« Fiata 15 TER in bodite 
prepričani: prišli bomo ter o tem poročali v 
jesenski številki revije AMC. 

Pripravil: EŠ, Fotografije: PGD Kobarid, EKOEN avto

Temeljita restavracija 
kobariškega Kardome 
po 109 letih

NOVICE

Že pred pred obnovo je Fiat po zaslugi 
kobariških gasilcev bil v solidnem stanju. 

PRVA ZGORAJ Fiat je najprej imel pnevmatike, potem je dobil 
»polne« gume, po obnovi pa bo spet vozil po pnevmatikah.

DRUGA ZGORAJ Motor je obnovljen in postavljen na svoje mesto, 
hladilnik pa je na obnovi. 

Fiat 500 slavi 63 let 
tudi s pomocjo iz LEGO kock
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Letošnjo pomlad se je po dolgi bolezni poslovil Sir 
Stirling Moss, britanski dirkač Formule 1 in avtomobil-
ska legenda. Čeprav se je Moss udeležil 495 avtomo-
bilskih dirk, jih je od tega dokončal 366 in zmagal kar 
222 (podatki Mercedes-Benza). Še posebej je znan po 
nepremagljivem rekordu na dirki Mille Miglia, v dirkal-
niku Mercedes 300 SLR, številka 722.

Sir Stirling Moss se je rodil 17. septembra 1929 v Lon-
donu. Originalni priimek Stirlingove družine, ki je bila 
židovskega porekla, je bil Moses, a so ga spremenili v 
Moss. Čeprav je bil Stirling v mladosti talentiran jahač, je 
največje uspehe dosegel s konji pod štirikolesno ploče-
vino. To mu je bilo očitno zapisano v gene. Njegov oče, 
zobozdravnik in ljubiteljski dirkač, je že leta 1924 dirko 
500 milj Indianapolisa končal na 16. mestu. Tudi Stirlin-
gova mama se je udeleževala predvojnih gorskih dirk, 
sestra pa se je sredi prejšnjega stoletja ogrela za relije. 

Glavnina dirkalne kariere Stirlinga Mossa je trajala med 
letoma 1948 in 1962. Letno se je udeležil tudi do 62 dirk, 

V 90. letu starosti 
je umrl 
Sir Stirling Moss

na raznolikih tekmovanjih pa je v celotni karieri vozil 
kar 84 različnih avtomobilskih znamk. Čeprav je znan 
predvsem po dirkanju z Mercedesi, je menda najraje 
vozil angleške avtomobile. Znana je bila njegova izja-
va, da je ’bolje častno izgubiti v angleškem avtomobilu 
kot zmagati v tujem’.

Moss je začel na dirkah tekmovati z očetovim BMW-
-jem 328, prve vidne mednarodne uspehe pa je do-
segel leta 1950 v Jaguarju XK 120. Zmage na dirkah je 
dosegal tudi z danes legendarnimi avtomobili, kot so 
Mercedes-Benz 300 SLR, Aston Martin DBR1 in Ferrari 
250 GT. Prvo zmago v Formuli 1 je zabeležil v Mase-
ratiju 250F leta 1954. Njegov talent je takrat opazilo 
vodstvo Mercedes-Benza in mu ponudilo sodelovanje 
za naslednjo sezono. S tem so se začeli Mossovi uspehi 
za volanom ’srebrnih puščic’.

Avtomobilski svet si bo Stirlinga Mossa verjetno 
najbolj zapomnil po zmagoslavju na dirki Mille Miglia 
leta 1955. Še danes si je težko predstavljati to zgodbo 
v realnosti. Srebrni Mercedes 300 SLR (W 196 S) je ob 
7.22 zapeljal s startne rampe v Brescii in se pognal na 
eno največjih avtomobilskih avantur tistega časa – na 
1000 milj dolgo dirko, od Brescie do Rima in nazaj. Za 
volanom je sedel Stirling Moss, sovoznik pa je bil Denis 
Jenkinson, ki je imel navodila za voznika napisana na 
zvitku papirja. Čeprav je njuna konkurenca štela kar 
520 vozil, sta se neustrašno borila predvsem z italijan-
skimi cestami in časom. Že 10 ur, 7 minut in 48 sekund 

NOVICE NOVICE

ZGORAJ   Neverjetna zmaga na Mille Miglia 
je obema pomagala do slave – Stirlingu 
Mossu in Mercedesu 300 SLR.

SPODAJ Stirling Moss ob Mercedesu 300 
SLR in Juan Manuel Fangio ob bolidu 
Formule 1, leta 1991.

LEVO  Denis Jenkinson in Stirling Moss na 
dirki Mille Miglia, leta 1955.

SPODAJ Sir Stirling Moss se je tudi na sta-
ra leta ob vsaki priliki rad usedel za volan 
zmagovalnega SLR-a.

ZGORAJ Zmagovalna vožnja na dirki Mille 
Miglia, leta 1955.
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kasneje, po prevoženih 1597 kilometrih, je rohneči 300 
SLR, z rdečo startno številko 722, prečkal ciljno črto v 
Brescii. To je bila senzacija tistega časa! Povprečna hi-
trost po običajnih italijanskih cestah med temperamen-
tnimi gledalci je znašala kar 157,65 km/h! Komaj 25-letni 
Stirling Moss se je s tem dejanjem zapisal med legende. 
Še posebej, ker so zaradi nesreč dirko leta 1957 ukinili in 
je ta rekord ostal za vedno.

Čeprav naj bi Sir Stirling Moss profesionalno dirkanje 
zaključil leta 1962 po težki nesreči v Goodwoodu, se je 
na posameznih tekmovanjih pojavljal do leta 2011, ko je 
na dirki Le Mans Legends izjavil, da se dokončno umika. 
Takrat je bil star že 81 let! 

Stirlinga Mossa so leta 1990 vpisali v Mednarodno 
dirkaško hišo slave, deset let kasneje je pridobil tudi 
naziv viteza (od takrat ’Sir’). Bil je ambasador znamke 
Mercedes-Benz in leta 2008 so po njem celo poimenovali 
omejeno serijo novodobne interpretacije zmagovalnega 
dirkalnika: Mercedes McLaren SLR Stirling Moss. Leta 
2016 ga je doletela resna okužba prsnega koša. Čeprav 
se je dve leti zatem umaknil iz javnega življenja, ni nikoli 
popolnoma okreval. Umrl je 12. aprila, in sicer v krogu 
svoje družine.

Pripravil: AP, Fotografije: Mercedes-Benz

V soglasju s klubom CMOC, ki je sicer eden od usta-
novnih članov zveze, je SVAMZ za svoje glasilo upora-
bila ime klubskega internega glasila Motor Classic in 
numeracijo. Imenu je dodala še avto. Nastalo je glasilo 
zveze SVAMZ - Avto Motor Classic. CMOC je začel z izdajo 
svojega glasila že leta 1996 in tako bil prvi v Sloveniji, ki 
je članom ponudil strokovno literaturo iz tega področja 
v obliki revije.

Od skromnih začetkov pa do današnjih dni je izšlo že sto 
revij. Kakovost se je iz leta v leto nadgrajevala, danes
obsega ta časopis več kot osemdeset strani v barvni
tehniki na kakovostnem glos papirju. Časopis se članom
štirikrat letno brezplačno distribuira po pošti, berejo ga
na ministrstvih in šolah, doma in v tujini. Dostopen pa je
tudi v vseh večjih knjižnicah.

100. številka 
revije Avto Motor Classic

NOVICE

ZGORAJ V 85 letu starosti je bil Moss za volanom 
dirkalnika F1 ena večjih atrakcij Festivala v Go-
odwoodu, leta 2015.

LEVO Stirling Moss v dirkalniku Formule 1 drvi 
zmagi naproti na Veliki nagradi Anglije, leta 1955.

SPODAJ  60 let po legendarni zmagi sta SLR in 
Moss ponovno nastopila na novodobni Mille 
Miglia.
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Pod okriljem največje zavarovalnice za starodob-
na vozila, v najbolj vročem času leta in britansko 
elegantnem okolju, poteka zanimiv festival ’neizje-
mnih’ avtomobilov, med katerimi so nekateri ultra 
redki, a jih ne vidimo na concoursih in relijih klasi-
kov. Letos so pričakovali več kot 1000 ’neizjemnih’ 
avtomobilov, izdelanih med letoma 1966 in 1996, a 
pred nekaj dnevi so festival žal prestavili na nasle-
dnje leto. Vseeno pa ga omenjamo kot zanimivost.

Hagerty Festival, ki ga organizira zavarovalnica Hager-
ty, sodi med najbolj obiskane in vsako leto razprodane 
starodobniške dogodke v Veliki Britaniji. Dogodek v 
slogu prestižnih concoursov poteka pred 500 let sta-
rim gradom Grimsthorpe. Na razstavi je videti številne 
avtomobile, ki so redkejši od več milijonov vrednih 
klasikov, vendar so med vožnjo po cestah večinoma 
neopaženi. Kljub imenu dogodka ’unexceptional’ so ti 
avtomobili zaradi redkosti vse prej kot neizjemni, a to 
vedo le poznavalci. 

Yugo 45 kabrio 
naj bi bil 
ena izmed zvezd 
Festivala neizjemnih

Pri nas (vsaj v svoji osnovi) zelo dobro poznan 
Yugo 45 je na angleških cestah že davno pozabljeni 
’dragulj’. Minilo je namreč že 27 let, odkar je Yugo 
zadnjič prodal avtomobil v Veliki Britaniji ali kjer 
koli drugje, kajti podjetje je šlo v likvidacijo leta 
1993. Model, ki naj bi ga letos prikazali na festivalu, 
pa le ni čisto navaden Yugo, saj naj bi bil edini še 
vozen preživeli primerek od petih kabrioletov, ki jih 
je naročila Zastava UK. V kabrioleta so ga predelali 
pri TopHat v Blackpoolu, doslej pa je prevozil le 
9000 milj (manj kot 15.000 km). Britanci so zapisali, 
da je ’resnično neizjemno čudovit’. Med podobno 
redkimi so tudi Toyota Crown karavan, Lancia Trevi, 
Talbot Samba kabrio ter Mitsubishi Colt Sigma.

Hagertyjev Festival neizjemnih slavi generacijski 
premik k cenovno dostopnim klasičnim avtomo-
bilom ter spoštuje ljubezen, ki so jim jo namenili 
lastniki in navdušenci. Čeprav ima Hagerty med 
svojimi strankami tudi najbogatejše zbiratelje na 
svetu, s tem ’festivalom neizjemnih’ poudarjajo, da 
redko ne pomeni vedno tudi drago. Vendar ohra-
njanje teh redkih starodobnikov, ki pogosto nimajo 
več podpore matične tovarne, zahteva še posebej 
veliko truda, in to je treba spoštovati! Gonilo entu-
ziazma je namreč strast. Strast do avtomobilov pa 
je skupno vsem, ki ohranjamo mlado- ali starodob-
nike.

Pripravil: AP, Fotografije: Hagerty

NOVICE NOVICE

PRVA ZGORAJ  Lancia Trevi.
DRUGA ZGORAJ Talbot Samba kabrio.
SPODAJ Yugo 45 kabrio.

DESNO Toyota Crown karavan.

DESNO SPODAJ Mitsubishi Colt 
Sigma.
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Osnova za izdelavo avtobusa je bil Benz 
Landauers, največji takratni Benzov 
avtomobil. Avtobus je poganjal v zadek 
nameščen 2,9-litrski enovaljni motor, 
z avtomatskim sesalnim ventilom in 
nadzorovanim izpušnim ventilom. 
Premogel je 3,7 kW (5 KM) največje 
moči, hladil se je  z izhlapevalnim hlaje-
njem, za vžig pa so uporabili električni 
visokonapetostni vžig z baterijskim 
napajanjem. Čeprav je temeljil na 
osebnem avtomobilu, so v avtobusu 
uspeli priskrbeti prostor za osem oseb 
in prtljago. Za primerjavo – danes 
lahko največji Mercedes-Benzov mestni 
avtobus pelje kar 191 potnikov! Benzov 
prvi avtobus je imel oštevilčene sedeže, 
na strehi gitrasto odlagališče za prtljago 
ter napis „Siegen–Netphen–Deuz“. Do-
dani je imel dve polni rezervni pnevma-
tiki za zadnjo os ter eno za prednjo.

V tistih časih je bilo potrebno precej po-
guma in revolucionarnega razmišljanja, 
da si je prevozniško podjetje Netphener 
Omnibus-Gesellschaft upalo uvesti ne-
kaj povsem novega. Tako je 18. marca, 
šest dni po predaji, Benzov avtobus že 
opravil prvo vožnjo na relaciji Siegen–
Netphen–Deuz. Že 11 dni kasneje je 

Pred 125 leti je Benz 
dostavil prvi bencinski 
avtobus
Pisal se je 12. marec, leta 1895, ko je nemško avtomobilsko podjetje 
Benz & Cie. v Mannheimu dostavilo prvi avtobus, ki ga je poganjal 
motor z notranjim zgorevanjem. S tem so ponudili danes samo-
umevno alternativo v segmentu v katerem so dotlej prevladovali 
avtobusi, ki so jih vlekli bodisi konji ali poganjali parni stroji.

isto podjetje pri Benzu oddalo naročilo za drugi 
avtobus in ga dobilo 26. junija. Drugi avtobus je 
bil enak prvemu, dodatno je pridobil le  signalni 
zvonec. Podobne avtobuse je nato pri Benzu 
naročilo še nekaj podjetij, a njihova uporaba 
je trajala le do zime, med drugim zaradi velikih 
obremenitev zasneženih cest na vozila. Vseeno 
pa se lahko 12. marec 1895 šteje za prelomni 
trenutek v zgodovini transporta – parne stroje in 
konje so pričeli tudi v javnem prevozu zame-
njevati motorji z notranjim zgorevanjem. Na 
podobnem prelomu je branža danes, zaradi pre-
hoda v električno mobilnost, ki jo Mercedes že 
od leta 2018 prakticira na električnih avtobusih, 
ki uporabljajo bodisi baterije ali gorivne celice.

Pripravil: AP, Fotografije: Mercedes-Benz

NOVICE NOVICE

Benz Omnibus iz leta 1895.

PRVA ZGORAJ Benz Omnibus na razstavi v muzeju 
znamke Mercedes-Benz.
DRUGA ZGORAJ Ilustracija prvega avtobusa.
SPODAJ Voznik je pred 125 leti avtomobil upravljal 
povsem drugače kot danes.
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Morgan je leta 1950 pričel proizvajati večnega road-
sterja Plus 4, ki je še do današnjih dni ostal v veliki 
meri zvest prvotnemu videzu. V jubilejnem letu so ga 
pripravili v omejeni seriji 70th Anniversary Edition. 

Morgani Plus 4, iz serije 70th Anniversary Edition, bodo 
imeli več zunanjih in notranjih ter tehničnih izboljšav, 
športno nastavitev motorja (moč povečana na 134 kW) 
in izpuha (s keramičnim zaključkom). Karoserija bo 
obarvana v kovinsko-platinast odtenek in dopolnjena 
s črnimi detajli ter satenasto sivimi platišči. V fino usnje 

Morgan praznuje 70 let 
modela Plus 4 s proizvodnjo 
jubilejne serije

odeto notranjost in namensko zasnovano vezenje na 
vzglavnikih bo dopolnjevala tudi posebna oštevil-
čena ploščica. Omejena serija bo obsegala le 20 
vozil, vsa pa so že razprodana. Lastniki, ki so bili za ta 
poseben model pripravljeni plačati 67.000 EUR, bodo 
za spomin dobili tudi obsežno foto dokumentacijo 
izdelave.  

Z jubilejno serijo Morgan zaznamuje tudi konec proi-
zvodnje jeklene šasije, ki je bila temelj temu modelu 
vse od začetka. Zaradi tega bodo šasijo za jubilejno 
serijo obarvali v zlato in s tem poudarili njen pomen 
v 111-letni zgodovini te znamke. 

Pripravil: AP, Fotografije: Morgan

NOVICE

ZGORAJ Predstavitvena risba jubilejnega 
Morgana.
SPODAJ V puristični notranjosti so vidni deli 
zlato obarvane šasije.

ZGORAJ  Tudi na platiščih, ki so v barvi 
karoserije, se pojavi zlata barva.
LEVO Morgan Plus 4 prototip, iz leta 1950.
SPODAJ Oznaka jubilejne serije.
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Korenine pogona quattro segajo v zimo 1976/77, ko so 
Audijevi razvojni inženirji, po naročilu krovne znamke 
Volkswagen, razvijali terenca Iltis za nemško vojsko. Med 
testiranji so jih presenetile odlične zmožnosti pogo-
na. Zato so se inženirji, pod vodstvom legendarnega 
Ferdinanda Piecha, odločili štirikolesni pogon iz Iltisa 
testirati v Audiju 80. Rezultati so jih prepričali in pričel se 
je razvoj štirikolesno gnanega športnega avtomobila, ki 
je luč sveta dočakal kot Audi quattro, med ljubitelji znan 
kot »Ur-quattro«. 

Marca leta 1980, na razstavišču avtomobilskega salona 
v Ženevi, je bil glavna zvezda štirih krogov novi model 
Audi quattro. Športni kupe je prinašal ključno novost na 
področju osebnih vozil – lahek, kompakten in učinkovit 
stalen štirikolesni pogon. V prednjem delu je bil vzdol-
žno nameščen lepo grgrajoč 2,2-litrski petvaljnik, ki se 
je ponašal z močjo 147 kW (200 KM). Z večkratnimi teh-
ničnimi posodobitvami je Audi quattro ostal v ponudbi 
vse do leta 1991. Že od leta 1982 se je pogon quattro širil 

40 let Audijevega 
pogona quattro

tudi na druge avtomobile. Sprva so ga dobile najboljše 
izvedbe modelov 80/90 in 100/200, v letu 1988 pa tudi 
zastavonoša Audi V8, ki je bil na voljo zgolj s štirikolesnim 
pogonom. Še posebej je sloves quattra v svet ponesel ne-
koliko skrajšani kupe Audi sport quattro, ki so ga predsta-
vili leta 1984 in mu namenili motor s kar 225 kW (306 KM). 
Naslednji pomemben mejnik pa je v letu 1986 predsta-
vljala uvedba diferenciala torsen, ki je nadomestil prvotni 
sredinski diferencial z mehansko zaporo. Kasneje je Audi 
obdržal ime pogona quattro, čeprav so ga tehnično precej 
spreminjali in med drugim s pomočjo Haldex diferenciala 
prilagodili za prečno vgrajene motorje oziroma dodali tudi 
cenejšo izvedbo, ki štirikolesni pogon vklaplja po potrebi. 
Ime quattro se nadaljuje tudi pri električnih modelih, kot 
je Audi e-tron, čeprav v tem primeru štirikolesni pogon 
omogočajo trije elektromotorji.

Ključnega pomena za promocijo quattra je bilo udejstvo-
vanje v avtomobilskem športu. Tako pogon, kot sama za-
snova kupeja Audi quattro sta bila za to idealna. V začetku 
leta 1981 je Audi prvič nastopil na svetovnem prvenstvu 
v reliju in že naslednje leto je pogon quattro dominiral 

na dirkalnih stezah. Leta 1982 je Audi slavil zmago med 
konstruktorji, leta 1983 pa je finec Hannu Mikkola osvojil 
naslov prvaka med vozniki. Ob koncu sezone 1984 je 
znamka osvojila oba naslova, pri čemer je svetovni prvak 
postal Stig Blomqvist (Švedska). V tem letu je Audi na 
prvenstvu prvič nastopil z že omenjeno različico dirkalnika 
Sport quattro, ki ji je leta 1985 sledil Sport quattro S1 z 
močjo 350 kW (476 KM). Dve leti za tem je Walter Röhrl, 
s posebej prilagojenim S1, osvojil zmago na gorski dirki 
na Pikes Peak v ZDA – s tem dosežkom pa se je zaključilo 
Audijevo razburljivo obdobje udejstvovanja na rallyjih. 
Audi se je preusmeril na tekmovanja turnih avtomobilov 
(TransAm, IMSA GTO in DTM), kasneje pa tudi na vztrajno-
stna tekmovanja (WEC) in povsod mu je quattro pomagal 
do uspehov.

K utrjevanju ugleda so pripomogli tudi oglasi med kateri-
mi je legendaren predvsem tisti iz leta 1996, ko se je rally 
voznik Harald Demuth, v Audiju 100 CS quattro, popeljal 
navkreber po smučarski skakalnici v finski Kaipoli.

Pripravil: AP, Fotografije: Audi

Kdor reče quattro, misli Audi. Štirikolesni pogon, ki ga ta oznaka 
zaznamuje, je že 40 let eden izmed nosilnih stebrov znamke. Od 
premierne prestavitve izvornega modela quattro, na ženevskem 
avtomobilskem salonu leta 1980, je Audi izdelal že okoli 10,5 mi-
lijona avtomobilov s pogonom quattro, od tega preko 800.000 
samo v lanskem letu.

NOVICE

LEVO  Audi Sport Quattro.

SPODAJ Audi Sport Quattro na 
dirki Pikes Peak.

LEVO Audi Sport Quattro na reliju.

SPODAJ Tehnični prerez avtomobila in prva 
predstavitev na salonu v Ženevi.
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Volkswagnov transporter, znan tudi kot Bulli, Kombi 
ali Bus, je prvič pripeljal s tekočih trakov tovarne v 
Wolfsburgu 8. marca 1950. Od takrat je Volkswagen 
doslej proizvedel skupno 13 milijonov transporterjev 
šestih generacij v različnih priljubljenih izvedbah – od 
avtodoma Californie, preko tovorne izvedbe do mini-
busa in v zadnjem obdobju tudi bolje opremljenega 
Multivana. 

Volkswagnov transporter je ikona znamke, morda celo 
bolj zasluženo kot hrošč, saj je njegovo poreklo bolj 
originalno Volkswagnovo. Skozi 70 let zgodovine so se v 
transporterjih različnih generacij vozili delavci, družine, 
popotniki in tudi poslovneži.

T1: 1950 do 1967
Volkswagen je leta 1949 predstavi ročno izdelan proto-
tip tovornega kombija z zadaj vgrajenim zračno hlaje-
nim motorjem. Naslednje leto je T1 zapeljal iz proizvo-
dnih trakov v treh izvedbah - kot tovorni kombi, potniški 
kombi in 8-sedežni bus. Motor in menjalnik so prenesli 
iz hrošča in ponudili največjo nosilnost 750 kg. Leta 
1951 so razkrili ikonični model "Samba", z zložljivo sonč-
no streho in okni, ki so popolnoma obkrožala potniški 

Volkswagen Transporter 

prostor. Leto kasneje je sledila še “pick-up” izvedba. 
Proizvodnja se je leta 1956 preselila iz Wolfsburga v 
Hannover, nekatere transporterje so proizvajali celo 
v Braziliji. Do leta 1967 je približno 1,9 milijona ljudi 
kupilo T1 z deljenim vetrobranskim steklom.

T2: 1967 do 1979
S tem, ko je T1 je v “flower power” dobi pridobival 
na statusu ikone, je naslednik moral upravičiti viso-
ka pričakovanja. Oblikovalci so spremenili prednji 
del in nanj dodali zračne reže, drsna vrata so postala 
serijska, popotniška izvedba z dvižnim strešnim bi-
vališčem pa je postala takojšnji hit. Leta 1972 je Vol-
kswagen ponudil tudi električno različico. V tovarni v 
Hannovru so izdelali 2,14 milijona vozil, proizvodnja 
pa se je do leta 2013 nadaljevala še v  Volkswagnovi 
tovarni v Sao Paulu, kar je podrlo rekord najdaljšega 
proizvodnega obdobja.

T3: 1979 do 1992
T3 je transporterje popeljal v moderno dobo. Vol-
kswagen je zanj ponudil več karoserijskih možno-
sti, več prostora za potnike in tovor ter izboljšano 
varnost. Nova šasija je ponudila izboljšane vozne 
lastnosti, paleta motorjev pa je v celotnem obdobju 
proizvodnje te generacije segala od prostornin 1,6 
do 2,6 litra, na voljo so bili 4- ali 5-valjni motorji, 

NOVICE

ZGORAJ  Volkswagnov minibus T1 so 
poimenovali Samba.
SPODAJ Volkswagen T1 v izvedbi za 
kampiranje.

s 70. obletnico obeležuje tudi najdaljšo 
proizvodnjo na svetu

ZGORAJ Paleta Transporterjev T1.
SPODAJ Prvotni T1 je bil predstavljen kot 

dostavnik, oziroma furgon.

SPODAJ Različne izvedbe volkswagnov T1.
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bencinski ali dizelski, bokserski ali vrstni. Zračno hlajene mo-
torje so sčasoma nasledili vodno hlajeni. Leta 1985 so dodali 
katalizatorje, turbinske polnilnike in štirikolesni pogon. V 
Hannovru so skupno izdelali 1,3 milijona Volkswagnov T3.

T4: 1990 do 2003
Četrta generacija transporterja je zaznamovala tehnično 
revolucijo Volkswagnovih gospodarskih vozil. T4 je uvedel 
spredaj nameščeni motor in prednji pogon  S tem je prišel 
nov dizajn, daljši sprednji del, novo vzmetenje, bolj pestra 
izbira motorjev in boljša vodljivost. Transporter je bil prvič 
na voljo v dveh medosnih razdaljah. Leta 1996 je doživel 
posodobitve, sedem let kasneje pa se je njegova proizvodnja 
končala pri 1,9 milijona izdelanih enotah.

T5: 2003 do 2015
T5 je bil evolucija zunanjosti T4, z večjo osredotočenostjo na 
notranjost in voznikovo delovno mesto, pa tudi na različne 
bencinske in dizelske motorje ter štirikolesni pogon. Kalifor-
nijo so prvič izdelovali v Hannovru, Caravelle in Multivan sta 
bila še vedno popularna, ob široki izbiri modelov iz omeje-
nih serij. Skupno je bilo proizvedenih 1,65 milijona T5.

T6 / T6.1: 2015 do 2019 / 2019-
Novi motorji, inteligentni sistemi za pomoč vozniku, 
novi informacijsko-zabavni sistemi in preoblikovanje 
prednjega dela so opredelili generacijo T6. V spomin na 
prvi model pa so ponudili dvobarvne karoserije. Leta 
2019 je Volkswagen šesto generacijo označil kot T6.1 in 
ga popeljal v digitalno dobo, z  novo zasnovo armaturne 
plošče, snopom posodobitev tehnologije in povezlji-
vosti, pa tudi novim krmilnim sistemom in dodatnimi 
turbodizli.

Pripravil: AP, Fotografije: Volkswagen gospodarska vozila

NOVICE

ZGORAJ T3 je prinesel povsem novo obliko.
 PRVA SPODAJ Najnovejši T6.1 v popotniški izvedbi California.
DRUGA SPODAJ Volkswagnov T4 s kesonom, dvojno kabino in 

štirikolesnim pogonom.

NOVICE

ZGORAJ Proizvodna linija Volkswagnovega 
Transporterja T1. SPODAJ Druga generacija 
Transporterja - T2. DESNO Najbogatejša izvedba 
Multivan v peti generaciji T modelov.
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BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Uvod SVAMZ, poročilo Miloš Vidmar

Klub C.M.O.C. je tradicionalno prvi klub v Sloveniji, ki organizira srečanje kla-
sičnih motociklov in tako odpre sezono. Začnejo s prvim mesecem v letu – to je 
januarja, ko je večina naših starodobnikov še v garažah na toplem. Letos so bili 
tudi prvi, ki so se zapeljali s svojimi motocikli na izlet po koncu prepovedi dru-
ženja za čas pandemije in tako ponovno simbolično odprli sezono ter spodbu-
dili ljubitelje starodobnih vozil, da so se začeli družiti. Klub pa je letos obeležil 
že 24 let delovanja. Obči zbor so zato temu tudi primerno pripravili: dan je bil 
obarvan z druženjem in vožnjo do tipične kraške vasice Avber. 

RAZGLEDNICA S PRIREDITVE

PRVI ...
24. zimsko srečanje za klasične motocikle, Kras 2020

Zimska srečanja oziroma rallyji za klasične motocikle v 
naših krajih niso prav pogosti, zato vsako leto z velikim ve-
seljem pričakujemo tega, C.M.O.C.-ovega. Kot že triindvaj-
setkrat prej smo se tudi letos zbrali na Krasu. 

Začelo se je kot po navadi v petek zvečer pri Pepiju, s 
pogostitvijo in prijateljskim snidenjem. Nekateri se seveda 
srečujemo tudi čez leto, na drugih prireditvah, z nekateri-
mi pa se srečamo samo na Krasu. Zato je večer pri Pepiju 
čas za pozdrave, zapoznele novoletne čestitke, pogovore 
...
Tokratna sobotna vožnja nas je spet usmerila proti jugu, 
v Istro in na obalo. Glede na ne ravno prijazno vreme, je 

padla odločitev, da se proti Istri zapeljemo po najkrajši 
poti, iz Sežane skozi Lipico, v Bazovico in od tam proti 
Kozini, kjer smo se priključili na staro cesto iz Kopra proti 
Ljubljani. Sledil je spust po črnokalskih ridah in postanek 
za vmesno ogrevanje v gostilni Cah v Rižani. Od tu pa še 
malo naprej, v Dekanih zavoj levo, med istrske griče in 
doline, s ciljem v Truškah, na ekološki turistični kmetiji 
Rodica. Prijazen sprejem, odlična hrana in istrska kapljica, 
vse to so značilnosti kmetije Rodica. Gospodar nam je ob 
tem še razložil njihov način pridelave grozdja in njegove 
predelave v vino, ki poteka na ekološki način, nam razka-
zal vinsko klet. Sledil je čas za odhod, saj so zimski dnevi 
kratki, razsvetljava na starodobnih motociklih pa (večkrat) 

vprašljiva. Pot proti Kopru in naslednjemu postanku smo 
nadaljevali čez Marezige in Vanganel, se v Kopru ustavili 
še na kavi v Bife Museum, kjer nas je s širokim nasmehom 
pričakala gospa Doris, ter opravili skupinsko fotografiranje 
na rivi. Skozi Ankaran, Milje in Dolino smo se spet povzpeli 
na Kras in ob mraku prispeli na cilj, v hotel Tabor v Sežani.
Hujših težav na poti na srečo ni bilo in z udeleženci, ki niso 
nameravali prespati, smo se poslovili z željo, da se nasle-
dnje leto znova srečamo. Kot vsako jubilejno, bo to imelo 
bogatejši program in bo nekaj posebnega.

Omeniti velja, da smo na rallyju gostili gospoda Toma 
Normana, predsednika Kluba lastnikov motociklov Panther 
(Panther owners club), ki se je na Andrejevem Pantherju 
pripeljal naravnost iz Ljubljane. Med najbolj zanimivimi 
motocikli pa moram omeniti dva zelo zanimiva motocikla 
AJS, katerih rojstna leta segajo v dvajseta leta prejšnjega 
stoletja. Z njima sta Swen Dolenc in Tadej Andreuzzi vozila 
in brez težav tudi odpeljala rally.

Nedeljsko jutro nas je pričakalo s slabim vremenom, na 
izvedbo pa je čakala še vožnja s klasičnimi enduro moto-
cikli, ki jo je z veliko zavzetostjo pripravil Dejan Breznik. O 
tej vožnji bo več napisal kar sam. Drugi smo se po zajtrku, 
nekateri po kolesih, nekateri pa s kombiji, odpravili proti 
svojim domovom.

Kot že omenjeno bo 25. srečanje (rally) nekaj posebnega. 
Dogajanje bo predvidoma potekalo od srede do nedelje. 
Za več informacij nam sledite v pričujoči reviji in objavah 
na klubski FB-strani. Vabljeni v čim večjem številu.

Želim vam veliko dogodivščin in varno prevoženih kilome-
trov s starodobniki.

RAZGLEDNICA S PRIREDITVE
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24. OBČI ZBOR C.M.O.C., 
4.–5. julij 2020, AVBER

Kraška vasica Avber je pred nekaj dnevi gostila 
udeležence občega zbora, in sicer klub C.M.O.C. 4. 
julija pred 24 leti je namreč bil ustanovljen klub. 
Jubilej so člani obeležili z dvodnevnim izletom po 
Krasu. 

Avber je tipična kraška vasica, v kateri se čuti in 
ohranja duh preteklosti. Domačije so postavljene 
okrog hriba, s katerega se razprostira prekrasen 
pogled na celoten Kras. Avber je sicer najvišje 
naselje na Krasu, povsod v okolici se razprostirajo 
vinogradi, večinoma posajeni s trto refošk. 

Občni zbor so imeli na turistični kmetiji Francinovi, 
na obnovljeni domačiji, ki se ponaša z izjemno kra-
ško arhitekturo, znani po lokalnih dobrotah. Poleg 
kraškega pršuta, domačih salam, sira v oljčnem 
olju, štrukljev …, gospodinja na mizo rada postavi 
jedi, ki jih še danes pripravlja po tradicionalnih 
lastnih recepturah. 

Po dobrem kosilu je predsednik kluba resno pri-
stopil k uradnemu delu in obči zbor je bil izpeljan, 
kot bi mignil. V večernih urah so proslavili tudi 60. 
rojstni dan člana Francija Bizjana. Naslednji dan, 
v nedeljo, pa so se člani kluba odpravili do groba 
ustanovnega člana Borisa Pikuša v Oseku, se 
ustavili še pri Devetakovih v Šempetru ter zaključili 
konec tedna s kopanjem v Bači pri Modreju.

RAZGLEDNICA S PRIREDITVE

Iščemo udeležence tečajev za promet 
(nekoč t.i. prometne pionirje), ki so v 
začetku šestdesetih let uporabljali pri šolanju 
avtomobilčke kakor na sliki. 

Če imate kakršnokoli informacijo ali fotografijo, nas 
prosim pokličite na 051 305 596. Hvala. 

Išcemo 
PROMETNE PIONIRJE
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Gospod Evgen je strasten motorist in predan z dušo ter 
srcem starodobnim motociklom, sploh prikoličarjem. 
Razložil mi je, da mu je prvega prikoličarja kupila žena 
in to je bil BMW. Ves svoj prosti čas vlaga v obnovo 
starodobnikov. Iz ljubezni do teh motociklov je zrasla 
tudi želja po združevanju lastnikov prikoličarjev in tako 
je organiziral tudi letošnje srečanje, ki je bilo brez kakr-
šnekoli prijavnine. Malo je takšnih ljudi, ki prostovoljno 
z vso svojo energijo pripravijo takšno nepozabno do-
živetje! Vsak udeleženec srečanja je ob zaključku dobil 
celo za zahvalo plaketo in  spominsko majčko.

Kot mi je povedal gospod Evgen, si sam zelo želi, da bi 
njegovo srečanje postalo tradicionalno. Zato vabi že 
danes lastnike motociklov z bočnimi prikolicami, da 
prijavijo na srečanje v 2021  na 040 756 719 ali e-mail 
marjetka.evgen@gmail.com.

Zbirno mesto je bilo v Novi Gorici in nato smo se pope-
ljali po okolici in ogledali lepote in zanimivosti. Za ko-
nec nam je gospa Marjetka Devetak pripravila okusno 
kosilo. Zbralo se nas je kar 25 iz cele Slovenije. 

Srečanja se je letos udeležil tudi moj sin 
osnovnošolec Lan in ga takole opisal :

Z očijem Renatom in nonotom Dragotom smo naložili 
na avtomobilsko prikolico našo Jawo 350 in se odpra-

BESEDILO: Renato Kumer, Lan Kumer
FOTOGRAFIJE: Matej Lovrič

Moram priznati, da je malo ljudi, ki te osebno 
pokliče po telefonu in povabi na srečanje. To je 
storil organizator srečanja motociklov z bočni-
mi prikolicami g. Evgen Devetak in me povabil 
na 2. srečanje prikoličarjev,  ki je potekalo v 
Šempetru pri Gorici na 13.6.2020. Tja sem se 
odpravil z mojo Jawo 350 in družino ter nekaj 
prijatelji.

KO TI ŽENA KUPI 
PRVI MOTOR

RAZGLEDNICA S PRIREDITVE RAZGLEDNICA S PRIREDITVE

vili proti Gorici na srečanje prikoličarjev v skupini 
prijateljev. Po dvourni vožnji smo prispeli na zborno 
mesto, ki je bilo pred cerkvijo Sv. Petra, kjer so nas 
postregli z zajtrkom – sendviči-  in parkirani so bili 
že različni  prikoličarji, vse od letnika 1935 naprej. 
Vožnja je potekala od Šempetra do Vrtojbe, vse tja 
do Mirna in Bukovice, na Staro Goro ter nazaj v Novo 
Gorico. Ustavili smo se tudi v frančiškanskem samo-
stanu na Kostanjevici. V tem samostanu so prebivali
francoski kralj Karel X, ki ima tukaj grobnico, in tudi
še ostali člani družine Burbon. Imajo knjižnico,  v ka-
teri je posebna dragocenost  30 inkunabulov – prvo-
tiskov. Ponosni so na Zimske urice Adama Bohoriča 
iz leta 1584 z avtorjevim lastnoročnim podpisom. 
Samostanski vrt krasi zbirka zgodovinskih vrtnic 
burbonk, cerkvica pa ima čudovite okrasitve. 

Proga je bila dolga 40 km. Sledila je pogostitev pri 
gospodu Evgenu in družini, kjer so nam postregli z 
okusno joto, katero je skuhala gospa Marjetka Deve-
tak, sledili so polni ovali pršuta in sira  ter za sladico 
okusna potica. Tudi za pijačo je bilo poskrbljeno. 
Doživel sem lep dan v odlični družbi starodobnih 
vozil in videl in slišal veliko novega. Pogrešam pa 
svoje vrstnike, kajti takšna srečanja so zelo zanimiva, 
poučna in tudi konec koncev zelo raznolika. 
Lan Kumer 13 let
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Razstava 
Timeless masterpieces 

MUZEJ ENZ  A FERRARIJA

BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: 
Aleksander Praper, Avtovizije
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Enako kot prvi, se je tudi moj drugi obisk omenjenega 
muzeja zgodil med dirko Mille Miglia, ki pa tokrat ni peljala 
po dvorišču muzeja, temveč je tretjo etapo zaključila v 
bližnji Bologni. Glede na to, da je na ta dan muzej odprt 
do polnoči, sem imel ravno še dovolj časa, da sem si poleg 
novega dela ogledal tudi hišo, v kateri se je Enzo rodil, ki je 
bila ob mojem prvem obisku zaprta.

Muzej Enza Ferrarija torej obsega dve stavbi – starejšo, ki 
nosi napis Officina Meccanica Alfredo Ferrari, ter novejšo, 
ki jo je z organskimi linijami (navdihnjenimi po pokrovih 
avtomobilskih motorjev) zarisal arhitekt Jan Kaplicky. V 
novi stavbi obiskovalce ob vstopu pozdravi obilica bele, 
rumene in rdeče barve ter ukrivljene mehke linije. Poleg 
recepcije, kjer kupite vstopnice, sta še trgovina s spominki 
in restavracija, na voljo pa sta tudi dva polprofesionalna 
simulatorja formule 1, ki v sedmih minutah dirkanja priča-
rata pristne občutke vožnje po najbolj znanih dirkališčih 
sveta. Vstop v ogromen paviljon, ki je prav tako amorfno 
oblikovan, svetel in brez motečih podpornih stebrov, že v 
enem pogledu razkrije celotno razstavo. Zdi se kar preveč 
preprosto, a podobno je videti tudi v drugih italijanskih 
avtomobilskih muzejih – avtomobilom pustijo, da s čim 
manj nepotrebnimi mašili pripovedujejo svoje zgodbe.

Razstava Brezčasne mojstrovine – 
razstava z globljim pomenom

Museo Enzo Ferrari (MEF) vsako leto, na rojstni dan Enza 
Ferrarija, zamenja tematiko razstave. Lani so ji nadeli zelo 
pomenljiv naslov – Timeless masterpieces (Brezčasne 
mojstrovine). Predstavili so nekaj najbolj elegantnih av-
tomobilov v zgodovini Ferrarija – modelov, ki so zazna-
movali avtomobilsko estetiko svojega časa. Kot poklon 
ustvarjalnosti in estetiki so jih razvrstili po obdobjih in 
obnje dodali tudi druge presežke tistih let, s katerimi so 
pokazali vzajemne vplive avtomobilskega oblikovanja, 
grafičnega in industrijskega oblikovanja, mode, filma in 
glasbe. Obiskovalci so si na ta način lahko lepo predsta-
vljali širši pogled na estetiko določenega obdobja. Odlična 
tematika in odličen koncept predstavitve! Vseeno pa sem 
si kritično zastavil vprašanje: »Ali je dizajn res lahko brez-
časna mojstrovina«? 

Obe besedi, brezčasen in mojstrovina, sta superlativi in 
predstavljata nekaj redkega, posebnega ter težko dose-
gljivega. Še posebej v današnjem hitrem, površinskem, 
instantnem času, ki ni naklonjen brezčasnosti. V času, ko 
je razmišljanje ljudi podleglo trendom, sledenju, promociji 

Muzej Enza Ferrarija

Morda se zdi samoumevno, 
da ljubitelji najbolj znane 
avtomobilske znamke 
obiskujejo Maranello, a v 
resnici se jim vsako leto 

znova splača ustaviti v Modeni. Zakaj? Korenine Ferrarija izvirajo 
iz Modene, kjer se je 18. februarja 1898 rodil Enzo Ferrari in od 
leta 2012 se na območju njegove rojstne hiše nahaja Museo Enzo 
Ferrari. O »beli noči« v Muzeju Enza Ferrarija smo že pisali pred 
dvema letoma, a ta muzej pač ni eden tistih, za katere zadostuje 
le en obisk – vsako leto zaznamuje drugačna razstava in s tem tudi 
nov razlog za ogled. Lani me je še posebej pritegnila oblikovalska 
tematika Timeless masterpieces – oziroma brezčasne mojstrovine. 
Tematika, ki mi je dala misliti in bo ob prebiranju članka morda 
enako povzročila tudi pri vas.

LEVO Simulator dirkanja v bolidu 
Formule 1.
SPODAJ Športno elegantna kupeja 
Ferrari 275 GTB in Ferrari 250 GT 
Berlinetta Lusso.
DESNO Prodajno mesto za karte in 
trgovinica Ferrari Store obiskovalce že 
po vstopu nagovorita z nenavadnimi 
amorfnimi linijami in obilico bele, rdeče 
ter rumene barve. 
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in medijem, se zdi, da je za ustvarjanje mojstrovin bolj 
malo interesa. Oblikovalci namreč delujejo pod vplivi 
časa in okolja, kar jim prinaša tudi omejitve. Naročnik 
jih praviloma, v interesu profita, že na začetku usmeri 
k ustvarjanju izdelka, ki bo sledil trendom ali bo vsaj 
»v duhu časa«. Izdelki naj bi bili vendarle namenjeni 
uporabi, zaradi česar morajo ustrezati tudi nekim danim 
potrebam. Dobra oblika daje predvsem dodano estet-
sko vrednost običajnim predmetom in jih naredi bolj 
zanimive za kupca. Pogosto je dobrim dizajnom skupno, 
da v njih vidimo inteligentne rešitve, ki predstavljajo 
zgornjo mejo izvedljivega, v okviru finančnih in tehno-
loških omejitev. Ali torej oblikovalec sploh lahko ustvari 
objekte, ki presežejo številne omejitve, se izognejo ne-
predvidljivim tokom časa, mode in okusa? Potreben je 
vsaj kanček umetnosti. Prisotnost te pa začutimo, kadar 
nas izdelek preseneti, nam da misliti in njegov pomen 
presega zgolj površinski videz ter funkcijo. Tudi to je ena 
od pogostih značilnosti Ferrarijevih avtomobilov.
Ferrari si je skozi zgodovino namreč izboril ugled, ki mu 

omogoča, da deluje vsaj malo po svoje. Lahko bi rekli, 
da je na Ferrarijih že od nekdaj bolj malo običajnega, 
kar bi bilo na voljo vsem. Ferrari mora biti izjemen, in to 
se ne naslavlja le na tehnologijo, temveč tudi na videz. V 
tem je njegov čar in morda tudi odgovor, zakaj bi lahko 
bili prav Ferrariji izven trendov in bi postali brezčasne 
mojstrovine. Prizadevanje po izjemnosti je tej znamki 
omogočilo ustvarjanje nekaterih avtomobilov, za katere 
radi rečemo, da so brezčasno lepi. Ampak pri tem se 
spet pojavi nova zagata. Verjetno jih ne bi dojemali kot 
takšne, če bi jih bilo veliko, saj mora lepota vedno biti 
redka in ekskluzivna, nekaj izstopajočega od povprečja, 
nekaj, česar ni videti na vsakem koraku. Paradoks esteti-
ke je namreč preprost: »če bi vse bilo lepo, nič ne bi bilo 
lepo«. Tako je današnje prizadevanje po »univerzalni 
instagram lepoti« v končni fazi pot do tega, da ta lepota 
sploh ne bo več dojeta kot lepa, ampak bo zgolj vsakda-
nje povprečje. Podobno se dogaja tudi z avtomobilskim 
oblikovanjem, ki kljub izjemnim možnostim tehnologije 
vedno bolj klonira trendovske ideje in ustvarja hitro 
minljive, preveč podobne produkte, daleč od mojstrovin 
in brezčasnosti.

Ali oblikovalec 
sploh lahko 
ustvari objekte, ki 
presežejo številne 
omejitve, se izognejo 
nepredvidljivim 
tokom casa, mode 
in okusa? Potreben 
je vsaj kancek 
umetnosti.

ZGORAJ Ferrari 250 GTO je zelo pomemben del mita o Ferrariju in sodi 
na vrh najdražjih avtomobilov na svetu. Razstavljeni model je letnik 
1962, vgrajen pa ima 3-litrski Colombo V12 motor, ki razvije 300 KM.
LEVO Ferrari California, Ferrari 575M Maranello in Ferrari 612 Sessanta.

LEVO ZGORAJ Kupe Ferrari 166 Inter Touring in eden 
najlepših kabrioletov vseh časov - Ferrari 250 California.
LEVO  Leta 2018 predstavljena Ferrari Monza SP1 obuja 
spomine na slavne Ferrarijeve modele 750 Monza, 250 
Testarossa in 166 MM.

Muzej Enza Ferrarija
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Tudi če to težko razumsko opišemo, se ne moremo izogniti 
dejstvu, da so nekateri Ferrariji, ob nedvomni pomoči estetskega 
talenta in srčnosti zapisanih v italijanske gene, skozi dolga leta 
dokazali, da si zaslužijo uvrstitev med mojstrovine. Presegli so 
osnovni pomen avtomobila in zgolj vrednost vgrajenih materialov 
ter tehnologije. V njih so ljudje vedno znova odkrivali tisti »več«, 
kot ga je bilo čutiti pri drugih štirikolesnikih. Nekaj v ali na njih še 
vedno prebuja posebne občutke, kakršne doživimo pri umetni-
nah, ob najbolj neotipljivih in subjektivnih pojmih, kot so lepota 
videza, zvoka in počutja. Avtorji razstave so kot takšne izbrali 
znane stare modele: 166 in 195 Inter, 250 GTO, 250 California, 250 
GT Berlinetta Lusso, 750 Monza Scaglietti, 275 GTB, 330 GTC, 365 

GTB-4 Daytona, bolj novodobne športnike 456 GT, Su-
peramerica, 612 Sessanta, 575M Maranello, California, 
GTC4 Lusso pa do nedvomne prihodnje klasike Monze 
SP 1. 

Za marsikoga je bil lahko ključni namen obiska razstave 
predvsem ogled teh nekaj najlepših Ferrarijevih avto-
mobilskih mojstrovin, ki jih zlepa ne boste videli na ce-
stah. Za nekoga drugega pa je bila razstava »brezčasnih 
mojstrovin« razstava z globljim pomenom. Dala je slutiti, 
kako težko dosegljiv je mit, ki se skriva v imenu Ferrari. 
Vsaj del tega mita smo lahko razumeli, ko se je sprošče-
na ambientalna glasba utišala in so se zatemnile luči, 
na veliki beli steni pa se je prikazal obraz Enza Ferarrija. 
Odvijati se je začel kratek film s strnjeno zgodbo Enzevih 
devetih desetletij. Zaobjel je otroštvo, odkritje dirkaške-
ga talenta, vozniške uspehe pri Alfa Romeu, ustvarjanje 
Scuderie Ferrari in znamke Ferrari ter številne športne 
uspehe, ki so zaznamovali vrhunski avtomobilski šport.

Za marsikoga je 
bil lahko kljucni 
namen obiska 
razstave predvsem 
ogled teh nekaj 
najlepših Ferrarijevih 
avtomobilskih 
mojstrovin.

V ospredju Ferrari 365 GTB-4 Daytona. 
Morda se črne izvedbe spomnite iz 
televizijske nadaljevanke Miami Vice?

ZGORAJ  Ko se je prostor zatemnil, se je pričelo 
predvajanje kratkega filma o življenju Enza Ferrarija.

DESNO ZGORAJ  Skica dirkalnega Ferrarija 750 Monza 
Scaglietti.
DESNO  Ferrari 750 Monza Scaglietti, letnik  1954, je imel 
vgrajen 3-litrski štirivaljni motor z 260 KM. 
SPODAJ  Ob Ferrarijih so bili na pregleden način 
predstavljene tudi fotografije in predmeti, ki so 
zaznamovali ustrezno obdobje.

Razstava Timeless masterpieces
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Razstava v delavnici Enzevega 
očeta

Razmišljujoč o estetiki, brezčasnosti, mojstrovinah in 
strasti sem odkorakal proti lepi stari stavbi, ki je bila ob 
mojem prvem obisku zaprta. Že sam pogled na visoko 
hišo je veliko povedal o italijanski tradiciji – čez stare 
oranžne zidake se je razprostiral veliki napis Officina 
Meccanica Alfredo Ferrari. Ta stavba je bila nekoč delav-
nica Enzevega očeta, po temeljiti obnovi pa je postala 
razstavni prostor za prikaz najpomembnejših motorjev v 
zgodovini Ferrarija.

Po vstopu sem bil presenečen. Celotna osrednja stavba 
je zgolj visok bel prostor z lepim lesenim stropom, kar 
daje občutek zračnosti in nudi veliko svobode za pred-
stavitev številnih motorjev in dveh dirkalnikov – bolida 
formule 1 in modela 488 Pista. Ob formuli je prikaza-
no delovanje sistema KERS, ob športnem kupeju pa 
njegov večkrat nagrajeni 8-valjni motor – najmočnejši 
V8 v zgodovini Ferrarija. Večina prostora je namenjena 
prikazu motorjev, razdeljenih na pet sekcij – majhni 1- 
do 6-valjniki, klasični 12-valjniki, 8-valjniki, turbo motorji 
in motorji formule 1. Pogled na katerega koli od teh 
motorjev je razkril še eno dejstvo – tako kot so ti motorji 
bili srce avtomobilov, tako so bili konstruirani, obliko-
vani in izdelani z ljubeznijo. Saj verjetno veste – Enzo 
je trdil, da je motor srce vsakega avtomobila in temu 

LEVO  Vstop v nekdanjo delavnico Enzovega očeta Alfreda, je paša za oči 
tistih, ki prisegajo, da je motor srce avtomobila.
PRVA ZGORAJ  Lepota se pri Ferrarijih ne konča na zunanjosti. Na tem 
dirkalnem V10 motorju se vidi, da so krivine na izpušnih kolektorjih 
izdelane s sestavljanjem ravnih delov in ne s krivljenjem cevi.
DRUGA ZGORAJ  Razstava motorjev je deljena glede na njihovo uporabo 
in število valjev. V ospredju vrsta motorjev do 6 valjev.

Razstava Timeless masterpieces
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Možno si je ogledati 
Enzevo pisarno 
in v manjši sobici 
galerijo fotografij, 
ki prikazujejo Enza 
Ferrarija v razlicnih 
fazah življenja 
ter v družbi 
nekaterih prav 
tako legendarnih 
dirkacev, kot so 
Nuvolari, Castellotti 
in Villeneuve.

Ali oblikovalec 
sploh lahko 
ustvari objekte, ki 
presežejo številne 
omejitve, se izognejo 
nepredvidljivim 
tokom casa, mode 
in okusa? Potreben 
je vsaj kancek 
umetnosti.

PRVA ZGORAJ  Maketa nekdanje Alfa Romeove delavnice, kjer je Enzo 
Ferrari skrbel za dirkalne modele.
DRUGA ZGORAJ  Ferrarijev dirkalnik Formule 1, ki ga je vozil Alain Prost.
DESNO Medtem, ko so danes motorji (in predvsem kabli) pokriti z 
dolgočasno plastiko, je nekoč bilo veselje pogledati lepo urejen vidni del 
mehanike V 12 motorja.

SPODAJ  Nekaj izbranih motorjev iz dolgoletne 
zgodovine nastopov Ferrarija v Formuli 1.

Razstava Timeless masterpieces



48 AVTO MOTOR CLASSIC    49AVTO MOTOR CLASSIC    

Enzo je trdil, 
da je motor 
srce vsakega 
avtomobila in 
temu primerno 
so motorji v 
Ferrarijih vedno 
imeli posebno 
veljavo.

Nova razstava v letu 2020: 
»Ferrari Grand Tour, potovanje 
skozi lepoto in strast«

Z novim letom Muzej Enza Ferrarija spet odkriva nov 
delček zgodovine. Tudi letos je Enzev rojstni dan 
zaznamovala odprtje nove razstave, ki bo obiskoval-
cem na ogled vse leto. »Ferrari Grand Tour, potovanje 
skozi lepoto in strast« je tematika, ki slavi mednarodno 
prisotnost in slavo znamke, ki je že od svojih začetkov 
zaznamovala avtomobilizem s strastjo in lepoto. V 
glavni vlogi nove razstave so Ferrarijevi najboljši grand 
tourerji – avtomobili, ki so preko posebnih dogodkov, 
dirkaških uspehov, slavnih lastnikov ali unikatnih 
primerkov povezani z najbolj očarljivimi mesti na svetu. 
Pot popelje obiskovalce skozi pet večpredstavnih lokov, 
ki predstavljajo pet različnih mest: Pariz, London, New 
York, Šanghaj in Abu Dabi. Zaradi mešanice slik in zvoka 
ustvarijo loki izkušnjo obiskovalcev, ki prikliče Ferrarije-
vo povezanost z vsakim mestom in njihovo geografsko 
regijo. Ferrari torej predstavlja estetiko in slog življenja, 
ki ni omejen le na Italijo, ampak se skozi to znamko širi 
po vsem svetu.

Muzej Enza Ferrarija v Modeni torej ponovno vabi k 
obisku. Odprt je vsak dan (razen 25. decembra in 1. 
januarja) med 9.30 in 18.00 (november–marec) oziroma 
med 9.30 in 19.00 (april–oktober). Vstopnica za odrasle 
stane 16 €, za študente in starejše od 65 let znaša 14 €, 
družine pa bodo za svoje člane, mlajše od 19 let, plačale 
6 €. Na voljo je skupna vstopnica za oba muzeja in tudi 
možnost prevoza od enega k drugemu oziroma na žele-
zniško postajo. Nudijo pa tudi najem koles.

primerno so motorji v Ferrarijih vedno imeli posebno 
veljavo, posebno estetiko videza in zvoka. Verjetno so si 
prav zato zaslužili prikaz v hiši, v kateri se je pred 122 leti 
rodil Enzo Ferrari?

Na koncu velikega osrednjega prostora je bil še prehod 
v nekdanje bivalne prostore. Tam si je bilo možno 
ogledati Enzevo pisarno in v manjši sobici tudi galerijo 
fotografij, ki prikazujejo Enza Ferrarija v različnih fazah 
življenja ter v družbi nekaterih prav tako legendarnih 
dirkačev, kot so Nuvolari, Castellotti in Villeneuve. 
Brezčasnost razstave pa ni uspela zamrzniti časa obiska, 
saj se je muzej počasi zapiral. Čeprav sem ga zapuščal 
napolnjen z neko posebno energijo, sem vedel, da je 
vse to le delček Ferrarijeve zgodbe, dodan k delčku, ki 
sem ga videl prejšnjikrat, in k delčku, ki bo sledil.

Razstava Timeless masterpieces

ZGORAJ  Simulacija pisarne Enza Ferrarija.
SPODAJ Prvi Ferrarijev motor je bil slavni 1,5-litrski 'Colombo'  V12, ki ga 
je razvil Gioacchino Colombo. Motor se je pojavljal v številnih izvedbah 
med leti 1947 in 1988, na koncu pa je prostornina dosegla že 4,9 litra. 

LEVO Razstava fotografij Enza 
Ferrarija v različnih življenjskih 
situacijah in v družbi drugih slavnih 
osebnosti. 

Muzej Enza Ferrarija
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Verjetno se večina od vas strinja, da so bila 80. in 90. 
najsvetlejša leta v zgodovini avtomobilizma. Ker sva v 
tem videla velik potencial, sva se s kolegom Janezom 
Tomcem (predsednik kluba) v avgustu 2018 odločila, da 
bova na slovenski sceni orala ledino na tem področju.

Začelo se je z objavami – opisi avtomobilov na naši FB 
strani, oktobra 2018 pa sva postavila še odprto FB skupino. 
Odziv je bil nad vsemi pričakovanji in že na našem prvem 
slovenskem youngtimer srečanju, 11. maja lani, se nas je 
zbralo približno 150 udeležencev z avtomobili. To nas je 
navdihnilo z optimizmom. Res je tudi, da je bilo vloženo 
ogromno dela. Samo zanašanje na čudežno moč družab-
nih omrežij tukaj odpade.

Ustanovitev slovenskega 
youngtimer kluba

Lani v jeseni smo imeli ustanovno skupščino kluba. Zbralo 
se nas je kar nekaj pravih entuziastov. Naš osnovni namen 

je predvsem druženje enako mislečih (srečanja, ekskurzije, 
izleti), izmenjava izkušenj in seveda ohranjanje tehnične 
kulture. Za v prihodnje smo si zastavili zelo ambiciozne 
cilje, med drugim tudi to, da bi bil youngtimer v Sloveniji 
priznana avtomobilska kategorija. Za ljubiteljska vozila, 
starosti od 20 do 30 let, želimo doseči oprostitev davka na 
odjavljeno vozilo, znižanje letne dajatve za uporabo cest in 
popuste pri zavarovalnicah. Hkrati želimo za avtomobile, 
starosti nad 20 let, doseči možnost sklenitve kaska na do-
govorjeno realno vrednost. To je za slovenske zavarovalni-
ce žal še vedno tabu tema, v Avstriji in Nemčiji pa se takšna 
praksa na veliko izvaja in je očitno zelo dober posel.

Kaj je youngtimer?

Za nas se šteje, da je youngtimer ljubiteljsko vozilo, 
praviloma izdelano v 80. in 90., ki je ohranjeno, originalno 
in ima dušo, tako da ga je vredno ohranjati za prihodnje 
rodove. Tako npr. youngtimer nikakor ne more biti starejši 
avtomobil z vgrajeno plinsko inštalacijo, ki je namenjen 

BESEDILO: Tomaž Beguš
FOTOGRAFIJE: Klemen Jeram, Dominika Torkar, Avtonostalgija 80&90

vsakodnevnemu nabijanju kilometrov in bo prej ali 
slej dočakal svoj bridki konec. Tudi garaža je pogoj, da 
se bo avto lahko ohranil.

Nekateri se sprašujejo, ali je avto, ki je ravnokar 
dopolnil 30 let, oldtimer ali youngtimer? Če je pridobil 
certifikat in homologacijo starodobnika, je sicer lahko 
oldtimer administrativno, nikakor pa ne čustveno. 
Lep primer je honda NSX, ki je na začetku leta že 
praznovala 30. obletnico predstavitve in ima lahko že 
vse pogoje za pridobitev statusa starodobnika. NSX 
je tipičen youngtimer, saj je to popolnoma drug svet, 
kot npr. VW hrošč, Citroën DS ali NSU prinz. Celo VW 
golf 1. generacije, ki je bil predstavljen že davnega leta 
1974, je po evropski praksi uvrščen med youngtimer-
je. 

Slovenski youngtimer klubAvtonostalgija 80 & 90

Slovenski youngtimer klub
AVTONOSTALGIJA 80&90

SLIKE NA TEJ STRANI Nekaj 
zanimivih avtomobilov iz lanskega 
youngtimer srečanja v Črnučah.

SLIKA SPODAJ Našega 1. 
slovenskega youngtimer 
srečanja (9. maja lani), se 
je udeležilo kar cca. 150 
udeležencev z avtomobili.
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Na drugi strani časovnice imamo lahko tudi zanimive primer-
ke avtomobilov, ki so bili sicer izdelani po prelomu tisočletja 
(npr. rover 75, alfa romeo 166, honda S2000), a ker so bili 
zasnovani in prvič predstavljeni še v 90., jih evropska praksa 
uvršča med youngtimerje.

Generacije se menjajo in vsakemu je zanimivo tisto, s čimer 
se lahko identificira. Za generacijo, rojeno v 40., so bile mla-
dostniške sanje npr. opel olympia, a to je za mlajše genera-
cije, rojene v 70. in kasneje, nekaj takega, kot bi se ukvarjal s 
partizani in domobranci.

Čar youngtimerja je v tem, da je originalen, če pa je že pre-
delan, pa naj bodo predelave v duhu tistega časa. 80. in 90. 
zaznamujejo obdobje glasbenih kaset. Danes žal veliko ljudi 
pozablja, da je bil takrat avtoradio ’gadget’ s še veliko bolj 
kultnim statusom, kot ga imajo vse možne današnje pame-
tne naprave. Z vgradnjo radia z USB-ključkom se tako izniči 
tisti pristen občutek v youngtimerju. Enako je tudi z namesti
tvijo neoriginalnih litih platišč iz sodobnejšega obdobja, ki so 
velikokrat videti kot tangice na 80-letni starki.

Zakaj takšno zanimanje za 
youngtimerje? 

V 80. in 90. so pomembne tehnične pridobitve postopoma 
postale avtomobilski standard: električne šipe, centralno 
zaklepanje, servo volan, ABS, airbag, klima ... Tehnika je bila 
ravno prav zapletena, motorji so imeli večje prostornine oz. 
več valjev, avtomobili pa so imeli v sebi več duše. Takrat se 
je vožnji še reklo vožnja, danes govorimo bolj ali manj le še o 
mobilnosti. 

Tudi mladina se je takrat bolj zanimala za avtomobile kot 
danes. Le kdo se ne spomni legendarnih avtomobilov, kot so 
bili renault 5 GT turbo, peugeot 205 GTI, lancia delta HF inte-
grale, fiat tipo sedicivalvole, opel calibra turbo ali pa morda 
golf VR6. Današnje ’hot hatche’ redkokdo sploh pozna. Žal 
avto danes postaja vse bolj brezoseben potrošni material v 
slogu pametnega mobilnega telefona, najhuje pa je to, da je 
vse podrejeno ekologiji.

Organizacija 2. slovenskega 
youngtimer srečanja

29. avgusta (sobota) načrtujemo 2. slovensko young-
timer srečanje, ki se bo odvijalo na velikem parkirišču, 
pred barom Siesta (Ljubljana - Črnuče).
Tokrat bomo podelili pokale za: naj avto 80., naj avto 
90., najbolj oddaljenega udeleženca(-ko) z avtomobi-
lom, najstarejšega udeleženca(-ko) z avtomobilom in 
udeleženca(-ko) z najbolj izvirnim oblačilnim slogom.

Poskrbeli bomo tudi za izbrano glasbo iz obdobja 80. in 
90. 

Več informacij o našem klubu oz. srečanju lahko najdete 
na družabnem omrežju Facebook, in sicer pod Avtono-
stalgija 80 & 90. Dosegljiv sem tudi po telefonu, 041 512 
723. Z veseljem vam bom odgovoril na vsa vprašanja.

Se vidimo!

Avtonostalgija 80 & 90

SLIKA LEVO Srečanje 2019 - 
naj avto 80-ih.

SLIKA LEVO ZGORAJ Srečanje 
2019 - najbolj oddaljeni 
udeleženec.

Panoramska vožnja članov kluba - 
Trojane, 24. maj.

Srečanje 2019 - naj avto 90-ih.

Slovenski youngtimer klub
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MATEJ JURGELE 
IN NJEGOV 

ŠTUDENTSKI 
SCIROCCO 

BESEDILO: Emil Šterbenk
FOTOGRAFIJE: E. Šterbenk, Arhiv Jurgele, Volkswagen

Matej Jurgele in njegov SciroccoNa mladih svet stoji
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Kolesar

Otroštvo in mladost je preživel v Litiji. Od malega je bil 
navdušen nad vsem, kar pelje po kolesih. Prva stopnja je 
bilo kolo: »Vedno sem rad šraufal in prav nič me ni motilo, 
če sem se pri tem umazal ali malo potolkel po prstih. Vse 
sorte smo počeli. Na Rogove Ponije smo montirali prednje 
vzmetene vilice starejših Ponny Expressov ali celo vilice To-
mosovih Automaticov. Vedno smo kaj spreminjali, natikali 
širše in večje pnevmatike ter zganjali druge neumnosti. 
Starša mi nikoli nista dovolila voziti mopeda, zaradi tega 
sem z mojimi prijatelji, na kdo ve iz česa vse sestavljenih 
dvotaktnikih, divjal s kolesi. No, zaradi tega sem bil suh kot 
prekla in imel izjemno kondicijo.« 

Ves čas je kolesa popravljal in nadgrajeval. Delo je tako 
vzljubil, da še zdaj ob novinarskem in uredniškem delu 
za sprostitev pomaga prijatelju, ki ima servis in trgovino s 
kolesi. 

Od ’tovornjaškega’ golfa do 
iskrega kupeja 

»Seveda so mi bili od malega všeč tudi avtomobili. Prvi 
je bil beli 1,6-litrski Golf Diesel druge serije. Pravzaprav 
ga je teta podarila mojemu starejšemu bratu Gregorju, 
ampak zanj ni imel pravega veselja. Šele 16 sem jih štel, 
ko ga je pripeljal domov, in dve leti, dokler nisem prišel do 
tako želenega vozniškega izpita, sem vedno nekaj brkljal 

Matej Jurgele se je po letih zlahka 
uvrstil v tole našo rubriko 
– mu jih še kar manjka do 
štirideset. Kljub mladosti pa je v 
avtomobilizmu star maček. Ne le, 

da je ljubitelj Volkswagnov in navdušenec nad starodobniki. Mladi 
gospod je urednik revije Transport & Logistika, katere sodelavec 
je že več kot desetletje. Od urednika pričakujemo, da zna vrteti 
pero, nihče pa ne računa, da je tudi ročno spreten. No, Matej zna ob 
uredniškem delu odlično uporabljati avtomehanično orodje, zna 
variti, kitati, vleči električne vode …

Na mladih svet stoji Matej Jurgele in njegov Scirocco

po njem. Do takrat, ko sem tudi uradno smel za volan, je 
bil golf tehnično v odličnem stanju in (za tiste čase) z odlič-
nim avdio sistemom,« odgovori Matej na vprašanje o prvih 
avtomobilskih korakih. 

Vozil je dizla in sanjal o Golfu GTI II, a ni naletel na dovolj 
dober in obenem cenovno ugoden primerek. Konec 
koncev je bil študent. Če se je le dalo, si je prislužil kakšen 
cekin – s fizičnim delom ali popravilom koles. Začel je pi-
sati za revijo Transport & Logistika in tudi na ta način zbral 
nekaj denarja. Ko je bila vsota dovolj velika, je začel iskati 
primeren avto. A Golfa GTI še vedno ni bilo na obzorju. Ve-
liko je ’visel’ na forumu Volkswagen-Audi Slovenija, kjer je 
prebral, da v Idriji prodajajo VW Scirocco druge generacije: 
»Na slikah se mi je zdel grd. Vseeno sem se zapeljal v Idri-
jo, in ko sem bil tam, se mi ni zdel več tako grd. Potem sem 
se odpeljal domov in zadevo prespal. Spet se mi je zdel 

grd. A nisem našel miru. Še enkrat sem jo ubral v Idrijo in 
tam mi je postal kar všeč. Na poti domov in naslednji dan 
se mi je ponovno zdel grd. Ko sem šel v Idrijo tretjič, sem 
ga pa kupil.«

Avto je bil v zelo solidnem stanju, in ko sem se peljal do-
mov, sem bil vedno bolj zadovoljen. Starša sta bila manj 
navdušena, oče Marko je bil bolj redkobeseden, mama 
Sonja pa je kar povedala, da sem očitno privlekel k hiši 
projekt, ki ne bo nikoli končan. 

VW Scirocco prve generacije

Ko so pri Volkswagnu predstavili model scirocco, ta ni bil 
edini, ki so ga poimenovali po vetrovih (passat, bora …). 
VW Scirocco (Tip 53) so razvili, da bi nadomestil elegan-
tnega karmanna ghio, ki ga je ’povozil’ čas – predvsem 

SLIKA ZGORAJ Pod obliko prvega 
Scirocca se je podpisal Giorgetto 

Giugiaro (na fotografiji si ogleduje 
primerek tretje generacije).

SLIKA PRVA ZGORAJ Scirocco je bil že ob nakupu odlična osnova za 
restavriranje. SLIKA DRUGA ZGORAJ Vozil je Golfa II dizel, Golf GTI II pa je 
bil Matejeva neuresničena želja.

SLIKA PRVA ZGORAJ Pri drugi generaciji so izboljšali koeficient zračnega 
upora in povečali notranjost kabine. SLIKA DRUGA ZGORAJ Matej se nikoli 
ni bal umazati rok. 
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zaradi šibkega motorja in nedoseganja okoljskih standar-
dov (predvsem v ZDA, kjer je bil prodajni hit). Oblikovanje 
so zaupali italijanskemu mojstru dizajna, Giorgettu Giu-
giaru. Ta je zlasti prednji del narisal večinoma z ravnilom 
in s tem malčku dal ostre karakterne poteze. ’Nos’ se je 
klinasto dvigoval proti zadku, ki je tudi imel hud značaj. 
Prve razvojne korake so storili že leta 1969. Za osnovo 
so vzeli sodobno koncernsko platformo A, na kateri so 
razvijali tudi golfa. Zasnova je bila čisto drugačna kot pri 
arhaičnem hrošču. Pogonski sklop so v celoti postavili 
v ’nos’ vozila in razvili nove, sodobne 1,1 in 1,5-litrske 
štirivaljne vrstne vodno hlajene motorje z odmično gredjo 
v glavi (večjega iz passata oziroma audija, manjši pa je bil 
na novo zgrajen). Novinca so po treh letih intenzivnega 
razvoja predstavili na ženevskem salonu leta 1973 – pred 
golfom. To so storili zato, da bi odpravili čim več napak, 
preden zaženejo proizvodnjo masovnega modela. Oblika 
v duhu sedemdesetih let je bila všečna in je privabila 
številne kupce. Že karmanna ghio so prodajali kot sveže 
žemljice, scirocco pa je šel za med – tako v Evropi kot čez 
lužo. Ne slepimo se: scirocco ni bil nikoli resnično hiter 
športnik in ni ’letel’ kot veter. Osnovna različica je ob 
predstavitvi pod motornim pokrovom ’skrivala’ 50 krotkih 

konjičkov (38 kW), najmočnejši model pa jih je imel 85 (62 
kW). To je vseeno zadoščalo za 176 km/h in 11-sekundni 
pospešek od 0 do 100 km/h, kar je bilo svetlobno leto od 
karmanna. Motor s 85 KM je imel relativno lahko delo, saj 
mali kupe ni tehtal niti 800 kg. 

Ob predstavitvi je klasik slovenske avtomobilske literature, 
Martin Česenj, pod podnaslovom Cenzura v zadnjem hipu 
o motorjih med drugim zapisal: »VW Scirocco je nastajal 
v tistih nerodnih dneh, ko je svet govoril o bencinskem 
pomanjkanju in so se navadni smrtniki ozirali za majhni-
mi in varčnimi avti. Kriza je minila, ostal je drag bencin. 
In prodajni referenti so zahtevali varčen avto; najnovejši 
VW je v zadnjem trenutku doživel spremembo: manjšima 
od treh motorjev so vzeli nekaj moči, da bi ju navadili na 
navaden bencin in skromnejšo žejo. Polna konjušnica je 
ostala le pri Sciroccu TS, ki je vetrnjak po imenu, motorju 
in opremi.«

Zelo je pohvalil lego na cesti, saj sta bili spredaj dobro 
vodeni posamični obesi, zadaj pa toga prema z vijačnima 
vzmetema. Moč 85 KM pri 1,5-litru prostornine pa je tiste 
čase pomenila že ’navit’ motor s športnimi lastnostmi. 

Oblika karoserije

Motor

Prostornina (ccm), moč (kW/KM pri vrt./min)

Prenos moči

Podvozje in zavore

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

medosna razdalja (mm),

teža praznega vozila (kg), 

pnevmatike

Zmogljivosti: največja hitrost (km/h), 

pospešek od 0 do 100 km/h,

poraba goriva l/100 km (tovarna)

1781, 95/129 pri 5800

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI ZA VOLKSWAGEN SCIROCCO GTX 16V, letnik 1989

Samonosna, 3-vratni kupe 

Bencinski, štirivaljni, štiritaktni, vrstni, DOHC, vodno hlajeni

Enokolutna suha sklopka, ročni 5-stopenjski sinhronizirani menjalnik, pogon na 

prednji kolesi

4050 × 1645 × 1280

2400

970

185/60 VR 14

Spredaj: vzmetni nogi s prečnim stabilizatorjem, zadaj – poltoga prema, 4 × kolutne 

zavore – servo, ročna mehanska na zadnji kolesi 

Na mladih svet stoji

200

8,6

8,5

SLIKA ZGORAJ Najmočnejši motor s 16 ventili je s 
katalizatorjem razvil 95 kW (129 KM).

SLIKA ZGORAJ V obdobju 2008/14 so pri Volkswagnu 
ime Scirocco obudili z njegovo tretjo generacijo. 

SLIKA ZGORAJ Takole so bile videti zavorne čeljusti 
pred vgradnjo. SLIKA SPODAJ Ko je Matej z avtomobila 
odvil dele, jih je najprej očistil in pregledal ter se 
odločil, ali jih bo obnavljal ali kupil nove.

VW Scirocco je nastajal 
v tistih nerodnih 
dneh, ko je svet 
govoril o bencinskem 
pomanjkanju.

Matej Jurgele in njegov Scirocco
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Edino, kar mu ni bilo preveč všeč, je bil šibak zavorni servo 
ojačevalnik, seveda pa tudi prostora zanj v kabini ni bilo v 
izobilju. 

VW Scirocco druge generacije

Po osmih letih proizvodnje so pri Volkswagnu pripravili 
tip 53b, ki se je od predhodnika znatno razlikoval in na 
trgu zdržal naslednjih 11 let. Kljub temu ni nikoli dosegel 
prodajnih številk predhodnika. Od skoraj 800.000 proi-
zvedenih sciroccov prvih dveh generacij jih je več kot pol 
milijona odpadlo na prvo. Drugo generacijo je oblikovala 
koncernska razvojna skupina, ki mu je malo zaoblila ostre 
poteze, predvsem pa mu je povečala prostornost – tako 
prostor za potnike kot za prtljago. Znižali so koeficient 
zračnega upora in vgrajevali tudi močnejše 1,8-litrske 
motorje. Najmočnejši in najhitrejši sta imela po 4 ventile 

na valj in razvila 95 ali 102 kW največje moči (129 ali 139 
KM).  Teža je bila še vedno relativno nizka in tudi tip 53b je 
z najmočnejšima motorjema ponujal prvovrstne vozniške 
užitke – zlasti KR (102 kW / 139 KM brez katalizatorja).

Po obnovi ga bom samo še vozil in 
servisiral

Mladi Jurgele se je odločil tako kot piše že v zgornjem 
podnaslovu, ko je z avtomobila odvil prvi del. In res je tako 
tudi delal. Vsak dan si je zadal določen cilj – recimo pred-
nji roki. Dela je odvil in ju za silo očistil, nato ju je poslal 
peskat, potem je obnovil vse, kar je bilo mogoče – ne le, 
kar je bilo treba. Vse dele podvozja je na koncu pobarval – 
ali s prašnim lakiranjem ali s Heliosovim Rezistolom – bar-
vo, ki se nanaša v šestih slojih (dvakrat temeljni premaz, 
nato dva pokrivna sloja in dva zaključna).

Fino nemška restavracija

Na karoseriji ni ostal niti en del – niti enega vijaka ni 
bilo več mogoče odviti. Ker je posamezne sklope sproti 
obnavljal, jih je, ko je karoserija prišla z lakiranja, enega za 
drugim nameščal. Kar največ delov je ostalo izvirnih. Tako 
ni kupil celotnih novih zavor, saj so čeljusti ostale izvirne. 
Omislil si je električni dvig stekel in pnevmatsko centralno 
zaklepanje. Ne boste verjeli; rabljene dele za to je kupil v 
Kanadi. Ker je takrat ameriški dolar relativno slabo stal, je 
študent ugotovil, da bo za svoj denar dobil veliko več, če 

rezervne dele naroči iz Amerike. Malo dlje je čakal, saj je 
naročeno v Evropo priplulo z ladjo, ampak pri večletni ob-
novi mesec, dva ali trije ne igrajo prav pomembne vloge. 
S karoserijo je resnično imel srečo, saj je novo pločevino 
privaril le na spodnjem delu zadnje vezne stene. Izvirnega 
rezervnega dela ni bilo več na voljo, zato je nadomestnega 
dobil z Nizozemske. Zavorni sistem je v celoti obnovil. 
Zadnji dve zavori in glavni zavorni valj je zaupal servisu 
Hanzi Tassi, drugo je opravil sam. Večji del notranjih oblog 
in oblazinjenje je ostalo izvirno. Strešno oblogo mu je po 
stari brezhibno sešil znanec, upokojeni tapetnik.

Matej Jurgele in njegov SciroccoNa mladih svet stoji

SLIKA DESNO Ta čas, ko so karoserijo 
sveže polakirali, je pripravil vse sestavne 

dele (vrtljivo stojalo za karoserijo je 
izdelal sam).

SLIKA LEVO Partnerka Maša je z veseljem priskočila na pomoč 
pri natančnih opravilih. SLIKA PRVA SPODAJ Pobarvane 
oziroma prašno prelakirane dele je potem spravil v vrečko ali 
škatlo, kjer so ’počakali’ do vgradnje. SLIKA DRUGA SPODAJ 
Motor je tako ali tako moral ven, pa ga je še na novo zatesnil. Ker 
je vse delal sam, si je s prihranki med drugim kupil tudi dvigalo 
za motor.

Na karoseriji ni ostal niti en 
del – niti enega vijaka ni bilo 
vec mogoce odviti. 
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Generalno obnovljeni motor: 
premalo

Motor je generalno obnovil že prejšnji lastnik in je resnič-
no dobro deloval. Vseeno se je odločil, da ga pobarva 
in ’za ziher’ na novo zatesni. Batnega sestava in glave se 
ni dotikal, vse drugo pa je odstranil, očistil, pobarval in 
na koncu na novo zatesnil. Zamenjal je nekaj tipal, saj je 
na sredinsko konzolo dodal tri lične ’urice’, ki ’motorno 
počutje’ natančneje spremljajo kot zgolj kontrolne lučke. 
Pa še videti so lepše! 

Čeprav je bilo tesnilo vetrobrana še dokaj dobro, se je 
odločil za novega. Z nasmehom pove: »Dolgo sem okleval, 
ali bom dal 110 EUR za novo tesnilo, ali bom šipo vgradil 
kar s starim. Prevladal je razum in sem ga le naročil. Na lju-
bljanskem zastopništvu so mi povedali, da sem ujel zadnji 
vlak – bilo je namreč zadnje v Volkswagnovem centralnem 
skladišču!«

Šele ko je imel vse sestavne dele obnovljene in pripra-
vljene za vgradnjo ter popredalčkane, je prišlo na vrsto 
lakiranje pločevine. Ker avto ni doživel nobene nesreče 
in je bilo varjenja le za vzorec, čaranje s kitom ni bilo po-
trebno. Karoserija malega Volkswagna je bila po lakiranju 
videti, kakor da se je pripeljala iz tovarniške lakirnice. 

Matej je pred sestavljanjem počakal, da se je lak popol-
noma posušil. Odlično mu je šlo, saj so bili deli kakor novi 
in večina jih je v prvem poskusu ’sedla’ na svoje mesto. 
Vseeno je trajalo štiri leta (od 2007 do 2011), da je scirocco 
’šel’ na tehnični pregled. Največja težava pri projektu je bil 
perfekcionizem.

»Večkrat sem prišel do točke, ko bi vse skupaj najraje 
zažgal ali vsaj odpeljal na odpad. V takšnih trenutkih me je 
podpirala vsa družina. Oče, ki najprej ni bil navdušen nad 
staro šaro, ki sem jo privlekel k hiši, je velikokrat nataknil 
delovne hlače in mi pomagal, prav tako brat. Mama je 
poskrbela za moralno podporo, saj je z leti to postal že 
družinski izziv. Vesel sem bil, ker me je podprla tudi moja 
partnerka Maša – ne le verbalno, ampak je z veseljem 
poprijela tudi za orodje ali pa mi samo delala družbo. Mor-
da se vsem svojim doslej nisem dovolj zahvalil za veliko 
pomoč,« malce skesano pove Matej.

Koronavirus: vsako slabo je za 
nekaj dobro

»Leta 2010 sem avto zapeljal na tehnični pregled in ga 
vrnil na cesto. Požrl sem lastno besedo, saj kupe še ni bil 
’našminkan’ do mere, ki sem si jo zastavil. Toda družina s 
tremi otroki terja veliko angažiranja, zato sem si pogledal 
skozi prste. Zaradi svojih številnih obveznosti pa sem se 

tudi zelo malo vozil. Zadnja štiri leta je scirocco sploh zgolj 
ždel v garaži v Litiji. Med obdobjem izolacije so se številni 
posvetili vrtu, hiši ali kuhanju, jaz pa sem se zaprl v garažo 
in delal zaključna dela, ki bi jih moral že pred desetletjem. 
Certifikat starodobnega vozila je medtem že potekel 
in moral sem po novega. No, zdaj sem z avtom tukaj in 
vedno bolj uživam za njegovim volanom,« sklene svojo 
pripoved. 

Serpentine

Zdaj pride pa delo, zaradi katerega uživam v svoji službi. 
Šla sva se zapeljat. In to ne kjerkoli, ampak po trojanskih 
serpentinah proti Zasavju. Najprej sem posnel serijo foto-
grafij. Ko sva to opravila, je Matej zaigrano žalostno rekel: 
»Hudiča, zdaj sem pa pokvaril povprečno porabo.«

Prisedel sem in naredil nekaj dinamičnih posnetkov 
voznika. Pri tem sem videl, da gre Mateju vožnja rdečega 
dirkača zelo dobro od rok in nog, da volan uboga vsak še 
tako neznaten gib in da po serpentinah gre skoraj kot po 
tračnicah. Ko sem ga vprašal, ali bi mi lahko malo zaupal 
volan, je bilo takoj jasno, da je nad tem tako navdušen kot 
nad božanjem mokrega psa. Ve sicer, da tovornjaka znam 
kolikor toliko peljati, a je vseeno povedal: »Veš, ti boš 
vseeno prvi, ki ga boš peljal. So me sicer že spraševali, ali 

bi lahko poskusili, a doslej sem bil neomajen.«

To ni ravno spodbuda za divjanje po serpentinah. Sploh, 
če lastnik in restavrator v eni osebi sedi na desnem 
sedežu. Še dobro, da mi pri speljevanju scirocco ni ’crknil’, 
saj sem bil napet kot struna. A tudi prisotnost strogega 
’tutorja’ mi ni mogla pokvariti užitka ob vožnji.

(Pre)malo prostora za debeluha

No, gremo od začetka. Najprej sem se moral spustiti za 
volan. Desno nogo sem s težavo tiščal pod volanski drog, 
glavo sem si moral potisniti z roko navzdol (tako kot to 
svojim neprostovoljnim sopotnikom storijo ameriški po-
licisti). Pri tem sem se spraševal: kako, hudiča, sem lahko 
vozil scirocca prve serije bratranca Vojka. Tisti je imel 
še manj prostora kot ’dvojka’. Spomnil sem se, da sem 
bil tri desetletja nazaj 30 kg ’mlajši’. Ko sem se znašel za 
volanom, je bilo veliko bolje. Vseeno sem v ledvenem delu 
čutil bočne opore sedeža, saj sem zanj preobilen. Glava se 
je skoraj dotikala stropa, zato sem naslonjalo nagnil nazaj 
(tudi Česenj, je zapisal, da je vozil skoraj leže). Potem sem 
pognal motor, ki je ubogljivo vžgal in kabino napolnil s 
prijetnim zvokom iz izpušne cevi (pojma nimam, čemu je 
Matej vgradil prvovrsten avdio sistem). Ročica menjalnika 
je natančna, a ne tako volkswagnovsko mehka – kakor 

Matej Jurgele in njegov Scirocco

SLIKA ZGORAJ Oče je med drugim 
pomagal pri tekstilnih oblogah.

 
SLIKA DESNO Ne le ’šraufat’, tudi ’švasat’ 

se je Matej naučil.

Preden je začel voziti, je tudi notranjost 
’našminkal’ z dodatnimi merilniki. 

Veckrat sem prišel do 
tocke, ko bi vse skupaj 
najraje zažgal ali vsaj 
odpeljal na odpad.
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smo bili vajeni pri hrošču. Volan nima servo pomoči. Hvala 
bogu! Smo že skoraj pozabili, kako lepo z mehanskim 
volanom dlani čutijo cesto.

Das Auto 

Gremo, sem si mislil in speljal. Ko je Matej opazil, kako 
uživam in sem videl, da ni zameril, ko sem iz prve v drugo 
hitro pretaknil, se je malce omehčal in sprostil. Po prvih 
dveh ovinkih je celo rekel: »Malo bolj ga naženi, dogajati 
mu začne šele nad 4000 vrtljaji v minuti.« 

Vseeno nisem bil toliko pogumen, da bi ga gnal zelo nad 
oznako 4000 – človek si vendar lahko hitro premisli in bo 
postal slabovoljen pa bo konec preizkusa. Ampak tudi 
tako je mali kupe krasno ’obiral’ ovinke. Na glas sem se 
smejal, ko sem ugotovil, da se v ovinkih prednji pogon 
obnaša skoraj kot zadnji. Čutil sem, kako zadek tišči proti 
zunanjemu robu ovinka. Čudovito. Danes se 129 KM sliši 
malo. Saj to je manj kot 100 kW. Ampak scirocco ne tehta 
niti 800 kg in ima dokaj trdo podvozje ter nizko težišče. 
Povem vam, ti konjički so čisto dovolj za prvovrsten užitek. 
Motor je dovolj močan, da ga ni treba v vsakem ovinku 
pognati do rdečega polja, nove gume so odlično grizle v 
ovinkasti asfalt in avto držale v želeni smeri. 

»Veš, ko sem ga kupil, je bil bolj spuščen, potem pa sem 
nastavljivo podvozje ’dvignil’ na tovarniške nastavitve. 

Zdaj zadek sili malo ven, kar tudi meni ustreza in tudi po 
slabi cesti se lahko peljem brez strahu, da bi mi iz zob 
popadale plombe,« pojasni Matej. 

Zavore vrhunsko opravljajo svoje delo, roki dobita na vo-
lanu odlične informacije o dogajanju na cesti, motor skozi 
dvojni zaključek izpušne cevi lepo poje, verjemite, vožnja 
rdečega kupeja je resnično en sam užitek. Čeprav na prvi 
pogled avto morebiti deluje nežno, je čvrst in zanesljiv. 
Največja razlika z novimi avti je področje varnosti – zato pa 
sva izbrala serpentine, kjer je za uživaško vožnjo dovolj že 
hitrost v okviru prometnih omejitev.

V življenju se vse konča. In tudi najina vožnja se je. Matej 
mi je ponudil, da se lahko skozi ovinke še enkrat zapodim. 
Seveda bi se še z veseljem vozil, a sem raje volan prepustil 
mladeniču. Prvič, zaradi tega, da se ne bi preveč razživel 
in ga gnal do konca, drugič pa zato, ker je bolje, da nove 
gume ’radira’ sam. Pa srečno in veliko užitkov s sciroccom, 
Matej!

Literatura in viri:

Böhler, C. Scirocco. Aufregend vernünftig. Der Volkswagen Scirocco 

1974–1992. Wolfsburg, 2008.

Česenj, M. Volkswagen Scirocco, revija Avto. Ljubljana, 11. 4. 1974.

Česenj, M. Volkswagen Golf GTI 16 V in Scirocco GTX 16 V, Avtomagazin. 

Ljubljana, 18. 7. 1985.

Matej Jurgele in njegov SciroccoNa mladih svet stoji

Zdaj je čas za uživanje, in tudi to gre 
Mateju dobro od rok.

Le veselo skozi ovinke, Matej!

SLIKA ZGORAJ Na koncu mi je le prepustil volan – videti je zelo 
utesnjeno – in tudi je, a moje počutje v živahnem sciroccu je 
vsekakor bilo vrhunsko.

SLIKA DESNO Določene stvari v motornem prostoru je še 
izboljšal.

Verjemite, vožnja 
rdecega kupeja je 
resnicno en sam užitek.
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Takoj po začetku delovanja Javnega komunalnega 
podjetja Standard Knjaževac so svoj vozni park začeli 
graditi tudi s tovornjaki znamke TAM. Leta 1972 so kupili 
kar dva nova Tama 5000 – enega za pranje ulic, drugega 
pa za prevoz fekalij. Kamione so po licenci Humboldt 
Deutz začeli proizvajati v Mariboru leta 1957. Prvih 
devet let je šlo za model 4500. Nato so brez bistvenih 
sprememb nosilnost povečali za 500 kg in tako dobili 
model 5000 – dva takšna imajo v Knjaževcu. Poganjata 
ju štirivaljna motorja 62 kW moči (85 KM). Tretji Tam je 
model 170 T 14, ki pa so ga nabavili leta 1982 in ga še 
vedno uporabljajo za čiščenje zamašenih kanalizacijskih 
vodov. Slednjega poganja šestvaljni motor, moči 125 kW 
(170 KM), njegova skupna dovoljena masa pa znaša 14 
t. V obdobju, ko so ga proizvajali (od 1979 do 1987), ni 

več veljal za najsodobnejše vozilo, imel pa je hidravlični 
volan in sinhronizirani menjalnik ter slovel kot zanesljiv 
in trpežen tovornjak. 

Vsak dan se vrtijo

Zanimivo je, da našteta vozila vsakodnevno uporabljajo, 
kar je mogoče zaradi skrbnega in rednega vzdrževanja. 
Vsak dan so na cesti in delujejo v dobrobit prebivalcev 
Knjaževca. V JKP-ju, kjer se obnašajo kot dobri gospodar-
ji, so preračunali, da se jim bolj obrestuje te tovornjake 
redno vzdrževati, kakor pa kupiti nove. Njihova uporabna 
vrednost je enaka. Za vzdrževanje modela 170 so celo ku-
pili enega za dele. Seveda so za voznike nova vozila bistve-
no udobnejša in preprostejša za vožnjo in delo. Ampak 

BESEDILO: Aleksandar Vidojković
PREVOD: E. Šterbenk
FOTOGRAFIJE: Ivica Vasiljević, Boban Radivojević, TAM

NE EDEN, V JKP STANDARD KNJAŽEVAC SO „ŽIVI“ 

tako vozniki kot prebivalci so se na stare Tame navezali in 
v dolgem času uporabe so dejansko postali zgodovinska 
vozila, saj najstarejša nosita že skoraj »pet križev«. 

V prvih vrstah proti Covidu 19

Spomladi leta 2020, ko je svetu zavladala pandemija nove-
ga koronavirusa, sta postala vzdrževanje oddaljenosti med 
ljudmi in okrepljena dezinfekcija javnih površin vsakda-
njost številnih mest – tudi Knjaževca. Boj človeštva proti 
novi nevarnosti je zahtevala mobilizacijo vseh virov. In v 
Knjaževcu so bili na delu tudi Tami. K varnejšemu okolju 
je še posebej prispeval TAM 5000, katerega nadgradnjo so 
posodobili s cisterno iz nerjavne pločevine. Ta kamion je 
vsako noč krožil po opustelih javnih površinah in dezinfici-
ral mestne ulice, pločnike ter parke. Delovni in odgovorni 
sodelavci JKP Standard so s pomočjo zanesljivega TAM 

5000 pripomogli k večji zdravstveni varnosti in preprečeva-
nju širjenja virusa covid-19 v Knjaževcu. 

Morda kdaj muzejska zbirka?

V JKP Standard Knjaževac so med drugim pomislili tudi na 
možnost, da bi v prihodnosti oblikovali muzejsko zbirko, v 
katero bi vključili stroje in orodja, ki so jih nekoč uporablja-
li – seveda s poudarkom na tovornjakih TAM, ki desetletja 
zvesto služijo svojemu namenu. Tehniško in kulturno 
dediščino želijo ohraniti za prihodnje generacije. Držimo 
pesti, da ta ideja pade na plodna tla!

Avtor se zahvaljuje Omilu Ranđeloviću, direktorju JKP 
Standard Knjaževac, in Bratislavu Milijiću za informacije ter 
odlično sodelovanje. 

JKP Standard Knjaževac so ustanovili 
na začetku šestdesetih let dvajsetega 
stoletja. Njihove osnovne dejavnosti 
so oskrba mesta z vodo, urejanje in 
vzdrževanje zelenih površin, upravljanje 
s tržnico in pokopališčem ter druge ko-
munalne službe. Ob tem pa tudi gojijo 
in prodajajo cvetje. 

Tovornjak znamke TAM"Še živeče" legende

ŠE TRIJE TAM-I

LEVO S Tamom 5000 za pranje ulic so 
vsako noč dezinficirali javne površine.

SPODAJ Stari Tami imajo številna 
mazalna mesta in v Knjaževcu jih redno 
mažejo, zato so tako dolgo zdržali.

PRVA ZGORAJ  TAM 5000 je namenjen prevozu fekalij, za njim 
pa stoji 170 T 14, na katerega je montirana visokotlačna črpalka. 
DRUGA ZGORAJ V kabini so jasno vidne sledi dolgotrajne uporabe, 
velik volanski obroč pa je potreben zaradi mehanskega volana. 
DESNO Starejšima modeloma moč do koles prenaša nesinhroniziran 
menjalnik z zobniki s poševnim ozobljenjem (na sliki), 170 T 14 pa 
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Hinko Čerič je bil vrhunski strokovnjak, ki ga ljubitelji 
motociklizma in avtomobilizma premalo poznajo 
(poznamo). V slovenskem motociklizmu je pomemben 
zaradi treh področij, kjer je pustil globoko sled. Prva 
so njegovi dirkaški uspehi v tridesetih letih, pred 2. 
svetovno vojno in še nekaj zmag po njej. Druga je 
prototip motocikla Pohorc, izdelan okoli leta 1950, tretja 
pa sodelovanje v Tomosovi uspešni razvojni in dirkaški 
zgodbi. Tisti, ki so ga poznali, povedo, da je bil nemiren 
duh, ki je hotel izboljšati vsako tehnično zadevo, vedno 
pripravljen pomagati, a nikoli glave ni dvigal visoko in 
se hvalil s svojimi dosežki, tako da se neupravičeno ni 
vpisal v zgodovino. 

Sramota, da o Hinku Čeriču ni 
nikjer nič zapisanega

To je bil prvi stavek, ki mi ga je namenil gospod Ivo Puž, 
ki je Hinka osebno dobro poznal in v eni sapi nadalje-
val: »Veste, brez Hinka Tomos ne bi nikoli dosegal zmag 
v mednarodni konkurenci. On je bil duša razvojnega 
oddelka. K sodelovanju ga je takoj po ustanovitvi tovarne 
leta 1955 povabil prvi Tomosov direktor Franc Pečar, ki je 
Čeriča osebno poznal in zelo cenil njegovo znanje. Čeprav 
je ogromno delal, mu nikoli niso priznali prave veljave.«
Pri reviji Avto Motor Classic se to ʻluknjoʼ v poznavanju 
razvoja slovenske proizvodnje motornih koles in mopedov 
trudimo zakrpati. 

Vojska informatorjev

Do gospoda Puža in drugih, ki so Hinka Čeriča 
dobro poznali, mi je pomagala desetina zainte-
resiranih posameznikov. Začelo se je pri Nataši 
Grom Jerina, ki je predsednica kulturne komisije 
FIVA in podpredsednica te mednarodne organi-
zacije. Ena pomembnih nalog komisije je ravno 
iskanje in zapisovanje tovrstnih zgodb. Naslednji 
je bil Petja Grom, v katerega muzeju je razstavljen 
motor (agregat) Pohorc, ki ga je izdelal Čerič, večji 
del motocikla pa je še v gajbicah. Potem sem 
vprašal mariborsko avtomehanično legendo, 
Cvetka Harba, ki me je napotil k Borisu Demšiču. 
Ta je dober poznavalec zgodovine TAM, a s Čeri-
čem nikoli ni imel stika. Takoj je poklical gospoda 
Vilija Rozmana, nekdanjega dirkača. Nato smo 
se Rozman, Demšič in moja malenkost dobili pri 
gospodu Pušniku, v njegovem muzeju motoci-
klov v Slovenski Bistrici in takrat sem navezal 
stik z Ivom Pužem. Ta mi je priporočal obisk pri 
Rajšpu, oba pa sta me napotila k Milanu Glažarju 
in me pri njem tudi napovedala. Ta je poročen s 
Čeričevo vnukinjo Andrejo Berglez Glažar. Živita 
v meščanski vili, v kateri je Hinko bival in delal po 
drugi svetovni vojni. Poleg tega sem se pogovarjal 
še z Mladenom Čeričem, ki je tudi dirkal s Tomosi, 
in z njegovim sinom Mikom. Posebej se moram 
Čeričevim in Glažarjema zahvaliti, saj so dovolili 
objavo fotografij, ki jih je v petdesetih letih posnel 
Hinkov brat, Franjo Čerič, poklicni fotograf.

BESEDILO: Emil Šterbenk
FOTOGRAFIJE: arhiv V. Rozman (Foto: F. Čerič), arhiv Čerič in Glažar, E. Šterbenk

Rojen Mariborčan

Hinko je bil član Čeričeve družine, ki je štela 10 otrok. 
Oče Jože in mama Elizabeta sta v Maribor prišla še v 19. 
stoletju in Hinko je bil njun najmlajši otrok, rojen 12. 
julija 1907. Krstila sta ga za Henrika, a vse življenje so ga 
klicali Hinko. Dali so ga v uk za kovinostiskarja (pasar 
oziroma ʻdrukerʼ po domače). Te obrti se je učil od okto-
bra 1923 do aprila 1926 v kovinostiskarski delavnici inž. 
Buhla in Albina Slezaka na Teznem. Leta 1940 je v Lju-
bljani najprej maja položil izpit za kovinostiskarskega, 
oktobra pa še za mehanikarskega mojstra. V tridesetih 
letih je delal v Thoma & Co Maribor kot garažni mojster 
in mehanik. 

HINKO CERIC
OCE PRVEGA SLOVENSKEGA MOTOCIKLA, 
POHORCA

ZGORAJ Hinko Čerič z motorjem Pohorca leta 1950 (ta motor je na 
ogled v Muzeju motociklov Vransko). LEVO Hinko Čerič, fotografiran v 
podjetju TOMOS na začetku šestdesetih let.

Brez Hinka Tomos 
ne bi nikoli dosegal 
zmag v mednarodni 
konkurenci. On je 
bil duša razvojnega 
oddelka.

Hinko Čerič

DESNO J. Rajšp. 
SPODAJ B. Demšič, F. Pušnik, V. Rozman 

(od leve).



70 AVTO MOTOR CLASSIC    71AVTO MOTOR CLASSIC    

Odmevni dirkaški uspehi

V času, ko je Hinko delal kot vodja garaže, se je popoldne 
zapiral v delavnico in izboljševal motorje, ob koncih tedna 
pa dirkal kot član mariborskega kluba. Vozil je na jugoslo-
vanskem prvenstvu in se udeleževal tudi mednarodnih 
dirk. Dirkal je tako po cesti kot vozil dirke ʻdirt track.̓ Na 
dirkaške steze se je podal leta 1929 in vztrajal do vključno 
leta 1940. Dirkati je začel z motociklom Monet Goyon, 
nadaljeval s Puchom 175 in Puchom 250 S4. Vozil je tudi 
s Puchom 250 ladepumpe in nazadnje še s 500-kubičnim 
BMW-jem (Breznik, 1976, str. 26). Tudi po 2. svetovni vojni 
je še odpeljal nekaj dirk, o čemer pričajo pokali. 

Informatorji so povedali, da si je motorje sam predeloval. 
Jožef Rajšp – Jožko je med drugim rekel: »Hinko je točno 
vedel, kako pomembna je pri dirkalnem motorju izpušna 
cev. Tako se je na dirko v Zagreb peljal kar z motorjem, 
s katerim je dirkal, le izpušno cev lastne konstrukcije je 
razstavil, jo dal v nahrbtnik in jo pred dirko zmontiral na 
motor.« 

Pri Čeričevih ni dirkal samo Hinko, ampak tudi njegov brat 
Ivan. Ta se je med dirkanjem leta 1949 tudi ubil, in sicer 
na dirki dirt truck v Mariboru. Ko ga je odneslo s trase, je 
padel v bombni lijak. Kasneje je s Tomosom dirkal njegov 
nečak Mladen.

Štajercem je vedno 
pomagal

V času, ko je delal pri Tomosu, je Hinko 
sodeloval z dirkači in jih tudi spremljal 
na dirke. Če je lahko pomagal Štajercu, je 
to tudi storil, kar je povedal Vili Rozman: 
»Na dirki v Opatiji je svojim mehanikom 
naročil, naj mi ʻnaštelajo motor .̓ In so mi 
ga. Letel je kot strela«.

Svila, obrt in Pohorc

Tudi vso vojno je delal v Svili (tako so preimenovali Tho-
ma & Co). Takoj po vojni, ko je bilo podjetje nacionalizi-
rano, je še ostal tam do leta 1947, ko je zaprosil obrtno 
dovoljenje in ga avgusta tudi prejel, in sicer za izvrše-
vanje obrti in mehanike. V svoji delavnici na Principovi 
ulici je večinoma popravljal motocikle.

V drugi polovici štiridesetih let je sicer bilo kristalno ja-
sno, da bodo v Tamu proizvajali tovorna vozila, vseeno 
pa so se preizkusili tudi v drugih izzivih. Eden teh je bila 
izdelava motocikla. Prototip so izdelali leta 1948 pod 
vodstvom Draga Karla Fišerja (Prašnički, 2007, str. 12). 
Ta motor je po besedah gospoda Puža motiviral Hinka, 
da se je v domači delavnici leto kasneje lotil proizvodnje 
lastnega prototipa. Celo motor je konstruiral sam. Za 
vzor mu je služil DKW-jev 250 ccm agregat, a odločil se 
je za prostornino 350 ccm. Valj in motorno ohišje so vlili 
v Livarni Maribor, bat pa v zasebni livarni Jager na Po-
brežju – iz materiala, iz katerega so bile izdelane letalske 
elise. Motor naj bi izdelal v sodelovanju z elektrostroj-
nim klubom TAM (to je treba še preveriti). Pohorca so 
predstavili na prvem povojnem Mariborskem tednu. 

ZGORAJ Ekipa s štirimi Tomosi D 5 – Hinko skrajno 
desno (fotografija v: Grom, 2013, str. 46).
SPODAJ Hinko Čerič v mladih letih.

PRVA ZGORAJ Prednji del motocikla Pohorc. DRUGA ZGORAJ 
Fotografija zmagovalcev posameznih kategorij na dirki v Zagrebu, 11. 
6. 1933 – od leve: Werstich J., Falk F., Soerensen N., Čerič H. (rezultati v 
Breznik, 1976, str. 102–103).

Hinko ČeričOsebnost

SPODAJ V. Rozman, zmagovalec v Velenju 1959.
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Izlet ʻna morjeʼ

Hinko je bil obrtnik do konca novembra 1955, ko se je 
preselil v Koper. Tja ga je povabil prvi direktor Tomosa, 
gospod Franc Pečar. Izziv je bil dovolj velik, da ga je spre-
jel, saj so ga dali v prototipno delavnico. Ko so leta 1962 
ustanovili Zavod za tehnične in ekonomske raziskave, ki se 
je kasneje razvil v sodobno opremljen inštitut, naj bi Čerič 
postal njegov prvi vodja (še treba raziskati). 
Leta 1956 so pri Tomosu začeli dirkati z modeli Tomos 
Puch, v razredih 125 in 250 ccm. S Puchom je dirkal tudi 
Hinkov nečak Mladen Čerič. Fotografija visi ob vhodnih vra-
tih Pušnikovega muzeja. Čerič je aktivno sodeloval pri načr-
tovanju in izdelavi dirkalnega D5 in pripomogel k številnim 
domačim in mednarodnim zmagam tega dirkalnika.

Vrnitev v Maribor 

Hinko Čerič v Tomosu ni delal do svoje upokojitve. Avgusta 
leta 1964 je zaprosil za sporazumno prekinitev delovnega 
razmerja (zdravstveni razlogi) in se vrnil v Maribor, kjer je 

Vse je spreminjal

Pušnik je povedal, da je imel Čerič v prvi 
polovici petdesetih let predvojnega DKW-ja. 
Ta je imel prestavno ročico kot ročaj dežnika 
(kakor Renault 4 ali Citroen 2 CV), Hinko pa jo 
je predelal v obvolansko. Ker je avtomobil imel 
platneno streho, je vgradil še bencinski grelec. 
Ko je kupil BMW-ja 1600, letnik 1966 (na sliki), 
mu je električno napeljavo predelal na 12 V 
(leta 1967 so vsi BMW-jevi modeli šli na na-
petost 12 V) in izdelal izpušno cev iz nerjavne 
pločevine. 

Z raziskovanjem o Hinku Čeriču še zdaleč 
nismo zaključili. Dejansko smo šele na 
začetku. Za mariborski del njegove ži-
vljenjske in delovne poti nam je že uspelo 
prejeti precej podatkov, tisti del, ki ga je 
preživel v Kopru, pa je praktično neznan. 
Dragi bralke in bralci, če ima kdo od vas 
dodatne informacije o našem tehničnem 
velikanu, naj se, prosim, obrne na pisarno 
SVAMZ ali stopi v stik z avtorjem, Emilom 
Šterbenkom (031 360 663).

Hinko Čerič in njegov nečak Mladen 
z dirkalnim Tomos-Puchom.

SPODAJ Vrtalni stroj Hinka Čeriča še vedno 
uporablja mož njegove vnukinje, Milan Glažar.

Hinko Čerič

Franc Pušnik, lastnik muzeja dirkalnih 
motociklov v Slovenski Bistrici in dir-
kač, ki pri svojih petinosemdesetih letih 
še vedno brezkompromisno »ožame« 
plinsko ročico, je v smehu povedal, 
katere pogoje mora človek izpolnjevati, 
da je lahko dirkać: »Mor'š imet d'nar, 
voljo in malo nor mor'š bit'.

do upokojitve, avgusta 1967, delal kot vodja delavnice 
na servisu Ferromoto. Po upokojitvi je še ves čas ʻbrkljalʼ 
po svoji delavnici. Dočakal je visoko starost in umrl 30. 
novembra leta 1996.
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Pravi ljubitelji starodobnih tehničnih čudežev imamo 
vedno nove ideje, tako da nam ni nikoli dolgčas! Že 
dalj časa sem razmišljal, kako bi svojega dragocenega 
hrošča kabrioleta iz Črnomlja za stalno preselil v Izla-
ke. Žal so vse garaže že zasedene, pa sem se domislil, 
da bi hrošča nekako dvignil v prvo nadstropje, nad de-
lavnico. Za to bi potreboval dovolj močnega viličarja, 
ki bi bil kos nalogi. 

Začel sem iskati, vendar je bila naloga kar zahtevna. Vili-
čar, ki bi ustrezal mojim zahtevam, bi navsezadnje moral 
imeti tudi sprejemljivo ceno. Nazadnje sem ga vendarle 
našel v Čatežu pri Trebnjem. Skoraj prepričan sem, da je 
to najstarejši popolnoma delujoč viličar v Sloveniji. 

Gre za 7-tonskega orjaka, ki dvigne 10.000 LBC (4,7 t). 
Izdelan je bil leta 1945 v Vancouvru v Kanadi, v tovarni 

BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Anton Šterk

Treba je bilo tudi najti voznika, ki bi imel dovolj ’jajc’ ali 
pa luknjo v glavi, da bi se odpravil na skoraj 50 km dolgo 
pot. Izkazalo se je, da je tak Zlatkin oče (tast), ki se kljub 
70. letom ni ustrašil izziva. 

Viličar ima delujoče luči, poskrbeti je bilo treba še za 
ustrezno signalizacijo in zavarovanje, ki mi ga je uredila 
zavarovalnica Generali. Še bojni ples za lepo vreme in 
akcija! 
V nedeljo, 7. junija ob 7.00, smo se z Viktorjem in njego-
vo ženo Vero (tašča) odpeljali avanturi naproti. Ob 8.00 
je viličar kot vedno vžgal kot mina in čez pol ure se je 
začela odisejada, ki bo šla v zgodovino! 

Do Litije je cesta ozka in ovinkasta, pri Moravčah je hud 
vzpon, potem pa seveda navzdol, kar je pravzaprav še 
zahtevnejše, saj se pri pritisku na zavoro izklopi pogon 
in motor ne zavira več. Pa je le nekako šlo, treba je bilo 
le opozarjati nasproti vozeče in nič hudega sluteče, na 
srečo bolj redke voznike, kajti voznik se je raje držal 
varne sredine ceste. Vendar je šlo, čeprav počasi, saj 
viličar pač ni bil narejen za dolgo vožnjo po cesti. Hitrost 
je bila od 5 do 20 km/h. Tako smo prijezdili do glavne 
ceste Litija–Zagorje, kjer pa je bilo po 500 m veselja 
konec! Raztegnil se je namreč klinasti jermen in ni več 
poganjal vodne črpalke in ventilatorja. Stvar je toliko 
bolj nerodna, ker je vse zelo težko dostopno. 

Jermena seveda nismo imeli, zato smo težavo poskusili 
rešiti s pritrdilno elastiko (pajek), kar pa je zdržalo le 2 
km. Tu se je za nepogrešljivo izkazala Vera, ki je pri bli-

Cranemobile Limited tip Lodormobile. Kako in kdaj je 
prišel v Slovenijo, mi še ni uspelo raziskati. 

Širok je 220 cm, jarm pa je visok 373 cm. Na njem vse 
brezhibno deluje, potrebuje le malo kozmetike. 

Po preizkusu, ki ga je uspešno prestal, so sledila dolga 
pogajanja o ceni, ki so se končala z obojestranskim za-
dovoljstvom. Zdaj se je bilo treba odločiti, kako zadevo 
za čim manj denarja spraviti domov. Ta naloga pa je 
bila težja, kot sem si predstavljal. Zaradi višine jarma bi 
potreboval prikolico, ki ne bi bila višja od 30 cm. Tu pa 
je znova nastala težava, kajti viličar ima le eno krmilno 
kolo. Prikolica, s katero bi ga za razumno ceno pripe-
ljal, pa ima po sredini odprtino. Padla je ideja, da bi ga 
peljali na lastni pogon po cesti, čeprav je cesta ozka in 
ovinkasta ter ima dva zahtevna klanca pri Moravčah. 

žnji hiši, kamor je šla po vodo, izprosila še ženske hlačne 
nogavice, ki so zdržale do doma in še vedno držijo! 

Dvakrat smo še preverjali do križišča Izlake–Kandrše, 
pri tovarni ETI, torej skoraj do doma, kjer je pri zavijanju 
levo Viktor zaradi nasproti vozečega avtomobila moral 
ustaviti. Viličar je sredi ceste ugasnil in zaradi praznega 
akumulatorja ni več hotel vžgati. 

Na srečo smo imeli rezervni akumulator in težavo dokaj 
hitro rešili. Nekaj zmede pa smo le povzročili. Nato pa 
na domače dvorišče po skoraj petih urah. 

Tudi spremljevalna vožnja ni bila od muh. Najprej ozka, 
nato pa zelo prometna cesta Litija–Zagorje, kjer si ob 
lepem vremenu predvsem številni motoristi dajo duška. 
Takrat ni prijetno, ko ti pri 10 km/h neprestano šviga-
jo mimo z več kot 120 km/h. Kljub temu smo zmogli, 
čeprav si podobnega podviga ne želimo kmalu ponoviti. 
Vsem, ki so mi na Facebooku pošiljali lepe želje in na-
svete, iskrena hvala. Če pa kdo ve za starejšega delujo-
čega viličarja, pa naj me, prosim, obvesti! 

ViličarPodvig

STAROSTA VILICARJEV 
KONCNO NA MOJEM 
DOMU
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To je bila osnovna ideja za vozila FAF, paleto avto-
mobilov, ki bi temeljila na podvozju  Citroena 2CV in 
bi bila namenjena montaži v državah tretjega sveta, 
namenjena za montažo v državah brez visokotehnolo-
ške industrijske infrastrukture, s čimer bi se zmanjšala 
odvisnost teh držav od razvitih držav in v pomoč njihovi   
gospodarski rasti. To je bil  Citroënov "uradni" odgovor 
na vozilo Baby Brousse, ki ga je prvotno razvil samostoj-
ni podjetnik na Slonokoščeni obali.

Zasnova proizvodnje FAF je predvidevala vsaj 50% lokalno 
izdelanih sestavnih delov; zlasti karoserije, podvozja in 
električne napeljave. Predvsem v prid   zmanjšanja uvo-
znih dajatev in zagotavljanja lokalne zaposlitve.

FAF je bil posodobitev zasnove Baby Brousse in je temeljil 
na mehaniki 2CV. to je: zračno hlajen dvovaljni bokser mo-
tor, pogon na sprednja , posamezne obese z vzdolžnimi 
nihalkami in vijačnimi vzmetmi, hidravlični blažilniki,…
Predlaganih je bilo pet oblik karoserije: limuzina, trivratni 

karavan, kombi, pick up, 4x4 terensko vozilo s trdo ali 
platneno streho. 

Za izdelavo karoserije niso bile potrebne drage stiskal-
nice, saj je karoserija bila sestavljena iz večinoma ravnih 
kosov pločevine, ki so jih krivili z ročnimi ali hidravličnimi 
(abkant) krivilnimi stroji.  Za razliko od karoserije  Baby 
Brousse, ki je bila vijačena, je bila FAF karoserija točkovno 
varjena. Za vzpostavitev proizvodnje je Citroën predložil 
načrte za gradnjo tovarne, ki bi za proizvodnjo 500 vozil na 
leto potrebovala 2 ha. Zemlje, sama tovarniška zgradba 
pa bi zasedala 2500 m2. Projekt FAF je trajal od leta 1973 
do 1979, začetna proizvodnja je bila najprej v Mangualdeu 
na Portugalskem , konec proizvodnje pa v Guinée Bissau 
v Afriki. Vozilo, podobno FAF-u, so izdelovali tudi v Grčiji v 
tovarni NAMCO. 

Vozilo so poimenovali PONY in ga izdelovali skoraj 10 let. 
Izdelali so 30000 vozil tega tipa in jih izvažali po celem 
svetu. En primerek tega vozila se nahaja tudi v Sloveniji. 

BESEDILO: Kežmah Janez Keža
FOTOGRAFIJE: osebni arhiv Kežmah Janez Keža in splet

Citroen A4X4 (FAF)

Testiranje tega vozila je potekalo med letoma 1979 do 
1980. Deset tesnih prototipov je v tem dvoletnem obdobju 
prevozilo več 10000 kilometrov brezpotij in raznovrstnih 
terenov. Stresni testi so bili namenjeni ugotavljanju 
trpežnosti motorja in ostalih mehanskih komponent ter 
kovinske karoserije. 

Evropska unija je bila že ustanovljena, a armade različ-
nih držav še niso imele poenotenega naročanja vojaške 
opreme in orožja. Do tedaj je vsaka  privilegirala domačo 
industrijo. Tako je v Franciji vojska uporabljala Meharija,  
kot lahkega terenca, narejenega iz ABS z omejeno kapa-
citeto tovora in moštva. Renault, Peugeot in Mercedes ter 
ostali so se trudili prevzeti trg. Citroen se je zato odločil 
zaupati izdelavo terenskega avtomobilčka svoji tovarni v 
Mangualde na Portugalskem, v kateri je že bila proizvo-
dnja projekta FAF.  Osnova za Terensko vozilo Citroen A4x4 
je bilo podvozje Mehari 4X4, ki je bil v redni Citroenovi 

proizvodnji in delno predelana karoserija FAF.
Ker so smatrali, da originalna moč motorja z 602 ccm ne 
bo dovolj, so v prototipna vozila namenjena francoski 
vojski, vstavili 652 ccm motor iz vozila Citroen VISA. Po 
270.000 prevoženih testnih kilometrih je ministrstvo za 
obrambo v Parizu ugotovilo, da je to izjemno vozilo z 
odličnimi voznimi lastnostmi, ki lahko premaguje tudi do 
50% klančine tudi polno naloženo. Posebne pnevmati-
ke, ki jih je izdelala tovarna Michellin, so nudile odličen 
oprijem terena, tudi v globokem blatu. Vzmetenje se je 
izkazalo kot prvorazredno. Menjalnik s sedmimi presta-
vami in reduktorjem se je izkazal za briljantnega. Poraba 
je bila med 6,5 in 9 litri na uro vožnje. Ministrovo je bilo 
nadvse zadovoljno. 

Aprila 1981 je Citroen podal izjavo za javnost, da je FAF 4x4 
sprejet v francosko armado z naročilom 5000 komadov. 
Vendar je veselje bilo prerano, saj se je odločila vojska 
naročiti težja 4x4 vozila in takoj opustila zamisel o lahkih 
terencih , kakor je FAF. Naročila je usmerila  v Peugeot/ 
Mercedes P4. Citroen je ostal brez naročila in tako je bil 

PROJEKT FAF 4X4

FAF 4x4

Facile à fabriquer – ENOSTAVEN ZA IZDELAVO 
Facile à financer – ENOSTAVEN ZA FINANCIRANJE

SLIKA ZGORAJ FAF dvovratni karavan.
LEVO Promocijski letak.
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projekt kaj kmalu pozabljen. Citroen je medtem poskušal 
usmeriti prodajo tega vozila na druge trge, kot so Južna 
Amerika, v Evropi pa Jugoslavijo.

Tovarna Cimos je v letu 1979 uvozila dva primerka teren-
skih vozil Citroen FAF iz Portugalske tovarne Manguald za 
potrebe raziskave Jugoslovanskega tržišča. Tako za vojaške 
ali civilne namene. Ta dva primerka  sta bila obarvana v 
Portugalske vojaške barve in v dveh različicah pogona. 
A4x4 in FAF 4x2. Oba vozila sta na podvozju Mehari 4X4 
in z odprto dvovratno terensko karoserijo FAF s platneno 
streho in platnenimi vrati na kovinski cevni konstrukciji. 
Tovarna Cimos je prvič predstavila vozilo A4X4 na Beograj-
skem avtosalonu leta 1980 z namenom raziskave tržišča 
o smiselnosti začetka proizvodnje takšnega vozila pri nas.   
V tem obdobju so v tovarni Cimos zaključili proizvodnjo 
vozil Diana in iskali nov izdelek. Poleg vozil FAF4X2 in A4X4 
so tega leta uvozili in prikazali na sejmu tudi Citroenovo 
tovorno vozilo Acadiane. Vozilo A4X4 so ponudili tudi v test 
jugoslovanski armadi vendar vozilo ni zadovoljilo pričako-
vanja JLA ter do sodelovanja ni prišlo. 

Še leta 1982 so v Cimosu vozilo A4X4 razstavljali po sejmih 
nato pa so vozila obstala v krogu Cimosove tovarne v 
Kopru. Leta 1985 je Cimos na dražbi prodal vozilo FAF4X2 
zasebniku (ohranjeno je v originalnem stanju in še vedno 
redno registrirano do tega dne) , vozilo A4X4 pa je bilo 
predano poveljstvu teritorialne obrambe v Sežani. Po nekaj 
letih uporabe je bilo to vozilo predano gasilcem v Sežani, 
ki so ga  delno predelali in obarvali v rdečo barvo. Zaradi 
poškodb na prednjem delu vozila so izdelali nov odbijač, 
sličen originalu in namestili prednje Saturnusove univer-
zalne smerokaze (v originalu so bili od Mehari 4X4). Prav 
tako so takrat sneli originalna platnena vrata in izdelali 
pločevinasta . 

Splošni podatki

Motor

Menjalnik – prenos

Obese

Zavorni sistem

Električna oprema

TEHNIČNI PODATKI NAŠEGA VOZILA CITROEN A4X4 (FAF): 
(delni prepis iz originalne sejemske Cimosove publikacije iz leta 1980, osebni  arhiv Kežmah Janez Keža)

Dvoosno vozilo s štirimi kolesi; pogon na prednja ali na vsa štiri kolesa, Pnevmatike 

145/380 (145-15), šasija škatlaste oblike, izdelana iz jeklene pločevine, karoserija 

privita na šasijo, motor vzdolžno postavljen.

4 taktni, dvovaljni bokser, zračno hlajen. Model AM2A, 29 KM, vrtina 74mm, gib 70mm, 

kompresijsko razmerje 8,5. Uplinjač  SOLEX, dvogrli, suhi zračni filter, prisilno mazanje 

z zobniško črpalko, prostornina rezervoarja za gorivo 32 litra.

Enolamelna suha sklopka. Menjalnik 7 stopenjski (4 + 3) z reduktorjem in vklopom prenosa 

na zadnjo os . Prenosno razmerje reduktorja 1:2,6 – vklop reduktorja izloči 4. prestavo. 

Blokada diferenciala zadnje osi. Homokinetični zglobi na prednji in zadnji osi.

Štiri neodvisne obese tipa AMI Super break. Kolesa pritrjena na nihajne roke. R

oke povezane z drogom na vijačne vzmeti, ki se nahajajo v vzmetnih loncih 

pritrjenih vzdolžno ob šasiji. 4 hidravlični amortizerji vzdolžno delujoči.

Dvokrožni zavorni sistem LHM, prednje in zadnje kolutne zavore, pomožna mehanska zavora, 

delujoča na prednja kolesa, neodvisna od glavnega zavornega sistema.

12 voltna, alternator 290W, akumulator 25 Ah, prednji žarometi Saturnus (tip Cibie) 

z regulacijo višine iz vozniškega mesta.

Članek o sedajem stanju vozila 
Peter Grom

Vozilo Martina Jerina je dolgo časa samevalo v garaži,  
tako da do danes ni nabralo več kot 11ooo kilometrov. 
Tik pred občinskimi volitvami je bilo ponovno dano na 
licitaciji v prodajo. Tukaj je naša organizacija izdelala 
po naročilu Občine cenitev, ki jo je novo izvoljeni župan 
zavrgel in se obrnil našim kolegom iz SVS, po  novo 
cenitev. V strahu pred tujimi kupci, kar bi pomenilo, da 
je avto za naše slovenske zbiratelje izgubljen, si ga je 
priboril po pretiramo visoki ceni naš član Tine Jerina 
iz Sežane, član Kluba Balilla.  Obnovil ga je in mu vrnil 
prvotno pravilno vojaško barvo. Danes se v naši zvezi 
lahko pohvalimo certifikatom za to vozilo, ki je prava 
atrakcija, ko se zapelje po Sežani ali na kakšnem sreča-
nju starodobnikov.

FAF 4x4Projekt

LEVO obarvan v gasilske barve, preden ga je 
kupil g. Jerina.
SPODAJ Prototip francoske vojske.

SPODAJ Shema pogona A4x4.

ZGORAJ Martin Jerina v svojem avtomobilu po 
obnovi. 
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Da pa v uvodnih mislih ne zaplavamo v preveč abstrak-
tne formulacije namesto dokončnega opisa poletno-
-počitniškega potovanja z motorji po brezpotjih Bosne, 
se moramo še za hip vrniti v manj zahtevno, vendar 
podobno primerjalno ovrednotenje dejanskih dogodkov 
in pri tem opozoriti na mojo, sicer strogo subjektivno 
zaznavo. Želim namreč na subjektivni način in s pomočjo 
umetniško-glasbene metafore v bralcu vzbuditi primeren 
občutek, ki bi bil enakovreden s tistim dejanskim, doži-
vetim v sedlu enduro motorja med vožnjo po brezpotjih 
pod vrhovi gora, skozi temne dinarske gozdove in blešče-
čo, neokrnjeno, divjo kraško pokrajino in skozi oriental-
skim podobna mesta (Mostar). Nekako opisati dejansko 
stanje s primerno metaforično podlago – glasbo, kot to 
sicer umetelno počne Oswald Spengler v svojem zgoraj 
omenjenem delu in ujeti »duh časa«. Naše potovanje na 
enduro motorju po Bosni bi tako po osebnem mnenju 
najbolje predstavila orgelska glasba (fuge) enega najve-
čjih klasičnih skladateljev, Johanna Sebastiana Bacha.

Če pa že v uvodnih mislih omenjamo vrhunsko Bacho-
vo glasbo kot metaforo, moramo hkrati ob omembi 
kraljice vseh glasbil – orgel, opozoriti še na naše kasnejše 
srečanje z orgelsko glasbo, kar pa bo sledilo ob našem 
opisu festivala blues v mestu Mostar, kjer smo sicer imeli 
priložnost uživati in v živo poslušati moderne elektronske 
orgle Hamond, ob izvedbi legendarne, ritmične, blues/
rock instrumentalne skladbe – Green Onion, in to v 
izvedbi slovenskih gostov festivala; skupini Prismojeni 
profesorji bluesa, vendar več o tem v nadaljevanju.

Ostali smo pri opisu dogajanja ob Blidinjem jezeru, kjer 
nas je zaradi okvare na motorju (tuljave) moral zapustiti 
Danijel. Preostalih šest motoristov se je torej odpravilo 
proti Mostarju, čez prelaz, na višini 1200 m/n. m. Najprej 
smo krenili proti obmejnem mestu Posušje, nato pa po 
kratkem spustu z asfaltirane ceste obrnili proti tisti razriti 
makadamski, ki je hkrati predstavljala eno bolj zahtevnih 
etap našega potovanja. Za bolj zahtevno različico se nas 
je po kratkem posvetu odločilo pet motoristov. Ivo se je 
odločil, da bo na našo naslednjo destinacijo, kamp pred 
mestom Mostar v naselju Blagaj, prišel po regionalni cesti. 
Med nadaljevanjem našega potovanja čez kraška polja 
in hribe sem imel tedaj priložnost spoznati, za koliko 
stopenj se je poslabšala cesta v nekaj letih; njeno razritost 
zaradi delovanja hudourniških voda, ki so na občasnih 
odsekih spreminjali površino cestišča v razbrazdano in 
razjedeno, kamnolomu podobno površino. Na takšnih 
odsekih so s ceste štrlele velike apnenčaste skale, ki si se 
jim moral, čeprav na enduro motorju, umikati in paziti, da 
ne udariš s pokrovom motorja ob tla. Ob tej pravi enduro 

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

Zadnji del nadaljevanja enduro potepanja po Bosni začenjam z 
nenavadnim uvodom, predvsem pod vtisom zadnjega dogajanja 
doma in po svetu, hkrati pa tudi z izposojenimi ugotovitvami, ki 
sem jih prebral v delu filozofa Oswalda Spenglerja v knjigi Zaton 
zahoda, v kateri avtor presenetljivo, predvsem pa današnjemu 

človeku težko dojemljivo, pojasnjuje pomembnost relacije med zgodovino kot eno najbolj 
pomembnih ved; soodvisno od časa in prostora ter s tem v zvezi obstoj in prihodnost posamezne 
civilizacije, v soodvisnosti z razvojem naravoslovja. Predvsem imamo v mislih razvoj matematike, 
in sicer prehod iz tiste antične geometrijske, evklidske v novo razsvetljensko in infinitezimalno. 
Za dojemanje razvoja posamezne civilizacije pa so po njegovem poleg pomembnega razvoja 
znanosti še bolj usodna tista dogajanja na področju umetnosti, ki jih zaznavamo skozi 
materializirane forme (umetniška dela), predvsem pa z uporabo naših čutil in našega duha. 
Te lahko pozornemu opazovalcu pokažejo trenutno razvojno stopnjo civilizacije, če jo seveda 
vzamemo kot organsko tvorbo, ki v linearno, časovno-prostorskem smislu predstavlja življenjske 
faze, kot so rojstvo, življenje – bivanje in smrt – konec oz. zaton. 

preizkušnji pa so se po moji glavi podile črne misli in 
občutki obžalovanja, saj sem v trgovini v Tomislavgradu 
pozabil kupiti zavitek kave. Zavitek kave je bil namreč 
namenjen starki, ki živi sama v hribih, daleč nad Mostar-
jem. Njena kamnita hiša, na las podobna tistim dalma-
tinskim, zgrajena iz masivnih in v kvadre oblikovanih 
zidakov, je prav na naši poti. Peljali se bomo praktično 
čez njeno dvorišče in posest, ki daje videz ’vilinskega 
vrta’ z eksotičnimi, sredozemskimi sadnimi drevesi, 
kot so murve in fige, in terasastimi vrtovi, ograjenimi s 
skalnatim zidom, ki pa so popolnoma opuščeni. Stara 
ženica namreč tam prebiva sama, njena družina se je 
odpravila, kot to počno številni Bosanci že desetletja, s 
trebuhom za kruhom v Nemčijo in druge države EU. Ker 
je gospa že na prvi pogled polna življenjskega optimiz-
ma, ne glede na samoto in vse težave, ki jo spremljajo 
na stara leta, predvsem pa, ker prebiva v hiši, ki je od 
prve trgovine po razriti makadamski cesti oddaljena 
najmanj 20 kilometrov, sem ob kratkem postanku imel 
namen, da bi ji izročil vsaj zavitek kave. S precejšnim 
razočaranjem in dobro mero jeze nad samim seboj sem 
z motorjem zavil skozi njeno dvorišče, opazila, da so 
vhodna vrata v hišo kot vedno na stežaj odprta, pogled 
v hišo pa ovirajo samo trakovi, ki preprečujejo vstop 
muham; skratka, da je gospa doma, sam pa se bom 
zaradi pozabljivosti s celo skupino motoristov moral 
odpeljati naprej. Brez vsaj simboličnega darila nisem 
hotel vznemirjati stare gospe, ki se je pred dopoldansko 
pripeko očitno umaknila v hlad hiše in bi skupina štirih 
motoristov samo po nepotrebnem zmotila njen popol-
danski mir. Na tako oddaljenih in ’pozabljenih’ lokacijah 
je zmeraj nujna tista prastara človekova navada, da ob 
takem srečanju z gostiteljem oz. domačinom, čez čigar 
zemljo potuješ, ob postanku izročiš vsaj skromno darilo.

S ceste so štrlele velike 
apnencaste skale, ki si 
se jim moral, ceprav 
na enduro motorju, 
umikati in paziti, da 
ne udariš s pokrovom 
motorja ob tla.

Kraško pogorje.

Enduro avanturaPoptopis
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Sledil je vzpon po strmem makadamskem grušču, ki se 
je v debelem sloju nahajal po od sonca obsijani cesti. 
Na tem mestu pa smo prav vsi začeli z najbolj zabavnim, 
razigranim ter hkrati kontroliranim podrsavanjem motorja 
v levo in desno stran, k sreči pa pri tem početju ni nihče 
padel kljub divji vožnji, ki je bila zaradi spodletavanja 
obeh koles motorja bolj podobna plovbi po morju. Sledil 
je postanek pod hrastom, in sicer na križišču različnih 
poti, kjer smo ob premišljevanju, katera pot je prava, in v 
hladu drevesa za kratek čas počili. Neprevidnost Nejca, ki 
je zaradi zdaj že hude popoldanske vročine obesil svojo 
motoristično jakno kar na krmilo motorja, pa je povzročila 
neprijeten pripetljaj. Jakna je namreč ravno z zadrgo pri-
tiskala na popolnoma razgreti izpuh motorja, zaradi česar 
se je ta na najbolj izpostavljenem delu stopila. Od tistega 
postanka dalje je zato moral Nejc jakno oblačiti samo še 
čez glavo, kar je bilo v poletni vročini nemalokrat precej 
zoprno opravilo. Sledil je strm spust v dolino reke Neretve 
in v mesto Mostar, ki je praktično na višini priobalnih 
mest (60 m/n. m.) in ima temu ustrezno podnebno klimo. 
Postajalo je čedalje bolj vroče, promet pa je skozi središče 
mesta postajal vse gostejši. Po kratkem postanku v moder-
nem predelu mesta, kjer smo spili kavo in zamenjali denar, 
smo se odpeljali proti jugovzhodu do naselja Blagaj, kjer 

je bil naš glavni tabor. Blagaj se nahaja 10 kilometrov od 
Mostarja. River kamp Aganovac, kjer vsako leto kampira-
mo, pa je na izjemni lokaciji, na bregovih čiste, a ledeno 
mrzle reke Bune (kamp toplo priporočamo vsem bralcem 
in popotnikom). Družinski kamp ima tudi zelo visoke 
ocene, in sicer na prvem mestu zaradi urejenosti pa tudi 
zaradi posrečene lokacije, kar seveda ni presenetljivo, saj 
si popotnik na tej idilični lokaciji, pod krošnjami dreves in 
ob bregovih reke Bune poleg spokojnega spanja, gostin-
ske ponudbe lahko tudi kadarkoli privošči osvežujočo 
kopel v reki. Vodja kampa Neđad Klepo je človek z veliko 
empatijo in je vsakemu gostu pripravljen pomagati pri 
opravilih v kampu ali pa posredovati aktualne in bistvene 
informacije o ljudeh, krajih, znamenitostih in dogodkih, ki 
so zgodovinski ali pa se samo nanašajo na aktualna doga-
janja v mestu Mostar. Tako nas je že prvega dne seznanil 
na posebnosti letošnjega festivala bluesa, ki smo se ga 
po nekajdnevni avanturi skozi divjo pokrajino že resnično 
veselili. Že isti večer smo nameravali v mesto in na prvega 
od dveh zaporednih koncertnih večerov v Pavarotti centru 
v starem delu Mostarja.

Ko se je sonce počasi spuščalo proti zemlji in je vročina 
popustila, je nastopil čas, da se z motorji odpravimo v 

mesto. Motorje smo parkirali na zasebnem in varovanem 
parkirišču, ki je le streljaj od Pavarotti centra, kjer je pote-
kal festival. Sledil je ogled starega mestnega jedra, mostu 
in obvezen obisk najbolj legendarnega lokala v Mostarju 
po imenu Black dog, ki je zraven malega mostu in na 
desnem bregu Neretve. Pred lokalom, ki je sicer zbirališče 
mladih in starih bohemsko razpoloženih rock navdušen-
cev, kot tudi naključnih turistov, je majhen, z masivnimi 
kamni tlakovani trg, od koder vodi tudi mali most, strmo 
dvigajoč se nad potokom. Na tem trgu obiskovalci s pijačo 
v roki posedajo kar naključno po tleh in naslonjeni s hrbti 
na zid, kjer kadijo in pijejo ter poslušajo ulične skupine, ki 
jih sicer vsak večer povabijo lastniki lokala. Prav prijeten je 
občutek, da lastniki lokala na tem mestu dajejo priložnost 
mladim domačim skupinam, ki na nevsiljiv (unplugged) 
način preigravajo in prepevajo, predvsem uspešnice bivših 
YU rock skupin in tudi nekatere svetovne, ki so spretno 
predelane v folk različico. Poslušanje prijetne glasbe na 
srednjeveški terasi in pod svodom jasnih zvezd, kot jih 
lahko pričara človeku poletna noč, je predstavljalo pravo 
meditacijo in tudi uverturo v kasnejše festivalno dogaja-
nje. 

Ob 22.00 uri je sledil premik v Pavarotti center, kjer se je 
že od daleč slišala udarna ritmična in bolj hrupna glasba 
nastopajočih blues skupin. O festivalu naj na prvem mestu 
predstavimo, da je tokrat prvič nastopila katera koli skupi-
na iz Slovenije, in sicer sveža domača skupina Prismojeni 
profesorji bluesa, ki sicer obstaja od 2008, vendar pa pravi 
vzpon doživlja v zadnjem času. Člani skupine so Julijan 
Erič (kitara), Miha Ribarič (bas), Zlatko Đogič (bobni) in 
novi član Aleš Uhan (klaviature). Z glasbenimi trendi 
seznanjeno in kritično mostarsko občinstvo so navdušili 
do te mere, da je ta zahtevala dva podaljška. Že po prvih 
uvodnih taktih njihove rock, blues, funk in psihadelični iz 
60. podobni glasbi so sledile interpretacije Hendricksovih 
legendarnih skladb, lastnih avtorskih del in ob koncu 
v uvodu omenjena Green Onion izvajalcev Booker T. & 
M. G. s (vsa glasba je dostopna na YouTube), ki se začne 
z resonančnimi rezkimi toni Hamondovih elektronskih 
orgel, kar je spravilo navdušeno občinstvo dobesedno na 
kolena. Ob koncu njihovega nastopa, ob tako spontanem 
navdušenju, smo bili tudi slovenski obiskovalci (motoristi) 
ponosni na fante, kot tudi na domovino. Zaradi intenziv-
nih ovacij razgretega občinstva po končanem nastopu Jakna je namrec ravno z zadrgo pritiskala na 

popolnoma razgreti izpuh motorja, zaradi cesar se 
je ta na najbolj izpostavljenem delu stopila. 

Motorje smo parkirali na zasebnem 
in varovanem parkirišcu, ki je le 
streljaj od Pavarotti centra, kjer je 
potekal festival.

Skupinski portret med počitkom iz 
leve proti desni so Ivan, Ivo, Janez 
in Nejc.

SLIKA DESNO Usklajevanje poti iz leve 
proti desni so Damijan, Danijel, Janez, 
Dejan, Ivan in Nejc.

SLIKA SPODAJ Freske v pravoslavni 
cerkvi.

Enduro avanturaPoptopis
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profesorjev se je precej medlo začel vrhunec festivala, in 
sicer v vlogi, v medijih napovedane zvezde festivala 2019, 
odličnega kitarista Doylea Brahmalla II., ki je s svojim žele-
znim repertoarjem odlično zaključil festival. 

Po intenzivnem rokerskem večeru, ki je trajal do zgodnjih 
jutranjih ur, je po kratkem spancu v kampu sledil naš 
najlepši enduro izlet. Podali smo se na celodnevno avan-
turo nad mesto Mostar, v pogorje Prenja, mimo pašniških 
skupin, kjer je v vrzeli med tem pogorjem in planoto 
Bijelašnico, v ozki ledeniški dolini, Boračko jezero. Po krat-
kem postanku na jezeru in kopanju je sledila naša najbolj 
razburljiva in najlepša etapa do mesta Konjic, od tam pa 
je sledil strm vzpon na Bijelašnico, kjer so se na planoti 
začele razprostirati travnate planjave, obdane z vrhovi in 
na videz neskončnimi panoramami, prepredene s slabo 
urejenimi makadamskimi kolovozi. Po tej poti nas je vodil 

Janez, ki je pot že poznal, in nas pripeljal do pašne sku-
pnosti oz. rodopske, alpske vasice na Lukomirju, kjer smo 
v popoldanskem soncu in pod vrhovi dvatisočakov okušali 
lokalne jedi. Alpski svet s skromnimi stanovi, stajami ovac 
in nekaterimi domačimi pastirji ter redkimi gosti nas je za 
trenutek zapeljal v spokojnost, iz katere smo sicer najprej 
nejevoljni krenili proti dolini. Čakala nas je še naporna 
vožnja po goli planjavi, nato pa do turističnega središča 
Bijelašnica, od tam pa po zoprni in prometni glavni cesti, 
ki iz Sarajeva vodi v Mostar.

Po nepozabnem in zahtevnem izletu je sledil še zadnji 
večer v mestu. Naslednji dan je sledila vrnitev v Zrmanjo, 
nato pa po jadranski magistrali proti domu in v smeri 
Kočevje, kjer smo se v Sloveniji še zadnjikrat ustavili pri 
prijatelju Danilu.

Po postanku na jezeru in 
kopanju je sledila naša 
najbolj razburljiva in 
najlepša etapa do mesta 
Konjic.

SLIKA ZGORAJ Prenj in hotelsko parkirišče.  
SLIKA LEVO Gorska vasica Lukomir na 1450 m.
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Honda v novem karavanskem Civicu Tourerju in v kombilimuzin-

skem Civicu modelnega leta 2014 predstavlja nov varnostni paket, ime-

novan ADAS. Varnostni sistemi pomagajo preprečiti trčenje ali ublažiti 

njegove posledice, hkrati pa na različne načine voznika opozarjajo na 

nekatere nevarnosti in omejitve na cesti.

Sedem sistemov deluje na podlagi podatkov, ki jih pridobivajo 

različna tipala, laserski radar ali večnamenska kamera, ki spremlja 

dogajanje pred vozilom. Varnostni sistemi dopolnjujejo pasivno in 

aktivno varnost vozila, ki mu je konzorcij Euro NCAP dal najvišjo oceno 

pet zvezdic. Z varnostnimi sistemi izpolnjuje Honda tudi svojo zavezo 

»Safety for Everyone« - Varnost za vse, ki poleg voznika in potnikov 

vključuje tudi pešce, kolesarje in druge udeležence v prometu.

Paket ADAS z novimi varnostnimi sistemi bo pri nas za približno 

1.200 evrov doplačila na voljo od marca dalje. Pri petvratnem modelu ga 

bo možno naročiti pri paketih opreme Lifestyle ali Executive, pri karavan-

skem Civicu Tourerju pa pri paketih Sport, Lifestyle ali Executive.

Pomoč za samodejno zaviranje 

City-Brake Active System je zasnovan za preprečevanje oziroma 

ublažitev trkov pri nizkih hitrostih, torej pri vožnji v mestih. Deluje na 

podlagi laserskega radarja, ki nadzira cesto pred vozilom in če oceni, 

da se trku ne bo mogoče izogniti, samodejno sproži delovanje zavor. 

	 Honda	Civic	je	bogatejša	za	številne	

sodobne	varnostne	sisteme,	zdru-

žene	v	paketu	ADAS.	Zanje	bo	treba	

doplačati	približno	1.200	evrov

	 Sedem	sistemov	deluje	s	pomo-

čjo	podatkov,	ki	jih	zbirajo	različ-

na	tipala,	radarji	in	večnamenska	

kamera,	obdela	jih	osrednja	elek-

tronska	enota

           Sedem sistemov  

         za večjo varnost
ANŽE	JAMNIK

Foto Honda

Sistem deluje pri hitrostih do 30 km/h ter zazna tako osebna kakor 

tudi tovorna vozila.

V primeru nevarnosti, da bi prišlo do trka, sistem najprej voznika na 

to opozori z zvočnim in svetlobnim signalom ter začne nato samodejno 

zavirati z največjo možno močjo. Sistem je mogoče tudi izklopiti, a le, 

ko vozilo miruje in do takrat, ko voznik ugasne motor vozila. Ob ponov-

nem zagonu se sistem zopet samodejno vključi.

Opozarjanje na nevarnost naleta

Če se pred vozilom znajde drugo vozilo (osebno ali tovorno), sis-

tem Forward Collision Warning preko večnamenske kamere prepozna 

morebitno nevarnost naleta. Deluje pri hitrostih nad 15 km/h ter z 

zvočnim in svetlobnim signalom voznika opozori na 

nevarnost. Voznik lahko po želji izbira 

med različnimi razdaljami, na 

katerih začne sistem delova-

ti, prav tako pa ga lahko 

tudi popolnoma izključi.

Vklop  
nezasenčenih luči

Sistem High Beam 

Support System delu-

je pri hitrostih nad 40 

km/h in prevzema nadzor 

nad samodejnim vklopom 

in izklopom nezasenčenih 

žarometov. Pri tem upošteva 

nasproti vozeča vozila (osebna in tovorna ter motocikle in kolesarje) in 

svetlost okolja. Voznik lahko ta sistem kadarkoli izključi.

Prepoznavanje voznega pasu 

Sistem Lane Departure Warning deluje na podlagi večnamenske 

kamere, ki spremlja označbe na cestišču. Če voznik nenamerno prevo-

zi črto oziroma zapusti svoj vozni pas in ob tem ne vklopi ustreznega 

smernika, sistem na to opozori z zvočnim in svetlobnim signalom. 

Sistem deluje pri hitrostih nad 63 km/h in na ravni cesti oziroma v 

ovinku s polmerom, večjim od 250 metrov. Po želji lahko voznik ta sis-

tem kadarkoli izključi.

Prepoznavanje prometnih znakov

Ta sistem temelji na večnamenski kameri, ki takrat, ko se vozilo 

premika naprej, prepoznava prometne znake. Sistem samodejno pre-

pozna posamezen prometni znak in ga prikaže na večnamenskem 

informacijskem zaslonu v kabini.

Sistem Traffic Sign Recognition prepoznava okrogle znake za 

omejitev hitrosti in za prepovedan promet. Naenkrat lahko prikaže dva 

prometna znaka – na desni strani zaslona prikazuje znake 

za omejitev hitrosti, na levi pa za prepovedan promet 

ter omejitve hitrosti z dopolnilnimi tablami, 

denimo za vremenske razmere.

Prav tako lahko sistem pre-

sodi, ali je določen znak 

pomemben ali ne, in 

zato prometne-

ga znaka, ki 

na primer 

omejuje 

hitrost le 

za tovorna 

vozila, ne 

prikaže. 

Sistem prika-

zuje znake v 

kabini na posebni strani znotraj večnamenskega informacijskega zaslo-

na ali pod običajnim zaslonom.

Ker Hondin sistem deluje na podlagi večnamenske kamere in ne 

na podlagi podatkov GPS, je vedno povsem aktualen in točen.

Nadzor mrtvega kota

Sistem Blind Spot Information s pomočjo radarske tehnologije 

samodejno zazna vozila, ki so se znašla v mrtvem kotu, ter pri hitrostih 

nad 20 km/h opozori na morebitno nevarnost. Sistem zmore zaznati 

tako osebna kot tudi tovorna vozila ter vozniku pomaga pri prehiteva-

nju, vključevanju v promet ali pri menjavi prometnih pasov.

Ko se vozilo znajde v mrtvem kotu, sistem na to opozori s prižiga-

njem lučke v stranskem vzvratnem ogledalu. Če voznik takrat vklopi 

smernik, začne lučka utripati, kot dodatno opozorilo pa se oglasi še 

zvočni signal. Sistem je mogoče tudi izklopiti, a le, ko vozilo stoji.

Opozorilo na vzvratni promet 

Hondin sistem Cross Traffic Monitor deluje na podlagi radarskih 

tipal na zadnjem delu vozila in pri vzvratni vožnji opozarja na bližajoča 

se vozila. Sistem na zaslonu kamere za pomoč pri vzvratni vožnji ali s 

puščico na večnamenskem informacijskem zaslonu opozori, iz katere 

smeri prihaja vozilo. Pri tem se oglasi tudi zvočni signal. Sistem zazna-

va osebna in tovorna vozila, ki ne vozijo hitreje od 25 km/h, voznik pa 

ga lahko ob mirujočem vozilu tudi popolnoma izključi.

Revija Mehanik in voznik je 
namenjena avtomehanikom, 
vulkanizerjem, poklicnim 
voznikom, prodajalcem vozil 
in vsem, ki jih zanimajo - 
predvsem tehnične - novosti 
v avtomobilski industriji in 
prevozništvu.
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Razdelilno planetno gonilo ozi-roma samozaporni sredinski diferen-cial s kronskimi zobniki sestavljata dva sončna kronska zobnika – spre-dnji zobnik poganja prednji, zadnji pa zadnji kolesi. Povezujejo ju štirje 
osnovna asimetrična porazdelitev navora 42:58 v korist zadnje osi. Poleg tega je diferencial nameščen v ločenem ohišju, sončni zobnik pa navor za prednjo premo prena-ša na zgornji verižnik, ki je prosto vrteče uležajen na zgornji odjemni gredi. Ta s pomočjo verige poga-nja spodnji verižnik, ki žene gred za pogon sprednjih koles.

Audi je štirikolesni pogon s sredinskim diferencialom Torsen T1 predstavil leta 1986 v modelu 80 Quattro. Ima planetni zobniški sklop z dvema sončnima zobnikoma. Eden od njiju poganja sprednjo, drugi pa zadnjo os (seveda vsak prek svoje gredi), povezujejo pa ju trije pari planetnih polžastih zobni-kov. Posamezen par je med seboj povezan s klasičnimi zobniki. Če pride do zdrsa koles ene od osi, se navor prenese na os z boljšim oprijemom in sicer največ do 75 odstotkov; v običajnih pogojih je razporeditev navora na obe osi v razmerju 50:50.

Prvotni štirikolesni pogon v Audiju Quattro pa je imel klasičen 

sredinski 
diferencial 
s stalnim raz-
merjem prenosa moči v razmerju 50:50. Diferencial je bil nameščen na votlo vstopno gred oziroma pogonsko gred iz menjalnika in je del navora prenašal na zadnji kole-si, del pa prek gredi, nameščene znotraj vstopne gredi, na prednji kolesi. Da zmogljivosti pogona ne bi bil omejene z zmožnostjo oprijema koles na osi s slabšo trakcijo, je imel avtomobil možnost zapore sredin-skega in zadnjega diferenciala; sprva mehansko, od leta 1981 dalje pa elektro-pnevmatsko.

Športni zadnji  
diferencial

Športni zadnji diferen-cial je Audi leta 2009 uve-

del pri modelu S4. Štirikolesni pogon, ki ima ta diferencial, poga-nja vsa štiri kolesa in glede na oprijem prednjih ali zadnjih koles prerazporeja navor med sprednjo in zadnjo os. Tak diferencial pripore k boljši 

vozni dinamiki, ker med vožnjo skozi ovinek dodaja moč zuna-njemu kolesu ter s tem izboljšuje vodenje vozila, stabilizira vozilo in zmanjša podkrmiljenje.

Športni diferencial je sesta-vljen iz konvencionalnega diferen-ciala oziroma gonila zadnjih koles ter dveh avtomatiziranih aktivnih gonil (za levo in desno kolo) z lamelnima sklopkama. Sklopki lahko prilagajata razporejanje moči na vsako posamezno zadnje 

Vozila z vzdolžno vgrajenim motorjem 
imajo stalni štirikolesni pogon s sredin-
skim diferencialom.

Diferencial Torsen omogoča prenos moči na os z boljšim opri-

jemom. Na podoben način delujejo tudi naslednje generacije s 

sredinskim diferencialom.

Enaki pogoji na sprednji in zadnji osi:Navor se enakomerno prena-ša na prednjo in zadnjo os. Hitrost vrtenja je enaka.

Vožnja v ovinku:Navor na prednji osi je do 3,5-krat manjši kot na zadnji. Prednja os se vrti hitreje.

Prednja os na ledu:Navor na prednji osi je do 3,5-krat manjši  kot na zadnji.  Prednja os se  vrti hitreje.
Zadnja os na ledu:Navor na prednji osi je do 3,5-krat večji kot na zadnji. Prednja os se vrti počasneje.

Zgradba sredinskega diferenciala Torsen

Izhodna gred za pogon sprednjih koles

Ohišje diferenciala

Sončni zobnik na  sprednji izhodni gredi

Polžasti zobniki

Sončni zobnik na zadnji izhodni gredi
Izhodna gred za pogon zadnjih koles

Prirobnica

Gred polžastih zobnikov

Planetni zobniki

Izhodna gred
Votla vstopna gredklasičen diferencial, diferencial Torsen ali, od Audija RS5 iz leta 2010 dalje, podoben sistem z dife-rencialom s kronskimi zobniki.

Pri tem načinu pogona se moč vseskozi prenaša na vsa štiri kolesa; pri starejših modelih je bilo razmerje med prednjo in zadnjo osjo 50:50, pri novejših pa je razmerje 40:60 v korist zadnje 

osi. Ob izgubi oprijema koles ene osi se navor v trenutku prenese na os z boljšim oprijemom; v zadnji generaciji se prenese do 85 odstotkov navora na zadnjo ali do 70 odstotkov na prednjo os.

planetni zobniki, ki jih skupaj z nosil-nim ohišjem poganja vstopna gred oziroma pogonska gred iz menjalni-ka. Vstopna gred je speljana znotraj votle gredi za pogon prednjih koles.
Ob normalnih pogojih se oba zobnika vrtita z enako hitrostjo kot ohišje, posebna geometrija pa omogoča omenjeno razmerje pre-nosa moči na prednjo in zadnjo os. Če ena os izgubi oprijem, se poveča hitrost vrtenja pripadajoče gredi in s tem tudi hitrost vrtenja kron-

skega zobnika v diferencialu. To pritisne ene lamele ob druge in ustvari trenje med njimi, zaradi samozapornega učinka pa se večji del navora prenese na drugi kronski zobnik ter prek pogonske gredi na os z boljšim oprijemom.

Diferencial Torsen
Samozaporni sredinski dife-rencial s kronskimi zobniki preka-ša (predhodni) pogon s samoza-pornim sredinskim diferencialom, ker ima širše območje za preraz-poreditev navora na posamezno os in ker popolnoma mehanski princip delovanja omogoča takoj-šen prenos sil in konstantno delo-vanje brez kakršnegakoli zamika. Poleg tega je novi diferencial kom-paktnih mer ter z maso 4,8 kg pri-bližno 2 kg lažji od predhodnika.

Samozaporni sredinski diferen-cial Torsen T3 je bil najprej pred-stavljen leta 2005 v drugi generaciji Audija RS4 in ga zdaj uporabljajo v številnih drugih modelih s štirikole-snim pogonom. Gre za klasično pla-netno gonilo s sončnim zobnikom za pogon sprednje osi, odjemno gred za pogon zadnje osi pa poga-nja planetni venec. Med njima so planetni zobniki. Zaradi večjega del-nega krožnega premera zunanjega zobnika oziroma zobniškega venca se pri tem pogonu običajno 60 odstotkov moči prenaša na zadnji kolesi, preostalih 40 pa prek sonč-nega zobnika z manjšim delnim kro-žnim premerom na prednji kolesi.
Enako zgrajen pogon je vgra-jen tudi v Audiju Q7, le da je tu 

Štirikolesni pogon Quattro zadnje gene-
racije, ki je bil leta 2010 predstavljen v 
Audiju RS5, temelji na samozapornem sre-
dinskem diferencialu s kronskimi zobniki.
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V Evropski uniji (torej tudi pri 

nas) morajo biti od novembra 

vse potniške (C1), poltovorne 

(C2) in tovorne (C3) pnevmatike 

označene z ustrezno nalepko. 

Razen nekaterih izjem jo morajo 

imeti vse pnevmatike, izdelane 

po 1. juliju. Nalepka vsebuje tri 

lastnosti pnevmatike – izkoristek 

goriva, oprijem na mokri podlagi, 

ki se oceni z uvrstitvijo v razrede 

od A (najboljše) do G (najslabše), 

in zunanji hrup. Vsaka od meritev 

mora biti izvedena v skladu s 

predpisi.

Merjenje kotalnega upora
Poraba goriva je povezana s 

kotalnim uporom pnevmatike. Ta 

se izmeri tako, da se pnevmatika 

namesti na merilec z bobnom in 

zavrti s predpisano hitrostjo. Ko 

pride pnevmatika v stik z bobnom, 

	 Nalepka	označuje	tri	lastnosti	

pnevmatike,	ki	vplivajo	na	njene	

zmogljivosti	–	izkoristek	goriva,	

oprijem	na	mokri	podlagi	in	zuna-

nji	hrup.

	 Meritve	potekajo	po	strogo	dolo-

čenih	pravilih,	predpisane	vredno-

sti	pa	so	za	potniške,	poltovorne	

in	tovorne	pnevmatike	različne.	

           Kako se določa razrede?
ANŽE	JAMNIK

Foto Anže Jamnik, Michelin

Kotalni upor (CR)
Potniške pnevmatike (C1) Poltovorne pnevmatike (C2) Tovorne pnevmatike (C3)

CR v kg/t razred CR v kg/t razred CR v kg/t razred

CR ≤ 6,5 A CR ≤ 5,5 A CR ≤ 4,0 A

6,6 ≤ CR ≤ 7,7 B 5,6 ≤ CR ≤ 6,7 B 4,1 ≤ CR ≤ 5,0 B

7,8 ≤ CR ≤ 9,0 C 6,8 ≤ CR ≤ 8,0 C 5,1 ≤ CR ≤ 6,0 C

/
D /

D 6,1 ≤ CR ≤ 7,0 D

9,1 ≤ CR ≤ 10,5 E 8,1 ≤ CR ≤ 9,2 E 7,1 ≤ CR ≤ 8,0 E

10,6 ≤ CR ≤ 12,0 F 9,3 ≤ CR ≤ 10,5 F CR ≥ 8,1 F

CR ≥ 12,1 G CR ≥ 10,6 G /
G

Oprijem na mokri podlagi
Potniške pnevmatike (C1) Poltovorne pnevmatike (C2) Tovorne pnevmatike (C3)

G razred G razred G razred

1,55 ≤ G A 1,40 ≤ G A 1,25 ≤ G A

1,40 ≤ G ≤ 1,54 B 1,25 ≤ G ≤ 1,39 B 1,10 ≤ G ≤ 1,24 B

1,25 ≤ G ≤ 1,39 C 1,10 ≤ G ≤ 1,24 C 0,95 ≤ G ≤ 1,09 C

/
D /

D 0,80 ≤ G ≤ 0,94 D

1,10 ≤ G ≤ 1,24 E 0,95 ≤ G ≤ 1,09 E 0,65 ≤ G ≤ 0,79 E

G ≤ 1,09 F G ≤ 0,94 F G ≤ 0,64 F

/
G /

G /
G

je treba vrtilni moment za vrtenje 

bobna povečati, iz te razlike pa 

se lahko izračuna kotalni upor (v 

kg/t). Na podlagi rezultatov se 

določi razred.

Merjenje oprijema na 

mokri podlagi

Tu sta možna dva predpisana 

načina meritve. Prvi je test zavira-

nja na mokri podlagi, pri katerem 

se meri zavorna zmogljivost pnev-

matike pri zaviranju s hitrosti 80 

km/h na 20 km/h. Drugi je test 

zdrsa prikolice, kjer se meri trenje 

med cesto in pnevmatiko pri hitro-

sti 65 km/h. Pri obeh meritvah 

dobimo indeks oprijema na mokri 

podlagi (G) glede na referenčno 

pnevmatiko.

Akcija Napolnimo  

pnevmatike z zrakom! 

pri nas že drugič
Za zagotavljanje optimalnih lastnosti 

morajo biti pnevmatike napolnjene s pred-

pisanim zračnim tlakom, zato ga preverjajte 

vsaj enkrat mesečno. 

Na pomen tlaka voznike opozarjajo 

tudi pri Michelin v okviru preventivne akcije 

Fill Up with Air! (Napolnimo pnevmatike z 

zrakom!), pri kateri preverjajo tlak naključ-

nim voznikom, ki se za to odločijo prostovoljno. Do sedaj so akcijo izvedli že v 35 državah; v Sloveniji 

v sodelovanju z OMV že drugič. Pri Michelinu opozarjajo, da za petino prenizek tlak poveča obrabo 

pnevmatike in za 20 odstotkov skrajša življenjsko dobo – pri povprečno 40.000 km je to kar 8.000 km. 

Obenem 1 bar prenizek tlak poveča porabo goriva za okoli šest odstotkov (pri porabi 8,0 l/100 km to 

pomeni 0,5 l) in poslabša oprijem v mokrem (zavorna pot pri zaviranju vozila s hitrosti 90 km/h na 70 

km/h je 45 m namesto 40 m).

Glasnost pnevmatik
C1* C2 C3

N v dB
glasnost 
v dB

glasnost 
v dB

glasnost 
v dB

N ≤ LV-3 67-71 69-71 70-72

LV-3 < N ≤ LV 70-74 72-74 73-75

N > LV 72-76 75-78 76-79

*vrednosti so odvisne od nazivne širine preseka

Merjenje zunanjega hrupa
Test se izvaja pri vožnji mimo 

dveh mikrofonov, nameščenih na 

višini 1,2 m in 7,5 m. Ocena se 

poda na podlagi testa ISO in izra-

zi v decibelih (dB) ter grafično s 

tremi valovi. Trije valovi so sedanja 

meja, dva ustrezata prihajajočim 

zakonom (LV), en val pa je 3 dB 

pod to mejo. 

Oprijem na mokri 

podlagi merijo 

bodisi z zaviranjem 

bodisi s pomočjo 

zdrsa prikolice, kjer 

se merijo trenje 

med cesto in pnev-

matiko.

Nalepka po videzu možno 

spominja na označevanje 

energijske učinkovitosti apa-

ratov bele tehnike. A pome-

ni najboljše, G pa najslabše.

Zunanji hrup izmerijo,  ko 

vozilo zapelje mimo dveh 

mikrofonov, nameščenih 

na višini 1,2 m in 7,5 m 

od središča. 

Pri testu 
zaviranja na 
mokri pod-
lagi merijo 
zmogljivost 
pnevmatike 
pri zaviranju 
s hitrosti 80 
km/h na 20 
km/h.

Kotalni upor merijo s 

pomočjo posebnega 

bobna.

Pogled v drobovje avtomobilske tehnike in tehnologije

Revija Mehanik in voznik, 
Studenec 31,  
1260 Ljubljana-Polje,  
telefon: 01 561 77 77,  
faks: 01 561 88 88

NAROČILO ZA KNJIGO:

e-pošta: zdenka.globocnik@gmail.com (plačilo po povzetju)

www. http://r80gs-trace.com/
ali jo kupite v trgovini:
Vrh na Bledu, Ljubljanska cesta 4

CENA: 20 evrov, vključno s poštnino

ZDENKA GLOBOČNIK 
IN NJEN BMW R80 G/S
Motor, ki je potrkal na srce in ponudil naročje
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V Bolgarijo smo vstopili po dobri uri vožnje iz 90 km 
oddaljene Bukarešte in se v bližini mesta Giurgiju po 
opravljeni carinski kontroli odpeljali čez 2223 metrski 
Most prijateljstva, ki je bil zgrajen leta 1954 po načrtih 
sovjetskih gradbenikov in je takrat kot edini most preko 
Donave povezoval Romunijo in Bolgarijo. Mimo mesta 
Ruse smo se po regionalni cesti odpeljali do kraja Iva-
novo, kjer so bili v jamah pod Ivanovsko steno naseljeni 
menihi že od leta 1220. Kasnejši bolgarski patriarh Jo-
ahim I. je tam, kjer so menihi v živo skalo izklesali svoje 
celice, cerkve in kapele, ustanovil samostan. Samostan-
ski kompleks je zaslovel predvsem zaradi fresk iz 13. in 
14. stoletja, ki so se ohranile v petih cerkvah in so čudo-
viti primerki bolgarske srednjeveške umetnosti. Glavna 
cerkev s stenskimi slikami iz 14. stoletja, ki so najslav-
nejše v celem Ivanovu, spadajo med najbolj značilne 
primerke umetnosti iz obdobja Paleologov. Ohranjeni so 
tudi več stoletij stari napisi, med katerimi je najslavnejši 
napis meniha Ivana Gramatika iz leta 1308–1309. Ivano-
vske skalne cerkve so bile leta 1979 uvrščene na seznam 
Unescove svetovne kulturne dediščine.

Sobotni utrip številnih obiskovalcev nam je za ogled teh 
zgodovinskih znamenitosti vzel kar nekaj časa na 400 km 
poti mimo Varne do črnomorskega letovišča Sunny Beach. 
V primerjavi z romunskimi letovišči je bila tukaj turistič-
na sezona že v polnem zamahu s številnimi, predvsem 
tujimi gosti. Mivkasta obala je bila založena s plastičnimi 
ležalniki in sončniki, vendar nas kljub temu tako udobje ni 
pritegnilo h kopanju. Samo letovišče deluje pozno v noč s 
številnimi igralnicami, zabavišči, menjalnicami, trgovinica-
mi, erotičnimi lokali, restavracijami in barčki. Lepo sončno 
in toplo vreme smo izkoristili za ogled prijaznega in lepo 
urejenega obalnega mesta Burgas s čudovitim parkom in 
dolgim sprehajališčem iz starega dela mesta, skozi park 
do obale. Ob vrnitvi smo si ogledali še stari del zanimivega 
mesta na polotoku Nessebar in se proti večeru vrnili do 
bivališča v hotelu. Dvodnevno bivanje smo izkoristili za 
sproščeno ogledovanje navedenih črnomorskih letovišč 
in znamenitosti pred nadaljevanjem v 367 km oddaljeni 
Istanbul.

BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Drago Ternovšek     

BOLGARIJA–TURCIJA–GRCIJA–
LADJA PATRAS–BENETKE

V Turčijo smo vstopili z velikim pričakovanjem obiska 
Carigrada. Iz Sunny Beacha nas je pot vodila ob obali 
Črnega morja ter po lepi cesti, nato pa skozi razgibano 
pokrajino z rahlimi vzponi in spusti do turške meje. Izstop 
iz Bolgarije je bil hitrejši kot vstop, tik pred mejo smo se še 
slikali ob napisni tabli, nato pa smo že na turški strani 
zapeljali čez korita za sanitarno razkuževanje naših vozil 
do mejnega prehoda. Pregled potnih listov je ob ogledo-
vanju ter pregledu prtljage naših starodobnikov potekal 
hitro in brez zapletov. Več časa smo se zadržali še ob 
pregledu prometnih dovoljenj, predvsem zaradi radove-
dnosti uradnikov, ki starodobnikov še nikoli niso videli, kaj 
šele poznali. Po kratkem klepetu so nam zaželeli srečno 
pot. Na vprašanje, kje lahko kupimo vinjete za avtocesto, 
so nam pojasnili, da to pri njih ni možno in da naj se 
ustavimo na pošti v 70 km oddaljenem mestu, skozi katero 
se bomo peljali. Tam so se začele naše nepričakovane 
težave. Na bencinski črpalki, kjer smo spraševali po pošti, 
smo se zelo težko sporazumevali, saj nismo znali turško, 
oni pa ne angleško. Odločili smo se, da pot nadaljujemo in 
morda v naslednjem manjšem mestu hitreje in lažje 
najdemo pošto. V zapuščenem parku ob glavni cesti smo 
si poiskali senco ter si v hladu privoščili zaslužen počitek z 
malico in odlično kavico, ki nam jo na poti vedno skuha 
Jože. Nato smo pridno sledili smerokazom proti Istanbulu 
in se kar naenkrat, brez vstopne postaje, znašli na 
avtocesti, kjer se seveda nismo mogli več obrniti in se 
vrniti na regionalno cesto. Z malo tesnobe smo pot 
nadaljevali in se ponovno ustavili na prvem počivališču z 
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bencinsko črpalko in restavracijo, kjer so nam pojasnili, 
da vinjet ne prodajajo, saj se lahko kupijo samo na 
poštah. Ni nam preostalo drugega, kot da na prvem 
izhodu zavijemo z avtoceste in v manjšem kraju, ki smo 
ga videli v neposredni bližini, opravimo nakup. Navajeni 
Darsovih kontrol smo izstopili, in glej ga zlomka, ob 
izhodu je policist ustavljal vozila, predvsem kamione, in 
opravljal kontrolo. Vsi trije smo zapeljali na razširjen 
prostor ob cesti, sam pa sem se napotil do mladega 
policista in ga vprašal, kje lahko najbližje najdemo 
prodajno mesto za vinjeto. Kljub govornim razlikam mi 
je s težavo pojasnil, da je v hiši nad cesto njihova 
postojanka »Darsa«, kjer lahko opravimo ta nakup. Po 
predložitvi potnih listov in prometnih dovoljenj smo jih 
končno lahko kupili, na srečo s kreditnimi karticami, saj 
evrov ne sprejemajo, turških lir pa še nismo imeli, saj na 
mejnem prehodu ni bilo menjalnice. Z olajšanjem smo 
po kar prometni avtocesti pot nadaljevali h končni, 167 
km oddaljeni destinaciji. Promet proti Istanbulu se je 

II. DEL

Ob obali Črnega morja.

SLIKA ZGORAJ Skalna cerkev. 

SLIKA ZGORAJ Burgas.

Vstop v Turčijo.
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kljub tripasovnici čedalje bolj gostil. 35 km pred tem 
čudovitim mestom ob Bosporju pa so nas na obeh straneh 
štiripasovnice spremljali pogledi na številna novozgrajena 
naselja, pretežno po skupinah 8–10 istovrstnih deset do 
dvajset nadstropnih stolpnic. Bil je prav veličasten dostop 
do tega 15,5-milijonskega mesta, kamor nas je vodila 
navigacijska naprava prav do neposredne bližine našega 
hotela v starem delu Yenikapi. Hotel je samo nekaj 
tramvajskih postaj oddaljen od glavnih znamenitosti 
Modre mošeje, Age Sofije in Topkapija. Zaradi poznopo-
poldanskega vrveža in počasnega pomikanja prometa 
naša navigacija ni delovala s prikazom, koliko smo še 
oddaljeni od hotela. Zato smo ustavili taksi, ki nas je 
pripeljal do našega samo še 500 m oddaljenega hotela. 
Gneča je bila nepopisna in sledenje vseh treh naših avtov 
je bilo zelo oteženo, ker so se s stranskih ulic ves čas 
vrivala vseh vrst vozila. Pred hotelom smo samo razložili 
del prtljage, starodobnike pa za tri dni postavili v sosednjo 
garažo. Po osvežitvi smo se odpravili v bližnjo okolico in si 

pred počitkom privoščili krajši sprehod in tudi prigrizek v 
značilnem turškem lokalu. Prvotno smo za carigrajske 
znamenitosti načrtovali vodeni ogled, ki ga nam je 
ponudila lokalna agencija z možnostjo srbohrvaško 
govorečega vodiča. Ker je bila ponudba precej draga, smo 
se zvečer dogovorili, da oglede izvedemo sami, saj smo 
nekateri že bili kar nekajkrat v Carigradu. Odločitev se nam 
je obrestovala, saj smo si z javnimi prevoznimi sredstvi 
skrajšali pešačenje in si naslednji dan ogledali Modro 
mošejo ali Mošejo sultana Ahmeda I., ki jo je leta 1609 dal 
zgraditi sultan Ahmed I. in je bila končana leta 1616, eno 
leto pred sultanovo smrtjo. Dandanes je glavna carigrajska 
mošeja, saj je Hagija Sofija preurejena v muzej. Ime Modra 
mošeja je dobila po modro obarvani kupoli in prvotni 
modri notranjosti. Mošeja ima šest minaretov. Nahaja se 
nasproti Hagije Sofije. Za lakoto in žejo v bližini vseh prej 
navedenih turističnih točk posrbijo številni lokali z odlično 
lokalno hrano. Po kosilu smo si ogledali baziliko Cisterna, 
ki je v Turčiji največja od več sto starodavnih cistern, ki 

Osvajalec. Palača je dobila ime Topkapı ali Topovska 
vrata po vratih v obzidju Konstantinopla, ki so stala na 
njenem mestu in so bila s topovi porušena v osman-
skem obleganju mesta leta 1453. V letu 1985 je bila 
palača Topkapi vpisana na Seznam Unescove svetovne 
dediščine kot »najboljši primer kompleksa palače iz 
osmanske dobe«. V palačo smo vstopili med prvimi 
jutranjimi obiskovalci, ko še ni bilo gneče. Ogledali smo 
si glavnino sultanovih nekdanjih prostorov ter uživali ob 
pitju osvežilne pijače v hladu restavracije z vabljivimi 
pogledi na številne ladje, ki so plule skozi Bospor. 
Pogledi na mesto so resnično veličastni. Fotoaparati so 
pridno shranjevali spomine naših vtisov. Hitro je minila 
prva polovica dneva, ko smo se, v takrat znatno 
povečanem številu obiskovalcev, umaknili iz te svetovno 
znane palače. V neposredni bližini je glavno postajališče 
turističnih nadstropnih avtobusov Hop On – Hop Off, ki 
vozijo po dveh različnih linijah in turistom omogočijo 
ogled Carigrada v širšem območju. Vstopili smo na 
zgornji del avtobusa, ki nas je popeljal skozi najzname-
nitejše predele mesta in čez dva znamenita mostova, 
Galato in 1560 m dolgi Prvi Bosporski most, čez katerega 
nas je avtobus popeljal na azijsko stran mesta. Avtoce-

ležijo pod mestom Carigrad (nekdanji Konstantinopel). 
Cisterna, ki je 150 metrov jugozahodno od Hagije Sofije, 
je bila zgrajena v 6. stoletju, v času vladavine bizantin-
skega cesarja Justinijana I. Sledil je ogled znamenite 
pokrite tržnice Veliki bazar, kjer smo seveda tudi malo 
zapravljali in si napasli radovednost ob izjemno pestri 
ponudbi številnih zlatarn, tekstilnih izdelkov do 
značilnih prodajaln vseh vrst začimb. Do hotela smo se 
vrnili z luksuznim Mercedesovim kombijem, ki nas je 
naslednje jutro odpeljal do Palače Topkapi, ki je bila 
med letoma 1465 in 1856 glavna rezidenca osmanskega 
sultana. Palačo je dal po zavzetju bizantinskega 
Konstantinopla leta 1459 zgraditi sultan Mehmed II. 
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Notranjost Hagije Sofije.

SLIKA ZGORAJ Nessebar. 
SLIKA ZGORAJ DESNO Palača Topkapi, pogled z Bosporja.

SLIKA ZGORAJ Počitek v parku na turški strani.
SLIKA LEVO ZGORAJ Notranjost Hagije Sofije.
SLIKA LEVO Veliki Bazar.

Gneca je bila nepopisna 
in sledenje vseh treh naših 
avtov je bilo zelo oteženo.



90 AVTO MOTOR CLASSIC    91AVTO MOTOR CLASSIC    

stni most ima skupno širino šest prometnih pasov in dva 
odstavna pasova. Na delovnik zjutraj se prometni tokovi 
dnevnih migracij večinoma odvijajo proti zahodu do 
evropskega dela, tako da štirje od šestih pasov tečejo 
zahodno in samo dva proti vzhodu. Nasprotno, zvečer, 
štiri steze delujejo proti vzhodu in dva pasova na zahod. 
Most so odprli leta 1973 in ga dnevno prevozi 180.000 
vozil. Vožnja turističnega avtobusa od starta do vrnitve 
traja dve uri in ti resnično omogoči pregledno spoznava-
nje mesta. Poleg avtobusnega ogleda pa smo se pozno 
popoldne odpravili še na 2-urno križarjenje po Bosporju, 
kjer ti na srednje veliki ladji ob rahlem vetriču ponudijo 
osvežilne pijače in na kocke zrezane sladke lubenice, 
vodič pa v različnih jezikih komentira poglede na levo in 
desno stran obale. Ladja nas je peljala mimo Zlatega 
roga, nato pa ob levi strani obale pod Prvim do Drugega 
Bosporskega mosta in ob vrnitvi ob desni strani obale 
mimo Dekliškega stolpa na sredini vodnih poti. Med 
plovbo smo se srečali s kar nekaj velikimi tovornimi 
ladjami, ki so plule proti Črnemu morju in obratno. 
Krepko utrujeni smo si zvečer, po celodnevnem ogledo-
vanju mesta, v lobiju hotela pred spanjem privoščili 
hladno pivo in se dogovorili za zgodnji jutranji odhod iz 
tega velemesta, ko še ni pretirano gostega prometa.

Zjutraj smo zgodaj odrinili iz hotela in se ob Marmar-
skem morju po avtocesti v dobrih treh urah pripeljali 
do 254 km oddaljenega mejnega prehoda med Turčijo 
in Grčijo. Med vožnjo nismo imeli občutka gostega 

naslednjega prenočišča, nas je ločilo samo še 190 km pri-
jetne vožnje po skoraj prazni cesti ob severnem Egejskem 
morju. Slikovito mesto nas je takoj prevzelo, še posebej 
ko smo z balkonov hotela imeli panoramski pogled na 
staro trdnjavo nad mestom in Akvaduktom pod njo. Samo 
streljaj od hotela so ob obali morja številne restavracije 
ponujale mamljive menije z ribami in drugimi dobrota-
mi. Pozno kosilo ob odličnem domačem grškem vinu in 
pogledu na barčice na nekaj metrov oddaljenem morju 
nam je dvignilo dobro razpoloženje in prijetno pohajko-
vanje ob obali mimo ribičev, ki so s svojimi palicami čakali 
na ribji ulov. Ženski del je odšel na ogledovanje številnih 
trgovinic, Janez in Jože sta se povzpela na trdnjavo, sam 
pa sem zaradi še vedno poškodovane noge odšel v hotel.
Dvajseti dan smo se odpravili na pot do 153 km oddalje-
nega Soluna, ki je bila prijetna in z enim postankom za 
Jožetovo kavico na enem redkih počivališč ob naši poti. 
Gorivo smo natočili še pri odhodu iz Kavale, saj v tem delu 

Grčije črpalke niso tako pogoste kot pri nas in je treba z 
glavne ceste zaviti kakšen kilometer v bližnje naselje ob 
cesti. Ob obali severnega Egejskega morja leži Solun ali gr-
ško Thessaloniki, ki ga je okrog leta 315 pr. n. št. ustanovil 
makedonski kralj Kasander in ga imenoval po svoji ženi 
Tesaloniki, hčerki makedonskega kralja Filipa II. in sestri 
Aleksandra Velikega. Mesto je drugo največje mesto v 
Grčiji in pomembno gospodarsko, industrijsko in trgovsko 
središče ter pristanišče. Leta 1881 se je v Solunu rodil 
Kemal Atatürk, prvi predsednik sodobne republike Turčije. 
V njegovi rojstni hiši je muzej in turški konzulat. Zgodnji 
prihod nam je omogočil, da smo si lahko ogledali glavne 
znamenitosti tega mesta. Do središča mesta smo se od 
hotela odpeljali s taksijem in si v značilni grški restavraciji 
privoščili odlično kosilo, nato pa smo se odpravili peš ob 
obali mimo Aristotelovega trga do Belega stolpa, ob robu 
lepega mediteranskega parka, nekoč turške trdnjave in 
ječe, danes pa mestne znamenitosti in muzeja. Imeli smo 

Po pregledu potnih listov in 
prometnega dovoljenja smo 
se preko varovalnih stingerjev 
preko reke Marice pripeljali na 
grški mejni prehod.

kamionskega prometa, dokler nismo nekaj kilometrov 
pred mejnim prehodom naleteli na več kilometrov 
dolgo stoječo kolono kamionov. Šoferji so, kdove koliko 
ur ali celo dni stali in ob kuhanju ali počivanju čakali na 
prestop meje. Bilo nam je neprijetno voziti ob stoječih 
kamionih z bojaznijo, kam se umakniti, če nam kdo 
pripelje nasproti. Na srečo ni bilo do samega mejnega 
prehoda nobenega nasproti vozečega avtomobila. Sam 
prestop turške meje je bil hiter. Po pregledu potnih 
listov in prometnega dovoljenja smo se preko varo-
valnih stingerjev preko reke Marice pripeljali na grški 
mejni prehod. Tudi tu nas niso dolgo zadržali in že smo 
bili v Grčiji, kjer je bila prav tako nekaj manj kot deset-
kilometrska kolona čakajočih kamionov na avtocesti v 
nasprotni smeri proti Turčiji. Do mesta Kavale, našega 

Potopis

SLIKA ZGORAJ Promet po Bosporju.
SLIKA DESNO ZGORAJ  Most čez Bospor.
SLIKA DESNO Most čez Bospor.

SLIKA ZGORAJ Kavala.
SLIKA DESNO ZGORAJ  Solun pred kipom Aristotla.
SLIKA DESNO Oleandri ob grških avtocestah.
SLIKA SPODAJ  Solun panorama.
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srečo, da smo ujeli zadnjo vožnjo turističnega avtobusa, 
ki nas je zapeljal mimo najznamenitejših mestnih zgradb, 
spomenikov in trgov do mestne četrti »Ano Poli« – Gornje 
mesto, kjer je največ tradicionalnih zgradb iz otoman-
skega obdobja, vidni pa so tudi ostanki Bizantinskega 
obzidja. Iz avtobusa smo imeli lep panoramski pogled na 
celo mesto in Solunski zaliv. Šoferju avtobusa se je mudi-
lo, ker je bila to njegova zadnja vožnja, zato smo ogled v 
dobri uri končali v središču. Ekipa se je ponovno razdelila 
na ženski in moški del, slednji na pijačo ob znamenitem 
Aristotelovem trgu, ženske pa se ve, malo v »shopping«. 
Ponoči nas je ohladil močan naliv. Tako smo zjutraj nada-
ljevali pot v prijetnem hladu proti jugu do Patrasa, naše 
končne destinacije na severnem delu Peloponeza.
Avtoceste proti jugu Grčije so v znatno boljšem stanju 
od tistih na severu, po katerih smo se pripeljali iz Turčije. 
Cvetoči grmi oleandrov ob poti in na sredini med avtoce-

dnik za pešce. Po spominskem slikanju pred vstopom na 
slikoviti most smo se zapeljali čez most s plačilom 13,20 
€ mostnine in se po avtocesti odpeljali še do hotela v 25 
km oddaljen kraj Paralia Alissou. Prijazen družinski hotel, 
ki ima svojo plažo in odlično restavracijo, nam je nudil 
tridnevno udobje pred vkrcanjem na ladjo do Benetk. Čas 
zadnjih dni smo preživeli s spoznavanjem bližnjih manjših 
krajev in kopanjem na lepih peščenih plažah. Tudi samo 
mesto Patras je zanimivo s številnimi trgovinami v starem 
delu središča. 

3. junija smo se proti večeru vkrcali na ladjo Cruise 
Europa, ki nas je v 34 urah pripeljala v 1426 km oddalje-
ne Benetke. Vožnja in bivanje na ladji sta bila prijetna in 
udobna. Po pristanku v Benetkah smo se v zgodnjih jutra-
njih urah izkrcali in se 5. junija dopoldne vrnili v Ljubljano.
Tako smo se, po dobrih 6000 prevoženih kilometrih in 
25-dnevnega zanimivega potovanja, srečno vrnili domov, 

brez nezgod in okvar naših starodobnikov, obogateni z 
novimi spoznanji in lepimi spomini na obiskane države in 
kraje. 

Ekipo Citroën kluba Slovenije, sekcije Vrhnika, sestavljajo 
Vida & Jože Čeh, Anka & Janez Potokar in Marjana & Drago 
Ternovšek. Od leta 2013 so prevozili skozi številne evrop-
ske države, Andoro, Španijo in Francijo (2013), Češko, 
Poljsko, Litvo, Latvijo, Estonijo, Finsko, Švedsko, Norveško, 
Dansko, Nemčijo, Avstrijo (2015), BiH in HR Jadransko 
obalo (2016), Italijo, Maroko, Gibraltar, Portugalsko, 
Španijo (2017), Bosno in Hercegovino, Črno goro, Albanijo, 
Makedonijo, Srbijo (2018) ter Madžarsko, Romunijo, 
Bolgarijo, Turčijo, Grčijo (2019), v skupaj prevoženih 26.000 
kilometrov brez okvare starodobnikov ali nesreče na poti. 
Z veseljem že pripravljamo program za letos (2020), o 
čemer pa bo zapisano v novem potopisu po naši vrnitvi.

stnimi pasovi krasijo pokrajino in nudijo popotnikom 
lepe poglede in dobro počutje med vožnjo. Prav ob 
dišečih oleandrih smo se ustavili, da smo obeležili šte-
vec, ki se je Spačku obrnil na 00000. Tudi počivališča ob 
bencinskih servisih so bolj pogosta, saj je tudi promet v 
smeri proti Atenam gostejši. Po prevoženih 300 km od 
Soluna do Termopil smo se ustavili in ogledali zgodo-
vinski kraj z obeležjem spomenikov prve bitke druge 
perzijske invazije v grško-perzijskih vojnah. Leta 480 pr. 
n. št. so Perzijci vdrli na grško ozemlje in ogrozili Atene. 
V soteski pri Termopilah je po odporu, zaradi izdaje, 
proti znatno številnejšim Perzijcem padlo vseh 300 Špar-
tancev, tudi kralj Leonidas. Ovinkasta pot skozi sotesko 
je bila slikovita in nas je dolgo vodila po ozki dolini, ki se 
je sčasoma začela dvigovati. Sladek vonj živo rumenih 
grmov brnistre ob cesti je krasil kamnito pokrajino, 
dokler se nismo spustili v nižja območja ob morju, kjer 
so prevladovali številni oljčni nasadi. Pošteno smo 
se namučili, da smo našli gostilno, v kateri so nam 
postregli okusno hrano. Zadnji del do 175 km oddalje-
nega Patrasa je potekal pretežno ob morju in nas malo 
spominjal na kamnito in ovinkasto Jadransko magistra-
lo. Tik pred Patrasom smo prečkali leta 2004 odprt, 2880 
m dolg most Rio-Antirrio, ki je eden najdaljših mostov s 
poševnimi zategami in več razponi na svetu ter najdaljši 
takega tipa. Prečka Korintski zaliv v bližini Patrasa s ce-
sto povezuje mesto Antirrio na celinskem delu Grčije in 
Rio na polotoku Peloponez. Vsekakor vrhunski dosežek 
inženirskega gradbeništva. Most izboljšuje dostop do 
in s Peloponeza, ki ga je bilo pred tem mogoče doseči 
samo s trajektom ali preko ožine na vzhodu Korinta. 
Njegova širina je 27,2 m in ima dva prometna pasova za 
motorni promet v vsaki smeri, odstavna pasova ter ho-

SLIKA ZGORAJ Paralia Alissou ob plaži.

Most pred Patrami.

SLIKA ZGORAJ Paralia Alissou plaža.
SLIKA DESNO ZGORAJ  Na ladji pred Ancono.

Paralia Alissou plaža.

Most pred Patrami.
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MALI OGLASI

PRODAM Citroen AMI 8/L, registriran, 
vozen, ima status starodobnega
vozila, letnik 1973. Cena: 5500 €. 
Informacije na telefonsko številko: 041 
660 422.

PRODAM motor z bočno prikolico 
znamke Terrot G, letnik 1923. Registriran 
kot starodobno vozilo. Cena: 9950 €. 
Informacije na telefonsko številko: 041 
660 422.

PRODAM Mercedes-Benz 124C, letnik 
1988, s certifikatom, registriran, ogled 
in cena po dogovoru. Več informacij na 
051 627 794 (Jože). 

PRODAM DKW MZ 300, letnik 
1940, model za restavriranje, brez 
dokumentov, kompleten, cena po 
dogovoru. Več informacij na 041 535 
475 (Marjan).

PRODAM Fičo zastava 750, letnik 
1965, bele barve, cena 1200 EUR. Več 
informacij na 041 640 592.

PRODAM alu in jeklena platišča, več 
modelov za starejše avtomobile. Več 
informacij na 041 640 592.

PRODAM Mercedes-Benz tip 123, zelene 
barve, letnik 1976, vozen, ohranjen. Več 
informacij na 041 640 592.

PRODAM Zastavo Yugo Koral, letnik 
1987, bele barve, vozen, ohranjen. Več 
informacij na 041 640 592.

PRODAM Volkswagen Polo CL, 1000 
cm3, letnik 1983. Več informacij na 041 
640 592.

PRODAM Golf II 1.6 Diesel, rdeče barve, 
letnik 1986, ohranjen. Več informacij na 
041 640 592.

PRODAM Pony Express. Več informacij 
na 041 640 592.

PRODAM rezervne dele za VW Golfa 
(serija I, II, III), VW Jetto (serija I in II), 
Audi 80 (od letnika 1987 do letnika 
1994) in rezervne dele za VW Caddyja 
(serija I, II, III). Več informacij na 041 640 
592.

PRODAM Golf I, registriran, obnovljen, 
rezervni deli. Informacij na 041 765 032 
(Herman).

PRODAM meglenki rumene barve, 
premera 12, in veliki saturnus, premera 
17. Prodam tudi 4 okrasne pokrove za 
zastavo 101. Informacije na 031 392 718 
(Igor).

PRODAM avtomobil znamke Volvo 440 
GLE, letnik 1994, prvi lastnik, garažiran, 
zelo dobro ohranjen, rdeče barve. Cena 
po dogovoru, informacije na 070 896 
388 (Ivan).

PRODAM osebno vozilo VW Passat 
Turbo D, letnik 1989. Zadnja registracija 
junij 2017. Primeren za restavriranje. 
Cena 500 EUR. Stik: 041 819 479 
(Anton).

PRODAM kompresor Trudbenik, 500 
lit, rezervoar, pretok 290 l/min, star 
tip. Cena: 400 EUR. Stik: 041 819 479 
(Anton).

Oglas pošljite na: SVAMZ, Vransko 29, 3305 Vransko ali na info@svamz.com.

Kupon za brezplačni Mali oglas

Ime in priimek: Kontakt:

KEŽA obnova starodobnih vozil JANEZ KEŽMAH s.p.

TELEFON: 00386(0)41511626, EMAIL: info@2cvkeza.com, WWW.2CVKEZA.COM

KLETNA ULICA 1, 3210  SLOVENSKE KONJICE
POSLOVNI PROSTORI: BEZINA (BŠ), 3210 SLOVENSKE KONJICE, SLOVENIJA

SERVIS, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA
RESTAVRIRANJE IN OBNOVA CITROENOVIH ZRAČNO HLAJENIH 
VOZIL SERIJE A 
KAROSERIJSKI NADOMESTNI DELI LASTNE PROIZVODNJE
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