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UVODNIK

V zadnjem obdobju je poleg pandemije aktualno razpravljati samo še o pod-
nebju. Tematike in razprave, vezane na podnebje, so neskončne. Od protestov, 
aktivistov do kulturnikov in politikov, vsi razpravljajo o podnebju. Hočeš nočeš 
smo se v razpravi znašli tudi ljubitelji in imetniki starodobnih vozil. Z name-
nom, da opozorimo na svoja vozila in vso dediščino, posredno in neposredno 
povezano z le temi, ter na samo dejstvo, da z uporabo svojih vozil ne vplivamo 
na morebitno poslabšanje okolja, smo se v zvezi SVAMZ odločili, da se kot ne-
vladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju kulture, vključimo 
v mrežo organizacij pod okriljem Climate Heritage Network (CHN). 

Po vsem svetu se zaradi podnebnih sprememb kulturna dediščina izgublja s 
skrb vzbujajočo hitrostjo. Tu ne govorimo samo o stavbni dediščini, ampak 
tudi nematerialni dediščini. Z izgubljanjem dediščine upada tudi dediščina 
človeške civilizacije. Kulturne in družbene vezi so oslabljene v času, ko najbolj 
potrebujemo večjo moč in odpornost. 

CHN je prostovoljno, vzajemno podprta mreža organizacij s področja umetno-
sti, kulture in dediščine, ki si prizadeva pomagati skupnostim pri spopadanju 
s podnebnimi spremembami in uresničevanju ambicij Pariškega sporazuma. 
Pariški sporazum namreč odraža globalno soglasje o potrebi po zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov in doseganju prihodnosti brez ogljika. 

Mreža CHN je informacijsko središče številnim virom o upravljanju in prila-
gajanju podnebnim spremembam. Med člani so različne vladne agencije za 
umetnost, kulturo in dediščino na vseh ravneh, vlade, univerze, nevladne 
organizacije, organizacije avtohtonih ljudstev, agencije za upravljanje spome-
nikov, nevladne in druge organizacije, univerze in raziskovalne organizacije, 
oblikovalska podjetja, umetniki, društva in druga podjetja. 

Kulturna dediščina ima obsežne pristojnosti. Resda se med ključne naloge 
vključujejo občutljivo zmanjšanje ogljičnega odtisa zgodovinskega grajenega 
okolja, spodbujanje kulture ponovne uporabe za ohranjanje utelešene ener-
gije, spodbujanje tradicionalnih nizkoogljičnih vzorcev rabe zemljišč, usmer-
janje umeščanja obnovljivih virov energije in podobno, vendar pri oblikovanju 
strategij ne smemo pozabiti, da je pri interpretaciji dejavnikov treba temeljito 
razpravljati o vseh dejavnikih pravično, temeljito in strokovno. Pavšalno po-
sploševanje ne vodi v konstruktivno rešitev na dolgi rok. 

JESEN

Franci Škrjanec, predsednik SVAMZ

info@svamz.com

na kozjanskem so Vasice in kraji iz vseh koncev 
obdani z bogatimi gričevji, vinogradi, barvitimi 
poljanami in rečicami. Ti naravni zakladi tukajšnjim 
ljudem predstavljajo vir za kakovostno in pristno 
življenje. Življenje stran od mestnega vrveža ter 
z roko v roki s tradicijo in domačnostjo, ki jo 
začutite že ob prvem vdihu.

žita, moke in žitni izdelki, suho sadje in oreški, 
pekovski izdelki, namazi, mesni izdelki, vložnine, 
med in medeni izdelki, čaji in zelišča, sokovi in 
sirupi, olja in kisi, čokolade, vina, žganje in likerji, 
naravna kozmetika, rokodelski izdelki

izdelke teh ljudi LAHKO KUPITE pri nas!
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moto zveze. Vse pravice pridržane. 

Sledite nam na socialnih omrežjih Slovenska veteranska avto 
moto zveza.

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

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

Richard Hammond, eden od trojice nekdanjih prilju-
bljenih voditeljev oddaje Top Gear, je na dražbi prodal 
del svoje avtomobilske kolekcije. Na ta način bo 
financiral svojo delavnico za obnovo vozil, poimeno-
vano The smallest cog (najmanjši zobnik). Hammon-
dovo restavratorsko delavnico bo možno spremljati v 
dokumentarni seriji na Discovery+.

Na nedeljski dražbi v Silverstonu je bil prisoten tudi 
Hammond z ekipo Discovery+. Čeprav se je s težkim 
srcem ločil od nekaterih svojih vozil, je izjavil, da prodaja 
zanj ne bo izguba, ampak bo s tem omogočil nadaljnji 
razvoj posla ter popravilo številnih vozil, kar bo mo-

Richard 
Hammond je 
prodal del svoje 
kolekcije za 
financiranje 
restavratorske 
delavnice

Subaru je objavil, da je v juniju presegel pro-
izvodnjo 20 milijonov štirikolesnih pogonov 
(AWD). Čeprav Subarujeva pomembna vloga pri 
štirikolesno gnanih osebnih avtomobilih ostaja 
med širšim občinstvom nekoliko spregledana, 
se lahko pohvalijo, da je bil že karavanski Suba-
ru Leone leta 1972 opremljen s prvim Subaruje-
vim stalnim štirikolesnim pogonom.

Ta zavezanost štirikolesnemu pogonu se je 
nadaljevala in izpopolnjevala do današnjih dni. 
Bere se prav neverjetno, a trenutno avtomobili 
s štirikolesnim pogonom obsegajo kar 98 % glo-
balne Subarujeve prodaje. Vsi ti avtomobili imajo 
vgrajen Subarujev simetrični štirikolesni pogon in 
bokserski motor! Ta kombinacija omogoča nizko 
težišče, odlično stabilnost in suvereno prenašanje 
navora na podlago. 

Pripravil: A.P., Foto: Subaru

Subaru je slavil mejnik v 
izdelavi štirikolesnih pogonov

žno tudi spremljati v novi televizijski oddaji. V naboru 
prodanih Hammondovih vozil so izstopali: Lotus Esprit 
Sport 350 (1999), Porsche 911T (1969), družinski Bentley 
S2 (1959), Velocette KSS Mk1 (1932), Sunbeam Model 
2 (1927) in zbirateljski Moto Guzzi Le Mans Mk 1 (1977). 
Osem klasičnih avtomobilov in motociklov je iztržilo 
272.000 €. Najbolj je izstopal Lotus, peti od 48 izdelanih, 
saj se je prodal za skoraj 77.000 €. Kmalu pa naj bi Ham-
mond na naslednjo dražbo dal tudi Forda RS 2000, ki ga 
bodo pripravili v njegovi delavnici.

Pripravil: A.P., Foto: Silverstone Auctions

8. Pilihov 
memorial v 
povezavi z 
železno cesto 
odlicno obiskan
Letos so v Šmartnem ob Paki gostili rekordno šte-
vilo udeležencev starodobniškega srečanja, ki ga 
vsako prvo julijsko soboto organizirajo članice in 
člani tamkajšnjega AMD Društvo ljudske tehnike. 
Letos niso slavili nobene lastne okrogle obletnice, 
a so skupaj z drugimi društvi v kraju opozorili na 
130-letnico železnice Celje–Velenje. Šmartno ob 
Paki je bilo stičišče cestnih in železniških poti. 
Na to železniško postajo je gravitirala vsa Gornja 
Savinjska dolina. Zato so letos povabili domače 
konjenike, ki so na prizorišče pripeljali vprege s 
tovornimi vozovi, na postajo je pripeljalo nekaj 
starodobnih tovornjakov, iz Zgornje Savinjske 
doline pa skupina traktorjev. 27. decembra bodo 
po vsej progi počastili spomin na njeno izgradnjo, 
osrednja slovesnost pa bo v Šmartnem ob Paki ob 
14. uri. Prijazno vabljeni. 

Pripravil: E.Š., Foto: A. Centrih
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Trije originalni Jaguarji E-type, ki so leta 1961 slavili premi-
ero na avtomobilskem salonu v Ženevi, so se 4. septembra 
ponovno srečali na posestvu Wappenbury Hall, in sicer pred 
hišo Sira Williama Lionsa, ustanovitelja znamke Jaguar. Za to 
srečanje pa ni bila razlog le 60-letnica modela E-type, temveč 
tudi počastitev 120-letnice rojstva Lyonsa.

Pisalo se je leto 1971, ko se je združitev idej in sloga Sira Willi-
ama Lyonsa ter aerodinamično oblikovanje Malcoma Sayerja 
zlila v prepoznaven elegantno-športni avtomobil, ki je vseboval 
tudi več rešitev iz dirkalnega modela D-Type, trikratnega zmago-
valca 20 ur Le Mansa. Ob obljubljeni največji hitrosti 240 km/h 
in začetni ceni 2.079 funtov, kar je pomenilo zgolj polovično 
ceno konkurence, je postal Jaguar E-type nemudoma prilju-
bljen med dirkači in ugledneži. Vitka nizka mačka iz Coventryja 
je postala nesporna avtomobilska ikona. Šest desetletij pozneje 
sta 9600 HP in 77 RW, ki sta bila v Ženevi na voljo za novinar-
ske vožnje, ter 885005, avtomobil, razstavljen na salonu, prvič 
skupaj pozirali za serijo spominskih fotografij pred dolgoletnim 
domom ustanovitelja znamke. Prav na njegov 120. rojstni dan. 

Trije slavni E-typi so 60 let preživeli v različnih rokah. E-type 77 
RW je v lasti Jaguar Daimler Heritage, 9600 HP pripada usta-
novitelju mednarodnega kluba E-type, 995005 pa zbiratelju 
jaguarjev iz Züricha. Tudi posestvo Wappenbury Hall je kupil 
ljubitelj jaguarjev. Čeprav se je zdelo nemogoče, da bi jih zdru-
žili na skupni lokaciji, je Pendine Historic Cars ob 120-letnici 
rojstva Williama Lyonsa poskrbel za to zgodovinsko srečanje. 
Ob pogledu na tri avtomobile bi verjetno Lyons ponovil besede, 
ki jih je izrekel pred 60 leti na predstavitvi v Ženevi, ko je Bob 
Berry E-typa 9600 HP pripeljal neposredno iz Coventryja le 20 
minut pred odprtjem salona: »O, Bog. Mislil sem, da ne boš 
nikoli prišel!«

Pripravil: A.P., Foto: Jayson Fong 

Originalni 
razstavni Jaguarji 
E-type združeni 
60 let po 
predstavitvi

NOVICE
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zadaj gnanega avtomobila, ki je lahko 'drvel' z največ 60 
km/h, se skriva 0,8-litrski vrstni bencinski štirivaljnik z 
bolj skromno odmerjeno pogonsko močjo (11 bhp / 8,2 
kW). Vse kupljene citroëne so Nemci razstavili in veselo 
skopirali, seveda brez vnaprejšnjega dogovora ali privo-
ljenja s strani Francozov. Tako smo dobili vedno zeleno 
obarvanega opla 4/12 PS, ki je zaradi tega kmalu prejel 
ljudsko ime 'Laubfrosch' (drevesna žaba), medtem ko je 
imel vedno rumeni francoski original ljudsko ime 'Trèfle' 
(deteljica). 

V jeseni 1924 so pri znamki Opel končno pognali tekoče 
trakove, na katerih je nastajal model 4/12 PS, vendar nji-
hovo veselje ni trajalo dolgo, ker je André Citroën kmalu 
vložil tožbo na nam neznanem nemškem sodišču, kjer 
je Oplovo vodstvo obtožil plagiatorstva. Sodna bitka 
se je zaključila šele leta 1926, in to v korist Francozov, 
čeprav na začetku sojenja nemška sodišča niso želela 
prepoznati in potrditi francoskih argumentov. Takrat so 
v Rüsselsheimu morali tudi uradno ustaviti proizvodnjo 
in prodajo njihove 'drevesne žabe' (do takrat so izdelali 
123.851 primerkov tega modela). Na to se je André 
Citroën hitro odzval. Že leta 1927 je na območju Kölna 

Opel 4/12 PS & citroën tip C
Plagiatorstva ne poznajo samo Kitajci …

Na začetku dvajsetih let prejšnjega stoletja so se v Rüs-
selsheimu začeli pripravljati na industrijsko revolucijo v 
slogu Henryja Forda, ker so takrat v Oplovih proizvodnih 
halah prvič uvedli tekoči trak za sestavljanje avtomobilov. 
Zadevo so dokončno izpeljali leta 1924, vendar so nemški 
tehniki kmalu ugotovili, da pri znamki Opel takrat 'na 
lagerju' ni bilo serijskega modela, ki bi ga Nemci lahko 
izdelovali na tekočih trakovih. Prav tako so vodilni v Rüs-
selsheimu spoznali, da nimajo denarja in časa za razvoj 
novih modelov, ki bi ustrezali specifikacijam izdelave vozil 
na tekočem traku. Ker na trgu ni bilo prav veliko serijskih 
modelov drugih znamk, po katerih bi se lahko zgledovali, 
so se odločili za nastanek Oplove 'copy & paste' različice 
modela znamke Citroën. 

Nemci so si takrat omislili nekaj novih primerkov citroëna 
tip C (5CV / 1921–1926), tedanjega francoskega 'nizkoce-
novnika', ki je nastajal v dvo- (C2 – kabriolet) in trisedežni 
različici (C3 – torpedo). Kot posebnost tega avtomobila 
velja omeniti podatek, da so vsi izdelani primerki (pribli-
žno 80.000 primerkov) tega resnično kompaktnega avto-
mobila (dolžina: 320 cm, širina: 140 cm, masa avtomobila: 
543 kg) obarvani rumeno. Pod motornim pokrovom tega 

(okrožje Poll) zrasla nova, takrat izredno sodobna tovar-
na znamke Citroën, kjer so novi avtomobili nastajali na 
tekočem traku. Na začetku so Francozi pošiljali sestavne 
dele iz Pariza, pozneje pa so Nemci začeli postopo-
ma dvigovati delež domačih sestavnih delov s strani 
tedanjih nemških dobaviteljev (Bosch, Continental in 
Lemmertz). Zato so Nemci v Kölnu izdelane citroëne 
lahko promovirali ob uporabi reklamnega slogana 
'Deutsche Arbeit'. 

Za dokončni zaton proizvodnje avtomobilov znamke 
Citroën na tedanjem nemškem trgu so poskrbeli nacisti, 
ker so po prihodu na oblast (1933) podpirali predvsem 
domačo avtomobilsko industrijo. Tako so Nemci 3. 
januarja 1936 na pogorišču prejšnjega francoskega pod-
jetja ustanovili novo podjetje (Poller CITROËN Dienst 
AG), ki je obstajalo do začetka leta 1940. To podjetje, ki 
je prevzelo 25 odstotkov nekoč zaposlenih v proizvo-
dnji nemških citroënov, ni proizvajalo avtomobilov. 
Namesto tega so skrbeli samo za popravila in servisira-
nje citroënov ter za dobavo rezervnih delov in njihovo 
skladiščenje. 

NOVICE
NOVICE

V tokratni zgodbi se bomo posvetili sodnemu sporu med znamkama Opel 
in Citroën, ki je vzniknil v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, predvsem 
zaradi nemškega nespoštovanja družbenih norm, ki veljajo še danes. 
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Tehniški muzej Slovenije, ki je osrednji slovenski mu-
zej za ohranjanje tehniške dediščine, letos praznuje 
70-letnico ustanovitve. Pomembni jubilej so v muzeju 
obeležili z več dogodki in razstavami. Pripravili so 
razstavo fotografij na panojih 'Z vami že 70 let: Teh-
niški muzej Slovenije 1951–2021,' ki je bila na ogled 
na Krakovskem nasipu v Ljubljani in od 3. aprila do 
konca leta v Bistri, e-razstavi 'Z vami že 70 let: Tehni-
ški muzej Slovenije 1951–2021' in '70 let TMS: Prerez 
muzejske aktivnosti skozi zbirko plakatov', manjšo 
razstavo 'Zakladi iz depojev: Medicinski instrumenti 
in pripomočki', spletni dogodek 'Praznujmo skupaj na 
spletu' ter rubriko na muzejski spletni strani Facebook 
'Odštevajte z nami! 70 dni do našega 70. rojstnega 
dne'. V okviru praznovanja so razpisali tudi zelo uspe-
šen natečaj 'Podari znamko Sloveniji za rojstni dan'. V 
zaključni stopnji sta še predstavitveni film 'Z vami že 
70 let' in spletni kviz za učence. 

70. let   
ustanovitve 
Tehniškega 
muzeja 
Slovenije

Tehniški muzej Slovenije, ki je nastal s ciljem zbira-
nja, varovanja in raziskovanja gradiva, povezanega z 
razvojem obrti in industrije na slovenskih tleh, je bil 
ustanovljen 3. aprila leta 1951. Prve muzejske zbirke – to 
so bile gozdarstvo, lesarstvo in lovstvo – so za javnost 
odprli 25. oktobra 1953, danes pa so na več kot 6.000 
razstavnih površinah na ogled stalne zbirke s področij 
kmetijstva, cestnih vozil, vodnih pogonov, prometa, 
gozdarstva, lesarstva, lovstva, ribištva, tekstila, tiskarstva 
in elektrotehnike. Poleg muzeja v Bistri ima muzej svoje 
razstavne prostore še v Polhovem Gradcu, kjer je Muzej 
pošte in telekomunikacij, na gradu Bogenšperk pa sta 
na ogled slovenska geodetska zbirka in Valvasorjeva 
grafična zbirka. Zbirke Tehniškega muzeja Slovenije 
so na ogled tudi v Muzeju Tomaža Godca, oglednem 
depoju v Soteski, Muzejski zbirki IMV in Depojih državnih 
muzejev v Pivki.

V novembru vas vabimo na 
razstavo 'Človek in hrana: V 
začaranem krogu'
'Človek in hrana: V začaranem krogu' je naslov razsta-
ve, ki bo posvečena zgodovinskemu in tehnološkemu 
razvoju ter inovacijam pri pridelavi živil ter pripravi in 
uživanju hrane. Tematizirala bo tudi današnji človekov 
odnos do hrane, ko se z opozarjanjem na pomen kro-
žnega gospodarstva, ponovne uporabe in recikliranja 
hkrati vračamo v preteklost in gledamo v prihodnost. 
Razstava bo na ogled v Tehniškem muzeju Slovenije v 
Bistri pri Vrhniki od druge polovice novembra 2021 do 
konca junija 2022.

ZGORAJ IN SPODAJ "Človek in hrana", foto T. Jeseničnik.

ZGORAJ "Človek in hrana", foto T. Jeseničnik.
SPODAJ Fotografija gradu "TMS iz zaraka", avtor J. Korber.

NOVICE NOVICE
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Slogan 'Vorsprung durch Technik' se je prvič pojavil leta 
1971 na aerodinamično oblikovani limuzini NSU Ro80, ki pa 
še ni nosila danes značilnih štirih krogov. Ključno tehnično 
naprednost je Audi nato stavil na štirikolesni pogon in upo-
rabo aluminija, danes pa se usmerjajo v trajnost, digitaliza-
cijo in elektrifikacijo.

Leta 1969 sta se združila Auto Union GmbH s sedežem v Ingol-
stadtu ter NSU Motorenwerke iz Neckarsulma v skupno pod-
jetje Audi NSU Auto Union AG. Ponudba skupnega podjetja je 
segala od zračno hlajenih NSU Prinzev (z zadnjim pogonom), 
vodno hlajenih Audijev 60 in 100 (s prednjim pogonom) do 
napredno oblikovanega NSU Ro80, ki ga je poganjal rotacijski 
motor. Ideja, da bi to raznolikost poudarili kot tehnično pred-
nost, se je porodila leta 1970 Hansu Bauerju, zaposlenemu v 
oglaševalskem oddelku. Slogan 'Vorsprung durch Technik' se 
je prvič pojavil na velikem oglasu januarja 1971, kmalu pa tudi 
na brošurah Audi NSU. Slogan se je z leti sicer prilagajal, a pod-
jetje se je leta 1980 vrnilo k izvirniku. Od predstavitve modela 
Audi Quattro leta 1980 se je slogan spet pogosteje uporabljal. V 

tistem času je predstavljal celo največji osvetljeni oglas 
v Evropi – ob avtocesti A9, pri izvozu za Ingolstadt, je stal 
rdeče rjav oval z napisom Audi ter sloganom 'Vorsprung 
durch Technik'. Neločljiv del korporativnega oglaševanja 
je slogan postal v letu 1986, in sicer kot del prodajnih 
brošur za novega Audija 80.

Audi bo decembra za obiskovalce Audi Foruma, v 
Neckarsulmu, odprl tudi posebno razstavo z naslovom 
'Living Progress – 50 Years of Vorsprung durch Technik'.

Pripravil: A.P., Foto: Audi

Audi letos slavi pol 
stoletja slogana 
'Prednost je v 
tehniki'

Bentley je dokončal prva avtomobila iz dveh omeje-
nih serij – modernega roadsterja Bacalar in do milime-
tra natančno ponovitev modela Blower, letnik 1929, s 
kakršnim je na Le Mansu zmagal Sir Henry Birkin. Oba 
predstavljata začetek izdelave dveh ročno izdelanih 
na 12 vozil omejenih ekskluzivnih serij. 

O nadaljevalni seriji Bentleyjevega modela 4 ½-litre 
'Blower' smo že pisali. Tokrat se je zaključila izde-
lava prvega avtomobila, v postopku pa so trenutno 
še trije. Na željo kupca je prvi iz omejene serije na-
tančna kopija zmagovalnega Birkinovega dirkalni-
ka, kakršen v originalu še vedno ostaja v Bentleyje-
vi lasti in je v tedenski uporabi. Razlika, v primerjavi 
z originalom, je zgolj v nekaj tehničnih in za varnost 
pomembnih podrobnostih – novi avtomobil ima 
sodobno električno črpalko za gorivo, penasto 

pregrado v rezervoarju in predelan sistem original-
nega dinama. Motor je popolnoma na novo izde-
lan, in sicer na podlagi nekdanje lastne zasnove W. 
O. Bentleyja. Zaznamujejo ga 4 ½ litra prostornine, 
aluminijasti bati, odmična gred nad glavo, dvojne 
svečke in po štirje ventili na valj. Ob pomoči kom-
presorja, kljub skoraj 100 let stari zasnovi, vrstni 
štirivaljnik razvije 240 KM največje moči!

Pripravil: A.P., Foto: Bentley

Bentley Mulliner 
je dokoncal prva 
modela Bacalar in 
Blower Continuation
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Zavarovalnica Hagerty je pod drobnogled vzela ho-
mologacijske specialke, od Clia Williams, Ford Sierre 
RS Cosworth, Lancie Delte Integrale, BMW M3 E30 do 
Audija Quattro Sport. Za omenjenimi avtomobili še 
posebej pogledujejo kupci med 45 in 65 let, cene pa 
so se v zadnjih letih močno povzpele. 

Osemdeseta in devetdeseta so bila za ljubitelje športnih 
avtomobilov leta, ki so nam prinesla kar nekaj ikoničnih 
dirkalnih modelov. Ti pa so za pridobitev homologacij 
potrebovali tudi cestne izvedbe. Iz te potrebe je nastalo 
kar nekaj najbolj oglatih, grobih in divjih avtomobilov, ki 
so kdaj zapeljali na ceste. Med najbolj hitro rastočimi po 
vrednosti so Fordove Sierre RS Cosworth, ki v najbolj-
ših primerkih dosegajo cene že blizu 90.000 €. A tudi v 
dobrem stanju in celo predelane zlahka presežejo 60 
tisočakov. Audi Quattro Sport postaja še bolj nedose-
gljiv. V zgolj enem letu se je odličnim primerkom cena 
povzpela za 10 %, na 330.000 €, najboljši avtomobili 
pa presežejo tudi ceno 470.000 €. Doslej najdražji, za 
dirke pripravljeni Audi Quattro Sport S1, se je v februar-
ju prodal za 2 milijona evrov, kar dvakratnik ocenjene 
vrednosti! 

Hagerty je pregledal rast 
cen športnih specialk iz 
osemdesetih in devetdesetih

Še pred 15 leti so imele zadnje izvedbe Lancie Delte 
HF Integrale cene okoli 10.000 €, a nato so se vrednosti 
izstrelile v nebo. Leta 2019 je Hagerty odlične primerke 
cenil že na skoraj 60.000 €. A lani je rast še pospešila in 
tako najlepši primerki presegajo ceno 100.000 €. Zelo 
priljubljen, a še nekoliko manj drag ostaja BMW M3 E30. 
Cene mu konstantno rastejo, še posebej za posebne 
serije. Povprečne vrednosti za Evo II so se v zadnjem letu 
povzpele iz 68.000 na 75.000 €. Čeprav je v večletnem 
obdobju rasti cen 'hot hatchov' Clio Williams ostajal 
dokaj prizemljen, se je lani interes za lepe originale 
povečal. Slabšega Williamsa lahko najdete že za slabih 
12.000 €, a cene odličnih primerkov že presegajo 21.000 
€. Povprečna rast cen tega modela pa je bila lani več kot 
6.000 €!

Pripravil: A.P., Foto: Hagerty

Letos nas je v mesecu avgustu obiskal mladi ljubitelj 
starodobnih motociklov, ki se je iz rodne Slovaške do 
našega glavnega mesta odpravil na motociklu znam-
ke JAWA. Na motorju pa je tik pred središčem mesta 
zablokiralo zadnje kolo, zaradi česar je obtičal v majhni 
ulici, v naselju Rudnik. Slovaški študent pa se je dovolj 

spretno po pomoč obrnil na Muzej motociklov Grom na 
Vranskem (verjetno z uporabo pametnega telefona in 
informacij na spletu), kjer mu je Peter Grom nemudoma 
ponudil vso podporo. Potekala je akcija, ki dokazuje, da 
smo Slovenci, zlasti pa člani zveze SVAMZ, dobri ljudje, 
ki v nenapovedanih situacijah premoremo veliko mero 
empatije in smo pripravljeni pomagati tujemu obisko-
valcu v težavah! Kako nasprotno s slaboumno 'samopo-
dobo', ki jo pri nas širijo propagandni 'fake news' mediji 
iz dneva v dan. 

Peter je sprožil nadaljnje aktivnosti in poprosil Dejana 
Breznika in Emila Korparja, da sta v nadaljevanju s kom-
bijem opravila prevoz motocikla v delavnico Andreja 
Černača, ki je bil prav tako obveščen o nujni strokovni 
pomoči. Naš mladi prijatelj se je po iskreni zahvali uspe-
šno odpravil na pot proti domu – na Slovaško, in sicer v 
mesto Žilina.

»Ce študent na rajžo gre« 
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Razstava bo potekala od 
25.11.2021 do konca februarja 
2022 v Galeriji Štern v Ljubljani 
v sodelovanju s SVAMZ in 
Muzejem motociklov  Grom. 

Srecanje prikolicarjev
Ponovno smo bili povabljeni na srečanje priko-
ličarjev v Šempeter pri Novi Gorici. Povabila nas 
je družina Devetak, ki je ponovno organizirala 
slovensko srečanje prikoličarjev. Udeležba je bila 
velika. Odpeljali so nas po okoliških vaseh, kjer 
smo si ogledali znamenitosti. Sledila je pogosti-
tev. Vabimo vse, ki imate prikoličarje, da se nam 
naslednje leto pridružite in s tem sodelujete pri 
ustvarjanju največjega srečanja prikoličarjev v 
Sloveniji.

Pripravil: Renato Kumer 

NOVICE

Najvecji buldožer
Člana zveze SVAMZ, Silvester Križman in Miloš 
Vrtovec, sta se potepala po Italiji, in sicer v kraju 
Portogruaro. Pod viaduktom avtoceste sta našla 
spečega jeklenega lepotca in posnela fotografijo.

Ta buldožer velja za največjega na svetu in je v Gu-
innessovi knjigi rekordov. Čudoviti buldožer ACCO 
italijanske izdelave naj bi bil največji in najbolj 
masiven buldožer, kar jih je bilo narejenih. Težak je 
kar 183 ton. Poganjata ga dva 8-valjna dizelska mo-
torja Caterpillar, z močjo 675 KM. Skupaj dosežeta 
kar 1.350 KM. Zadnji razrivalnik (naprava, podobna 
krempljem) meri 3 m in ga poganjajo hidravlične 
lopute. V dolžino meri 12 m, v višino 3 m, rezilo pa 
je široko okoli 7 m. 

Gosenice je po meri izdelalo podjetje Berco. Pre-
nos deluje po dveh pogonskih zobnikih za vsako 
gosenico, ki ustvarjata navor, le-tega pa ustvarjajo 
motorji. Zavore in nadzorni mehanizmi delujejo hi-
dravlično. Ta masivni kos železa je bil edini tovrstni 
izdelek.

Na žalost ta ogromen stroj ni premaknil niti cen-
timetra zemlje. V osemdesetih letih je bil naročen 
za zemeljska dela v Libiji. Vendar zaradi sankcij 
Združenih narodov proti Libiji zaradi terorizma do 
transporta tega ogromnega buldožerja ni nikoli 
prišlo.

VABILO NA 
RAZSTAVO

VEČ INFORMACIJ ZA PRODAJALCE: janez.legat@siol.net ali 041 794 786. Za več info lahko pokličete tudi pisarno SVAMZ.

PIONIRJI SE MOTORIZIRAJO 

Vabimo vas na največji bolšji sejem v Sloveniji 
za starodobna vozila in rezervne dele, ki ga 
organizira "Moto društvo oldteimer Naklo" pod 
pokroviteljstvom SVAMZ! 

Sejem bo v soboto, 20.11.2021, pod šotorom 
nasproti občinske stavbe v Naklem, Stara cesta 61, 
4202 Naklo. 

Začetek ob 9.00 uri (do 13.00 ure)!

Vstop prost za obiskovalce!

Najvecji bolšji sejem
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V teh časih nič ni tako, kot je bilo. A s prilagoditvami se 
življenje vseeno nadaljuje. Verjetno so nekako tako raz-
mišljali racionalni Nemci iz Skupine BMW, ki je od leta 
2005, skupaj z luksuznim hotelom Villa d'Este, organiza-
tor enega najbolj prestižnih starodobniških dogodkov 
na svetu – Concorsa d'Eleganza Villa d'Este. V želji, da 
bi po lanski odpovedi letos vendarle nadaljevali 92 let 
dolgo tradicijo Concorsa, so dogodek z maja prestavili 
na oktober in ga hkrati zaprli za širšo javnost. 

Med 1. in 3. oktobrom se je na obali jezera Como, pri pre-
stižnem hoteli Villa d'Este, skoraj petdeset izjemno ohra-
njenih, redkih, dragih starodobnikov, izdelanih v obdobju 
od dvajsetih pa do devetdesetih let prejšnjega stoletja, 
potegovalo za priznanja v 8 kategorijah in za skupno zma-
go po izboru žirije ter za zmago po izboru ljudstva. Kot 
kontrast starodobnikom se je za titulo najlepšega potego-
valo tudi 5 konceptnih avtomobilov, oziroma prototipov, 
razstavo in izbor najlepših starodobnih motociklov pa so 
povsem odpovedali. 

Na letošnjem Concorsu  so bili lahko prisotni le lastniki 
in skrbniki, povabljeni gostje in ozek nabor medijev. Tudi 

Glavna zmagovalca 
Concorsa d'Eleganza 
Villa d'Este 
sta Ferrari in Lancia intervalih, je bil imenovan Sweptail. Po predstavitvi, 

leta 2017 so ga razglasili za najdražji novi avtomobil na 
svetu, saj naj bi bila cena takrat okoli 12 milijonov evrov.

A vrnimo se k starodobnikom. Pri takšnih, kot jih vide-
vamo na Concorsih pri jezeru Como, so več-milijonske 
vrednosti skoraj samoumevne. Tokrat se je na niih paslo 
manj oči, kot bi se jih, v normalnih okoliščinah, a izbor 
se je vseeno zgodil. V soboto so podelili najstarejše pri-
znanje tega tekmovanja – zlati pokal Coppa d ́Oro Villa d 
Éste, ki ga podeljujejo že od prvega Concorsa dalje, torej 
od leta 1929. Prisotni pri hotelu Villa d'Este so za najbolj-
ši avtomobil izglasovali izjemno elegantno, unikatno 
Lancio Dilambdo drop-head coupe prve serije. Leta 
1930 so jo oblikovali in izdelali v londonski delavnici 
Carlton Carriage. Skozi dolga leta je avto doživel številne 
spremembe, a leta 2017 jo je kupil italijanski avtomo-
bilski restavrator in strokovnjak za Lancie, Filippo Sole. 
Filipo, ki je leta 2019 prvič sodeloval na Concorsu in tudi 
osvojil nagrado z aerodinamično Lancio Asturo, je več 
kot leto dni temeljito obnavljal tokratno zmagovalko 
– Dilambdo. Pri tem mu je bila v pomoč izbrana ekipa, 
med njimi celo priznani oblikovalci iz modnega sveta. 
A dvobarvna Dilambda, ki je še posebej v notranjosti 
polna lepih detajlov, ni le okrasni avtomobil. 4-litrski 

v nedeljo, ko se avtomobili običajno preselijo k vili Erbi 
in so na ogled širši javnosti , so ti avtomobilski zakladi 
ostali na prvotni lokaciji – pri hotelu Villa d'Este. V so-
boto se je tam ponovila zgodba izpred štirih let – Rolls- 
Royce je premierno predstavil nov unikatni avtomobil. 
Model Boat Tail so pri Rolls-Roycu oblikovali in razvili 
povsem po željah svoje pomembne stranke. Z zadkom, 
ki spominja na čolne, je ta oblikovni posebnež odsev 
'boat tail' avtomobilskih oblik izpred stoletja. Prvi izmed 
treh unikatov, ki jih bo Rolls-Royce izdelal v štiriletnih 

V8, ki ima več inovativnih rešitev, je še posebej zanimiv 
zaradi le 24-stopinjskega kota med vrstama valjev. Že v 
juliju sem ga slišal kultivirano presti po Toskani, saj se je 
Sole s tem avtom udeležil tudi dirke Mille Miglia. 

Zadnji dan Concorsa, torej v nedeljo, so razglasili še 
zmagovalce po kategorijah, podelili nagrade za najbolje 
ohranjen avtomobil, najbolje restavriran avtomobil, naj-
boljši dizajn in predvsem glavno priznanje Best of Show. 
Slednjega je strokovna žirija, ki jo že 25 let vodi Lorenzo 
Ramaciotti, nekdanji glavni oblikovalec v Skupini Fiat 
in še pred tem pri Pininfarini, že zedmo leto zapored 
prisodila avtomobilu izdelanem v Italiji. Tokrat je slavil 
srebrn Ferrari 250 GT TDF, letnik 1956, ki ga je Američan 
Brian Ross obnovil do popolnosti. Zmagovalni avtomo-
bil je bil drugi v seriji modelov TDF (Tour de France). Že 
na dan prve registracije se je udeležil dirke Mille Miglia, 
slavni 3-litrski V 12 motor pa ga je pognal še do več 
zmag na gorskih dirkah. Ob tem se postavi vprašanje – 
do kakšne mere je sploh smiselno obnavljati avtomobil, 
če se s tem zbrišejo sledi, ki so pomemben del njegove-
ga 'življenjepisa'?

Concorso d'Eleganza Villa d'Este se je v nedeljo po-
poldne uspešno zaključil. Gotovo si vsi želimo, da bi 
bil naslednje leto ponovno v tradicionalnem majskem 
terminu, saj bi bil to odraz dobrega epidemiološkega 
stanja. A če ob misli na starodobnike, med katerimi so 
bili tudi takšni stari 100 let, pomislimo na krize v minu-
lem stoletju, dobimo preprost nauk – še vsako (dobro 
ali slabo) obdobje v zgodovini človeštva je minilo.

Pripravil: A.P., Foto: BMW Group Classic

NOVICE



26 AVTO MOTOR CLASSIC    27AVTO MOTOR CLASSIC    

Mercedes-Benz klub Slovenija (MBKS) so kot Mer-
cedes Klasik klub Slovenija ustanovili jeseni 2006 v 
Šmartnem ob Paki. Zrasel je iz registra starodobnih 
vozil Mercedes-Benz, ki je deloval v okviru SVAMZ-a. 
Po dveh letih so klub premestili v Ljubljano. Tam so 
se vodstvo in člani vključili v družbeno življenje in v 
Ljubljani ter tudi Sloveniji pustil sled. Najvidnejši do-
sežek je Ulica Carla Benza v Ljubljani, ki je ime dobila 
na njihovo pobudo. Tudi sicer z MO Ljubljana odlično 
sodelujejo. Tako vsako prvo septembrsko soboto v 
stari Ljubljani pripravijo razstavo starodobnikov. Na 
MOL pa jim pridelo nasproti tudi vedno, kadar po-
trebujejo prostor za svoje letne skupščine ali kakšne 
druge dogodke. Ob letošnjem še posebej svečanem 
septembrskem dogodku je župan, Zoran Jankovič, v 
svoji pisarni sprejel vodstvo kluba z gosti in vabljeni-
ma predavateljema. 

RAZGLEDNICA S PRIREDITVE

RAZSTAVA 
MERCEDES-BENZ 

KLUBA 
SLOVENIJA

Obsežnejša razstava 

Letos so starodobnike postavili na ogled po vsej dolžini 
Stritarjeve ulice, na Mestnem trgu pred mestno hišo 
pa še tri prav posebne kabriolete ter Benza Velo iz leta 
1896. Ob zgodovinskih vozilih je stal električni novinec 
EQC, ki so ga pripeljali z Avtocommerca. Ta združuje 
najsodobnejša dognanja stroke in predstavlja pogled 
v avtomobilsko prihodnost. Drugačno razstavo – avto-
mobilskih modelov v različnih merilih – je v prostorih 
mestne hiše pripravil član in strastni zbiralec Rok Brito-
všek. Med njimi so bili zgodnji plastični modelčki, ki na 
prvi pogled delujejo kot otroške igračke, a imajo veliko 
zbirateljsko vrednost. 

RAZGLEDNICA S PRIREDITVE

Predavanji vrhunskih 
oblikovalcev

Osrednji dogodek letošnje prireditve je bil nastop dveh 
legend avtomobilskega oblikovanja, ki sta se prijazno 
odzvala našemu vabilu. Svoje delo sta nam pobliže 
predstavila Georg Gedl in Robert Lešnik. Bralcem naše 
revije teh imen ne bi bilo treba posebej predstavljati. 
Gedl je že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja s 
svojo vztrajnostjo in talentom kot oblikovalec prišel v 
Nemčijo – najprej je ustvarjal pri Audiju, potem pa je 
prišel k BMW-ju. Na povabilo novomeškega IMV-ja je 
prišel v Slovenijo in potem svoj pečat pustil še v TAM-u 
in Adria Mobilu. Robert Lešnik zaseda mesto vodje zuna-
njega oblikovanja za osebna vozila pri Mercedes-Benzu. 
Svojo oblikovalsko izobrazbo je pridobil v nemškem 
Forzheimu in zanje potem nadgrajeval po različnih 
evropskih avtomobilskih oblikovalskih birojih, podal 
pa se je tudi v kalifornijsko Santa Monico. Ker je bil 
Lešnik Volkswagnov štipendist, je smiselno, da je svojo 
oblikovalsko kariero začel tam, potem je bil dve leti pri 
KIA Designu v Frankfurtu. Leta 2009 je prišel k Merce-

ZGORAJ Schmidt (desno) in Udovč sta vodila kolono proti Bistri. 
SPODAJ Župan Zoran Jankovič v družbi s predsednikom MBKS, 

Miroslavom Brumatom (levo), in zakoncema Schmidt.

Obeležili 15-letnico 
svojega obstoja

ZGORAJ Stritarjeva ulica je bila za vse Mercedese skoraj 
prekratka. LEVO Georg Gedl je občinstvo navdušil s svojim 
nastopom.

BESEDILO: Emil Šterbenk
FOTOGRAFIJE:  R. Rus, N. Rovan – 

MOL, J. Prelac
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des-Benzu in zgolj v petih letih postal vodja zunanjega 
oblikovanja za osebna vozila, tako da je sodeloval pri 
zadnji prenovi celotnega nabora Mercedesovih modelov 
v vseh razredih. 

Popotovanje od ljubljanskega 
Mestnega trga do Tehniškega 
muzeja Slovenije v Bistri

Glede na dejstvo, da so bili najstarejši Mercedesi članov 
MBKS na razstavi iz petdesetih let, 33-kilometrski poti 
nikakor ne bi mogli reči popotovanje. Za 125-letnega 

Benza Velo pa je to kar lep kos poti. Njegov lastnik in 
prijatelj članic in članov MBKS Cristoph Schmidt pa ga 
je gnal kot za stavo. Franc Udovč – Frenk, ki se je z njim 
peljal, del poti pa celo prevzel krmilo, je o tem povedal: 
»Cristoph Vela ni prav nič šparal. Ker hladilni sistem 
nima ventilatorja, se je bal samo rdečih luči na semafor-
jih in pazil, da sva čim manj stala. Ko pa sva se pripeljala 
iz mesta, je starčka pošteno pognal. 40 do 45 km/h zmo-
re ta mali stroj, po rahlem klančku navzdol pa sva drvela 
celih 50 km/h. Že na začetku mi je ponudil, da lahko 
peljem, a sem kot vodja prireditve pol poti telefoniral, 
saj je bilo treba uskladiti vožnjo avtomobilov, usmerjati 
snemalno ekipo in urejati še druge malenkosti. Ko mi je 
še drugič ponudil možnost, da peljem to legendarno vo-
zilo, sem telefon ugasnil in doživel eno najlepših voženj 
v življenju. To bo zgodba, ki jo bom lahko pripovedoval 
vnukom.«

Druženje smo sklenili v Tehniškem muzeju Slovenije v 
Bistri, kjer smo si pod strokovnim vodstvom ogledali 
nekatere njihove zbirke – s poudarkom na avtomobilih 
Josipa Broza Tita, med katerimi je kar nekaj Mercedes-
-Benzov. Potem je bil že skrajni čas za kosilo. 

RAZGLEDNICA S PRIREDITVE

ZGORAJ Drugi so prišli z zaostankom, saj so čakali pri rdeči 
luči na odseku, kjer cesto obnavljajo. SPODAJ Robert Lešnik je 
nazorno predstavil aktualne oblikovalske trende.

Pa smo izpeljali še eno tradicionalno srečanje. Tokrat 
nas (organizatorje) je zaznamovala ena stvar – stres. 

Vremenska napoved za soboto se je spreminjala iz ure v 
uro, še večjo nočno moro pa so nam predstavljali ukrepi 
ob ponovnem hitrem širjenju koronavirusa. Druge 
podobne prireditve so se letos odpovedovale kot po 
tekočem traku, in to ne samo pri nas v Sloveniji, ampak 
tudi v tujini. A nekateri imamo 'jajca' in smo prireditev 
kljub težavam uspešno izpeljali. Avtomobilov je bilo več 
kot 200.

V čast nam je tudi, da nas je obiskala ekipa SVAMZ-a 
s predsednikom Francijem Škrjancem, ki nas je tudi 
nagovoril.

Ob koncu bi se radi zahvalili udeležencem, ki so prišli 
kljub pogoju PCT in zelo nestanovitnemu vremenu, pa 
tudi vsem sodelujočim pri izvedbi dogodka.

Se vidimo spet naslednje leto.

BESEDILO: Tomaž Beguš, tajnik kluba Avtonostalgija 80&90
FOTOGRAFIJE:  Klemen Jeram

3. slovensko 
Youngtimer
srecanje
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RAZGLEDNICA S PRIREDITVE

Pravetz je mesto v istoimenski občini Pravetz, in sicer 
v osrednji zahodni Bolgariji, približno 60 km od glav-
nega mesta Sofije. Mestece je znano po golf resortu 
RIU in računalniški tehnologiji (mikroprocesorjih), saj 
je Pravetz rojstni kraj računalnikov. 

Zasluga urejenosti tega provincialnega kraja gre nekda-
njemu dolgoletnemu predsedniku Todorju Živkovu, ki 
se je v tem kraju tudi rodil, in sicer leta 1911. Po prevze-
mu oblasti leta 1944 je med Bolgarskimi komunisti kot 
prvi prevzel oblast do leta 1989. Kako je tedaj potekalo 
življenje v tem socialističnem raju, ki je bil eden od sate-
litov Sovjetske zveze, vemo. Glede na temo naj omenim, 
da je takratno cestno omrežje bilo skoraj neobstoječe in 
da razen njegovega Mercedesa skoraj ni bilo videti avto-
mobilov, še konjske vprege so bile redke! Za svoj rojstni 
kraj pa je lepo poskrbel. To lahko opazimo še danes, saj 
si popotnik lahko ogleda lep naravoslovni muzej, roj-
stno hišo nekdanjega predsednika, kjer kraljuje paviljon 
s protokolarnimi darili, ki jih je prejel iz vsega sveta. Ne 
bomo omenjali politike in zgodovine. Je, kakršna pač 
je; vsak narod ima svojo. Današnji Bolgari se je ne radi 
spominjajo. 

DRUSTAR 2021

CONCOURS 
D` ELEGANCE 

avtomobilov ter štirje motocikli pomerilo v »kdo je 
kdo« za najlepšega, najstarejšega, najbolje obno-
vljenega, najatraktivnejšega in ne nazadnje za 'THE 
BEST OF THE SHOW', ki mu je bil namenjen ogromen 
pokal. Prireditve sem se udeležil že četrtič v vlogi 
žiranta, in sicer v mednarodni komisiji za ocenjevanje, 
s kolegi. Tam je bil tudi inž. Pujatti Renato iz Italije, 
Edward Asilelov iz Rusije, Nebojša Djordjevic iz Srbije 
ter predsednik komisije, prof. Herald Leschke iz Nem-
čije, sicer pa nekdanji dizajner pri Mercedes-Benzu.

Vreme nam je bilo naklonjeno, saj je ves konec tedna 
prijetno sijalo sonce, ki je poskrbelo, da je obala jeze-
ra postala skoraj pravljična kulisa najlepšim avtomo-
bilom, kar jih premorejo bolgarski zbiratelji.

Pri izboru so prednjačili Mercedesi, po številu pa so 
jim sledili Porscheji, vmes ogromni Amerikanci in 
nekaj prestižnih Angležev. Italijanski FERRARI 400 
I AGT iz leta 1984 je prepričal žirijo in tako prejel 
najvišjo oceno in s tem pokal 'The best of the Show'. 
Za zmago je poskrbela brezhibna obnova, ki jo je 
financiral lastnik Iskren Milanov, in pa predvsem bo-

gata dokumentacija, začenši s prvim računom za nakup 
ter samim potekom obnove, prikazana v tiskani brošuri. 
Vse to nas je prepričalo o opravljenem delu. Omenim 
naj tudi, da je imel tovarniški komplet orodja ter izvirno 
škatlo za prvo pomoč ... Vzorni primer, kako bi moral biti 
avto obnovljen, pa naj bo v dražji ali cenejši kategoriji! 
Isti lastnik je pripeljal na ocenjevanje še Porscheja 928 
GTS, letnik 1992. Tudi ta avtomobil je bil obnovljen 
brezhibno. Vsa dokumentacija je dokazovala pedan-
tnost in skrb lastnika po popolni in nekompromisni 
obnovi. Sicer pa priložene slike dokazujejo visoko raven 

prireditve, ki se je lahko udeležiš le na klic ... To pomeni, 
da organizator izbere in povabi udeležence!

Tudi za spremljevalke je bilo poskrbljeno! Na ogromni 
terasi ob zaprtem bazenu so se lahko na ležalnikih izpo-
stavljale soncu in razvajale ob dobri hrani in koktajlih. 

Če se kdaj odpravljate v to lepo deželo, vam priporočam 
dan odmora v kompleksu RIU PRAVETS SPA RESORT. 
Poleg lepih sob vas bo osebje razvajalo z odlično 
kulinariko in vam ponudilo odlična bolgarska vina ob 
neverjetno okusnih slaščicah in domačem sladoledu. 

BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Petja Grom 

RIU PRAVETS GOLF & SPA RESORT je čudovit turistični 
kompleks, namenjen razvajanju premožnih Bolgarov in 
tujcev, nameščen ob umetnem jezeru sredi te sicer pu-
ste, skoraj gole kraške pokrajine, posajene z grmičevjem 
oz. redkimi gozdovi. 

Organizator te najelitnejše prireditve za starodobnike 
v Bolgariji je tako kot vedno g. Kristian Jelev iz SPORT 
CLUB BULGARIAN AUTOMOBILE GLORY, ob pomoči 
družine in drugih entuziastov za starodobnike. Priredi-
tev je na koledarju FIVA za leto 2021, zato je bil prisoten 
tudi mednarodni stevard, ki je skrbel za pravilni potek te 
tridnevne prireditve, na kateri se je sicer 37 prijavljenih 

Na gala večerji z ženo Milko in s slovaškim kolegom iz 
FIVA, g. Valentinom Zbynovsky.

ZGORAJ Skupinska fotografija žirije na konkurzu; v beli srajci  
organizator, g. Kristian Jelev, brez katerega dogodek ne bi bil kar 
je - enostavno odličen!

SPODAJ Z žiranti smo vsako vozilo pregledali 
in ocenili. Posebno pozornost smo namenjali 
dokumentirani zgodovini vozila samega. 
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Leta 1980 so se na oglas Bogdana Jeriča, ki je bil 
objavljen v dnevnem časopisju, odzvali ljubitelji 
starih motornih vozil in se konec leta 1980 sestali v 
restavraciji Gospodarskega razstavišča v Ljubljani. 
Na žalost s tega sestanka ni zapisnika, ve pa se, da je 
bilo prisotnih približno 20 ustanoviteljev. Na začetku 
leta 1981 se je ta skupina ljudi tudi uradno priključila 
AMTK (Avto moto touring klub) Ljubljana kot sekcija 
ljubiteljev starih motornih vozil. Izdali so tri številke 
klubskega glasila: Informator in dva Magneta. Kmalu 
po ustanovitvi so se člani sekcije in ljubitelji začeli 
zbirati vsak ponedeljek v gostilni Žibert v Šentvidu. V 
letu 1982 je prišlo do ločitve precejšnega dela članov 
te sekcije. Tako je bilo leta 1983 ustanovljeno prvo 
samostojno društvo oldtimerjev v takratni Jugoslaviji, 
in sicer AMD Veteran Šentvid, uradno registrirano leta 
1984. Dejavnost AMD Šentvid je bila kar pestra, saj so 
se člani udeleževali rallyjev, ki jih je organiziral TMS 
(Tehniški muzej Slovenije), dirk na dirkališču Grobnik, 

Na začetku leta 1996 smo ugotovili, da je bilo govorje-
nja dovolj. Na pobudo A. Pristova, B. Pikuša, L. Špura 
in P. Šentjurca smo zbrali še druge ustanovne člane za 
registracijo društva. To so bili: M. Zagorc, M. Drobnič, 
B. Jerič, B. Rupnik, M. Ivančič in Z. Pristov. Tako smo 
4. julija 1996 v gostilni Žibert na Brodu sprejeli sklep 
o ustanovitvi kluba lastnikov in ljubiteljev klasičnih 
motociklov C.M.O.C. Istega dne se je na veliko veselje 
prisotnih in očeta tega projekta, B. Pikuša, rodila revija 
Motor (pozneje Motor Classic). Do danes smo izdali že 
dvanajst številk. Kmalu po ustanovitvi so se priključili 
naslednji člani: M. Šalehar, Z. Vrečar, J. Naglič, J. Pristov, 
M. Vrtovec, V. Štrancar, M. Vidmar, J. Čarman, D. Čarman, 
M. Radanovič, M. Mihevc, J. Zajec in B. Jakofčič. Število 
članov smo s tem zaključili. Prvo sekcijo (Primorsko) 

KLUB CMOC 
PRAZNOVAL 25 LET 

ki jih je organiziral AMTK, pozneje pa tudi C.R.M.T.S. 
(Classic Racing Motorcycle Team Silicanensis) ter dru-
gih srečanj motoristov. Nekje po letu 1989 se je kar ne-
kaj članov prenehalo udeleževati klubskih sestankov 
in dejavnost je počasi zamrla. Pozneje smo ugotovili, 
da so prenehali iz istih razlogov. V devetdesetih letih 
smo se večkrat videvali na raznih prireditvah, obujali 
spomine in omenjali potrebo po ustanovitvi kluba, ki 
bi združil isto misleče.

smo ustanovili 12. septembra 1996, in sicer v gostilni pri 
izviru reke Hubelj v Ajdovščini. Za vodenje je bil izvoljen 
B. Pikuš. Na naslednjem občnem zboru smo članstvo 
razširili za pet prostih mest in kmalu na začetku leta 
sprejeli S. Grudna, P. Groma, S. Tempferja, M. Šinigoja 
in B. Kačiča. V naslednjih letih je klub rastel. Sprejemali 
smo nove člane, a nikoli nismo presegli števila 30, saj 
mislimo, da je kakovost kluba predvsem v omejenem 
številu članov. Danes smo velika družina, ki se vedno 
rada srečuje in obuja spomine, po drugi strani pa 
načrtuje svojo prihodnost, povezano s starodobnimi 
motocikli. 

Poleg Primorske sekcije ima klub še sekcijo Potovalni 
prikoličarji, sekcija Classic Racing Team Sapca, sekcija 
Indian Slovenija, sekcija koles in koles s pomožnim 
motorjem in sekcijo Britanskih vozil. 

Ukvarjamo se predvsem z zbiranjem in restavrira-
njem starodobnih motociklov. Na ta način se trudimo 
ohranjati ta del tehnično-kulturne dediščine in hkrati 
širiti strokovno znanje članov. V lasti naših članov je 

več kot 500 motociklov, od katerih so nekateri zelo 
cenjeni. Tesno sodelujemo tudi z Muzejem motociklov 
Vransko. Prirejamo tudi prireditve za starodobna vozila, 
predvsem za motocikle – do zdaj smo organizirali kar 
nekaj večjih prireditev, ki so bile medijsko zelo odmevne 
doma in v tujini. Glavna prireditev je vsekakor ZIMSKI 
RALLY ZA KLASIČNE MOTOCIKLE, ki je vsako leto januar-
ja na Krasu in bo v letu 2022 že petindvajsetič. Petindvaj-
seti Zimski rally bi moral potekati že letos, a je zaradi 
epidemije koronavirusa odpadel. V zaključku leta sekcija 
Potovalni prikoličarji prireja SREČANJE NA ŠTEFANOVO, 
ki je vsako leto 26. 12., razen v času epidemije korona-
virusa. Druge prireditve, ki smo jih prirejali v preteklosti, 
pa so: Orientacijska vožnja oldtimerjev LOV NA LISICO v 
Krmelju, LEPOTNO OCENJEVANJE klasičnih motociklov, 
SREČANJE MOTORISTOV v Planici in SREČANJE BRITAN-
SKIH VOZIL. Organizirali pa smo tudi dirko za starodob-
ne motocikle PO ULICAH VRANSKEGA in Evropsko sreča-
nje lastnikov motociklov INDIAN. Pred tremi leti smo 
organizirali rally svetovnega PANTHER OWNERS CLUBA. 
Čez dve leti je v načrtu rally AJS-Matchless club itd. V 
zadnjih letih se vse bolj posvečamo klubu in organizira-
mo vsaj štiri dvodnevne vožnje s starodobnimi motocikli 
na leto. S tem želimo čim dlje ohraniti svoje starodobne 
motocikle v rednem prometu, saj bomo le tako lahko 
obstali kot udeleženci v prometu. Kmalu se lahko zgodi, 
da nas bodo začeli omejevati.

Motor Classic – danes revija Avto Motor Classic, ki jo 
držite v roki, je bila edina revija v Sloveniji, ki se je ukvar-
jala samo s tematiko starodobnih motociklov. Začela je 
izhajati na pobudo in v izvedbi Borisa Pikuša z začetkom 

RAZGLEDNICA S PRIREDITVE

BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Andrej Pristov

Klub lastnikov in ljubiteljev 
klasicnih motociklov

Marjan Radanovič in njegov Triumph TR7V 1979.

ZGORAJ Zorica Pristov in njen Triumph TR6R Tiger 1971.
LEVO Na muzejskem dvorišču.

Triumph 6T Thunderbird 1961.
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delovanja kluba. V prvih letih je izhajala samostojno. 
Zaradi različnih dejavnikov smo to dejavnost začasno 
zamrznili. V naslednji stopnji je izhajala kot dodatek reviji 
Motorist. Trenutno izhaja pod pokroviteljstvom zveze 
SVAMZ kot Avto & MOTOR classic.

Toliko o klubu, zdaj pa se malo posvetimo praznovanju 
25. obletnice kluba, ki se je zgodila 3. in 4. julija 2021. 
Ena od dvodnevnih voženj je tudi vožnja ob obletnici 
kluba. Letos ni bilo nič drugače, le da smo praznovali 
jubilej in je bilo treba lokacijo skrbno izbrati. Na sestanku 
upravnega odbora smo se na začetku leta enoglasno 
dogovorili, da je najprimernejša lokacija Muzej motoci-
klov Vransko, saj smo z njim povezani že od ustanovitve, 
poleg tega pa je lastnik Peter Grom tudi naš častni član. 

Na samo vožnjo smo se odpravili skoraj v polni postavi. 
Krenili smo pred klubsko gostilno Žibert na Brodu in se 
skozi Kamnik podali proti Gornjemu Gradu, kjer nas je 
čakal dolgoletni član in tamkajšnji pek Kristjan Kramer. 
Po postanku pred njegovo pekarno, kjer smo občudovali 
njegovega originalnega NSU Konsula, smo se podali do 
središča mesta na malico, saj je bila pot do Vranskega 
še 'dolga'. Pot smo nadaljevali do Vranskega, kjer smo 
najprej obiskali Kamp Podgrad in se namestili v lesenih 
hišicah ter apartmajih, nekateri pa so postavili šotore.

Počasi se je približevala ura jubilejnega občnega zbora. 
Tudi večerja, ki se je vrtela v novozgrajeni peči, je bila 
že skoraj pripravljena. Začetek občnega zbora prešte-
vanje prisotnosti članov in ugotovimo, da je prisoten 
skoraj ves klub. Manjkali so le štirje člani, ki pa so svojo 
odsotnost opravičili. Nato je sledil že znani postopek: 
poročila, volitve, priznanja in razno. Na jubilejnih občnih 
zborih po navadi sprejmemo tudi kakšnega častnega 
člana iz članstva, lahko pa prihaja tudi izven kluba. Letos 
je ta čast doletela dolgoletnega in ustanovnega člana 
Vladimirja Špura ter prav tako ustanovnega člana Bogda-
na Jeriča. Tako ima klub zdaj šest častnih članov poleg 
že omenjenih še legendarnega dirkača, predvsem pa 

poznavalca pršuta in terana Jožeta Bernetiča – Pepija iz 
Sežane, Miloša Vrtovca iz Branika ter Jožeta Romška iz 
Ljubljane. 

Posebna priznanja za pomoč pri organizaciji občne-
ga zbora si je zaslužilo kar nekaj članov. 'Medaljo za 
hrabrost in zasluge za narod', ki ji je izročil predsednik 
sekcije prikoličarjev Ivan Romšek, je prejel dolgoletni in 
zvesti blagajnik Matjaž Zagorc. Pod točko razno je sledi-
lo nekaj predlogov za nadaljevanje delovanja kluba. Čez 
nekaj trenutkov so bile mize polne dobrot. Praznovanje 
se je zavleklo v noč, pri nekaterih pa tudi že proti jutru. 

Zjutraj vstajanje v kampu prostovoljci so pripravili zajtrk, 
nato pa obvezne priprave motociklov na še en dan 
vožnje. Krenili smo proti Kozjanskem, kjer smo v Loki pri 
Žusmu obiskali Matjaža in Vido Zagorc in pot nadaljevali 
do Lesičnega, kjer nas je s pomočjo domačih pogo-
stil novoizvoljeni tajnik in glavni fotograf kluba Janez 
Gerčar. Pot nas je nato vodila proti Posavju in Dolenjski, 
kjer smo proti domu na Malo Hudo pospremili dolgo-
letnega člana Marjana Radanoviča, se okrepčali in se 
odpeljali vsak proti svojemu domu. S tem je bila vožnja 
in dvodnevno praznovanje zaključeno. 

Četrt stoletja ni malo. Veseli smo, da naš klub deluje ves 
čas brez večjih težav, da člani ostajajo v klubu, da vsak 
po svojih močeh pomaga pri delovanju in da občasno 
sprejmemo novega člana. 

RAZGLEDNICA S PRIREDITVE

ZGORAJ Kristjan Kramer demonstrira vžiganje Nsu Konsula na dvorišču 
pred Pekarno Kramer.  

RAZGLEDNICA S PRIREDITVE

ZGORAJ Slavnostni občni zbor na dvorišču Muzeja Motociklov.

ZGORAJ Člani in Marjanovi lepotcci, ki krasijo njegovo dnevno sobo. 

LEVO ZGORAJ Marko in Dika Mihevc z njunim BMW R60 z 
prikolico Steib S500.
LEVO Jože Romšek na prečudovitem Indianu Big Chief 1200 iz 
leta 1937.

DESNO Matjaž Zagorc in Bogdan Jerič na BMWjih pred ovinkom.
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V soboto, 22. 5. 2021, ob 9. uri smo se zbrali na parki-
rišču Dolgi most v Ljubljani. Zbralo se nas je kar nekaj 
članov in nečlanov iz skoraj vse Slovenije. Namen 
druženja je bila vožnja z našimi hrošči po jugozahodni 
Sloveniji. Izlet je bil organiziran kot pot v neznano, tako 
da udeleženci niso poznali cilja poti. Obiskali smo tri 
jezera – Kočevsko, Bloško in Rakitniško jezero.

Na parkirišču smo pojedli pecivo in popili pijačo. Vsak 
voznik je prejel navodila v papirni obliki do prvega cilja 
(Kočevsko jezero), tako da se niso mogli izgubiti ali skreniti 
s poti. Počasi smo se razvrstili v kolono in se odpravili proti 
Kočevju. Peljali smo se po Tržaški cesti v smeri centra in 
nato zavili na Aškerčevo cesto. Pot nas je nato vodila do 
Kočevja.

Prva postojanka je bila na Turjaku pred okrepčevalnico 
Rozika, kjer smo se zbrali v koloni in naredili 20-minutni 

počitek. Nekateri so čas izkoristili za kavico, pijačo in ogled 
avtomobilov. Ob koncu počitka smo vsakemu vozniku 
podarili vrečko presenečenja dolgoletnega pokrovitelja.

Pot smo nadaljevali po lepi, vijugasti cesti mimo Rašice, 
Malih in Velikih Lašč, Ribnice in do Gornje Ložine, kjer 
smo imeli 10-minutni počitek pred gostilno Tušek. V varni 
ogradi sta nas sprejela dva kočevska medveda, ki tam že 
kraljujeta dvajset let. Po ogledu smo se odpravili in kmalu 
prispeli na Kočevsko jezero. Parkirali smo na velikem 
parkirišču in se podali na ogled jezera ter okolice. Izvedeli 
smo, da je to Rudniško jezero in da je nastalo leta 1978. 
Rudniško jezero sodi med najčistejše jezero v Sloveniji. V 
bližini je manjši avtokamp in gostinski obrat z lepo teraso 
in pogledom na jezero.

Po enournem počitku smo prejeli drugo navodilo za pot 
ter se odpeljali proti Ljubljani. Med vožnjo smo si ogledali 

še središče Ribnice. Pot nas je vodila skozi Sodražico ter 
do Nove vasi, na Bloško planoto, do Bloškega jezera. 
Izvedeli smo, da je jezero umetnega izvora, saj je nastalo 
z zajezitvijo potoka okoli leta 1970. Jezero so naredili 
prizadevni turistični delavci. Sledil je enourni počitek, 
med katerim smo se okrepčali in si ogledali prelepo 
okolico jezera. 

Nato smo prejeli tretje navodilo poti do zadnje posto-
janke. Pot do Rakitne nas je vodila do Nove vasi in skozi 
Velike Bloke. Kljub pisnim navodilom smo dvakrat skre-
nili s poti, kar nas ni motilo, saj smo spoznavali okolico 
in naravo. Vozili smo se skozi majhne vasi ter po ozkih 
cestah, dokler nismo prispeli do glavne ceste, ki nas 
je vodila do jezera Rakitna. Znova smo vozila parkirali 
na parkirišču in se peš podali okoli jezera. Ob jezeru je 
razstavljena replika 64-metrskega jambora, največje 
podrte jelke v Sloveniji. Od sredine decembra 1893 in do 
sredine januarja 1894 so jelko pripeljali iz Rakitne v Trst, 
kar je bilo za tisti čas velik transportni podvig.

Po ogledu jezera smo zadovoljni zaključili svojo vožnjo 
ter se odpravili proti domu z vtisi novih dogodivščin, ki 
smo jih doživeli z vozili in s prijatelji.

Sobotnega izleta se je udeležilo 27 vozil. Udeležil se ga 
je tudi ponosni lastnik hrošča in kombija T1. Lastnik je 
povedal, da je bil član v začetku delovanja HKS in da je 
zadovoljen z izpeljano vožnjo ter vesel, da se je po dol-
gem času znova udeležil klubske vožnje. Presenečenje 
zanj je bilo, da je med vozili opazil svoje nekdanje vozilo 
(hrošča ovalija, letnik 1958), ki je še vedno v odličnem 
stanju.

BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Anton-Toni Bolta, 
VW Hrošč klub Slovenija

Jezera
Moto društvo Goriče je 28. 8. 2021 organiziralo 
že 3. Tomosijado Gorenjske. Udeleženci so se s 
svojimi Tomosovimi mopedi popeljali po lepi 
Gorenjski, skozi Kranj pod vznožje Jošta, čez 
Čepulj v Selško dolino in nato proti Škofji Loki. 
Nadaljevali so proti Zbiljam, skozi Dragočajno, 
Voklo in Šenčur proti Goričam. Med potjo so se 
seveda nekajkrat okrepčali, prav tako obiskali 
muzej mopedov Tomos in drugih zanimivih raz-
stavnih eksponatov pri Milanu Hafnerju v Kranju.

Tomosijada

RAZGLEDNICA S PRIREDITVE

LEVO ZGORAJ Na dan 
izleta smo obiskali kar 
tri jezera – Kočevsko, 
Bloško in Rakitniško 
jezero.

LEVO Sobotnega izleta 
se je udeležilo 27 vozil, 
tudi kombi T1.

SPODAJ Zbrana drušči-
na posluša navodila, kje 
vse se bo na dan izleta 
vozilo.
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Alfa Romeo 8C 2900 Botticella "La bella rossa" je avto-
mobil, ki izstopa na vsaki ponovitvi dirke Mille Miglia. 

Dirkalna Alfa iz delavnice Scuderia Ferrari, z belolasim 
voznikom in čuovitim gromkim zvokom 2,9-litrskega 

osemvaljnika, žanje navdušenje povsod. Nič kaj olepša-
na, pristna, ne skriva let. Za sabo ima številne dirke, med 

njimi tudi originalne dirke Mille Miglia, leta 1936. 
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Od leta 2017, ko so se zamenjali organizatorji Mille Mi-
glia in postavili vizijo, je opazen napredek. Dogodek se 
vsako leto izboljšuje, raste, nudi nove možnosti. Ni več 
le italijanski. Mille Miglia je postala ambasadorka v avto-
mobilizmu in tradiciji zaljubljene Italije z vedno večjim 
pomenom za turizem. Zato se povezani dogodki širijo v 
ZDA, Alpe, na Bližnji vzhod. Povpraševanje po udeležbi 
in spremljanju je takšno, da je že sama pridobitev akre-

Nekoč, v času, ko je 
Enzo Ferrari dirko 
Mille Miglia označil 
za najlepšo dirko 
na svetu, je bilo v 

avtomobilizmu vse krepko drugače kot danes. Ceste 
so bile še v veliki meri prašne in varnost ter ekologija 
sta bila pojma, za katera se verjetno nihče ni zanimal. 
Tudi ljudje so bili drugačni. Ni dvoma, da se svet 
spreminja in z njim vse na njem. Preteklost vedno 
ostane za nami. Zdi se mi, da se nam pogosto toži po 
njej, ker je bila bolj pristna ter intenzivno doživeta 
kot hitri virtualni časi. Na srečo pa vendarle obstajajo 
priložnosti, ko v istem okolju preteklost in sedanjost 
zaživita skupaj in se je z nekaj domišljije možno 
preseliti v preteklost. Dirka Mille Miglia je dober 
primer soobstoja starega in novega. Še posebej pa 
so organizatorji želeli letos to poudariti s sloganom 
'Crossing the future'.

Reli Mille Miglia 2021

DESNO Tako kot lanska je tudi letošnja dirka Mille Miglia minila pod 
vplivom Covid-19. Na fotografiji je eden najbolj vplivnih zbirateljev in 
večkratni zmagovalec Concorsov - Corrado Lopresto.
ZGORAJ Redko je možno videti skupaj legendarnega Mercedes-Benza 
SLR '722', v katerm je Sir Stirling Moss postavil rekord dirke Mille Miglia, 
in novodobni model SLR Stirling Moss, kakršnih je Mercedes-Benz v letu 
2009 izdelal le 75.

LEVO Tokratno predvozilo, Alfa Romeo Sport Spider, letnik 1954, je 
vozil Roberto Giolito, vodja zgodovinskega oddelka koncerna Stellantis, 
sovoznica pa je bila TV voditeljica Camila Raznovich.
SPODAJ Dobra priprava je pol uspeha!

SPODAJ Kljub strogim ukrepom za varovanje zdravja, so bili udeleženci 
dirke po celi trasi deležni lepega sprejema navdušenih množic.

ZGORAJ Najstarejši avtomobil na dirki je bil O.M. 469, letnik 1922. 
Italijanski posadki ni nudil  nič varnosti, nič udobja, a veliko adrenalina. 
LEVO Legendarni Mercedes SSK, kljub črki K ni kratek. 7,1-litrski prisilno 
polnjeni šestvaljnik je že leta 1929 pridelal 225 KM in 680 Nm navora! 
SPODAJ Tudi tako sproščeno se da voziti Ferrarija 375 MM Spider 
Pininfarina, čeprav ga poganja lepo zveneč 12-valjnik s kar 340 KM!
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ditacije čast. Morda najprej vidimo le 375 starodobnih 
avtomobilov, a po trasi se z njimi poda okoli 4000 ljudi, 
kar pomeni ogromen zalogaj pri organizaciji. Ob mojem 
prvem spremljanju je bil to še skriti biser, na katerega 
so vsi že malo pozabili, danes pa je ta biser že glavni 
obesek na koncu biserne ogrlice.

To, da Mille Miglia ni zapečatena v toge kalupe in ima 
hkrati v Italiji močan pomen, so organizatorji dokazali že 
lani, ko so dirko prestavili na jesen in jo varno izpeljali v 
času splošnih zapiranj kot posledica pandemije. Letos 
so dirko že preventivno iz maja prestavili v junij in jo ob 
strogih varnostnih ukrepih ponovno izvedli brezhibno. 
Poleg te novosti so še bolj omejili število udeležencev in 

obrnili smer trase. Prvič je najdražji avtomobilski konvoj 
potoval v nasprotni smeri vrtenja urnega kazalca. Kar 70 
avtomobilov je dejansko tekmovalo tudi na originalnih 
dirkah Mille Miglia! A to še ni bilo vse. Vajeni smo, da dir-
ko Mille Miglia spremljajo Ferrariji, zbrani v okviru dirke 
Ferrari Tribute. Letos jih je bilo že več kot 100! Slogan 
'Crossing the future', ki napoveduje povezavo zgodovine 
s prihodnostjo, kombinacijo tradicije in inovativnosti, 
je podkrepila dirka 1000 Miglia Green. Po lanski ločeni 
izvedbi so se letos najbolj inovativni, tehnično napredni 
električni avtomobili pokazali v skupnem terminu s sta-
rodobniki. Enako traso so brez težav prevozili 'na elektri-
ko'. Že mogoče, a Mille Miglia kar kliče po redkih dragih 
hitrih avtomobilih. Sodobno zrcalo starodobnikov, ki so 

med letoma 1927 in 1957 tekmovali na originalni dirki 
Mille Miglia, so novi super- in hiper-športni avtomobili. 
Zato so tudi te vpletli v dirko. Pripravili so 1000 Miglia 
Experience, ki je 30 izbranim lastnikom ekskluzivnih 
avtomobilov, oblikovalskih in tehničnih unikatov, zelo 
dragih hiperšportnikov omogočila po klasični trasi Bre-
scia–Rim–Brescia pospremiti legendarne starodobnike. 
Za novodobne avtomobilske presežnike je bila zasnova-
na specifična dogodivščina, ki je vsebovala 70 časovnih 
preizkušenj v slogu 1000 Miglia. Ob vsem naštetem smo 
lahko že pred začetkom pričakovali drugačno doživetje 
kot v preteklih letih. 

Reli Mille Miglia 2021

LEVO Ferrari 750 Monza Spider Scaglietti na enem 
najbolj slikovitih predelov dirke. Pod dolgim 
nosom tega razpotegnjenega dirkalnika ni vgrajen 
3-litrski dvanajstvaljnik, pač pa 3-litrski štirivaljnik, 
ki razvije 260 KM! 
SPODAJ Fiat 8V Belinetta in Jaguar XK 140 OTS 
Roadster med vzpenjanjem preko gorskega prelaza 
Cisa. 

SPODAJ Med Parmo in Sarazano smo se tokrat popeljali preko barvito cvetočega 
prelaza, ki je ponujal dosti užitkov voznikom in opazovalcem. Aston Martin DB2, iz 
leta 1950, je za današnje pojmovanje te znamke premogel dokaj skromnih 105 KM iz 
2,6-litrskega šestvaljnika. 

SPODAJ Fiat Balilla in Fiat 6C 1500 Berlina umirjeno 
križarita na poti proti Toscani.

ZGORAJ 96 let stari Bugatti T23 Brescia je bil eden izmed manj dirkaško 
zmogljivih Bugattijev na tokratni dirki, a vseeno hiter. 
DESNO Lancia Aprilia je leta 1937 uvedla vrata brez sredinskega stebrička in 
bila med pionirji avtomobilov oblikovanih v vetrovniku. Čeprav je Italijanska, 
so vztrajali z volanom na desni strani. Torej na fotografiji roke iz avta ne drži 
voznik.

ZGORAJ Po zaslugi uvedbe samonosne karoserije in posamičnega 
vzmetenja je bila Lancia Lambda v dvajsetih letih prejšnjega stoletja 

elegantno vitek avtomobil.

Kar 70 udeleženih avtomobilov je tekmovalo 
tudi na originalnih dirkah Mille Miglia! 
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In kako je bilo v praksi? Zdravstvena situacija, ki so se 
je v Italiji dobro zavedali, je povzročila, da starodobni 
avtomobili niso imeli tehničnih pregledov pod lepo 
polkrožno streho velike dvorane Brixia Foruma, saj je 
tam cepilni center za Brescio. Zato sem v sredo zjutraj 
spremljanje dirke začel na popolnoma novi lokaciji. 
Tradicionalno pečatenje avtomobilov je še vedno pote-
kalo v središču, od koder so se udeleženci pripeljali na 
tradicionalno zbirališče pred Muzej Mille Miglia, kjer so 
imeli dovolj časa za kosilo. Tako kot lani je bil tudi letos 
začetek dirke v središču mesta minimaliziran na uradni 
postopek. Ljudje so se sicer zbirali po ulicah, a prioriteta 
je bilo tudi tokrat zdravje. Za vrnitev v pretekla leta, ko 
je bilo staro središče Brescie polno ljudi, glasbe, hrane 
in pijače ter je živelo v duhu Mille Miglia, bomo morali 
še počakati. Čeprav je bil ta začetni čar dirke, ki ga čutijo 
predvsem prebivalci in obiskovalci Brescie, komaj še pri-
soten, pa je to bil le prvi kanček dirke. Zato smo se polni 
pričakovanj podali v smeri Tirenskega morja. Področja, 
ki smo jih bili vajeni videvati zadnji dan, smo tokrat 
spoznavali v obratni smeri. Vrhunec prvega dneva je bil 
vzpon na prelaz Cisa, po katerem smo se nato spustili 
proti obali in prvi dan zaključili v Viareggiu. 

Drugi dan Mille Miglia je vseboval zelo spremenjeno tra-
so. Tokrat smo se Toskane lotili precej bolj jugozahodno 
kot v preteklih letih. Med drugim smo se dotaknili obal-
nega Grosetta, a konec dneva se nikakor nismo mogli 
izogniti pravljičnemu Viterbu, kjer pa zaradi zdravstvenih 
ukrepov tudi letos nismo zapeljali v najbolj slikovite 

Reli Mille Miglia 2021

ZGORAJ Letos je na Mille Miglia sodelovalo kar 30 porschejev. Tale 
356 Speedster 1500, iz leta 1954, je sodil med  najbolj  občudovane, 
čeprav ga je poganjal skromni 1,5-litrski bokser z zgolj 55 KM.
LEVO BMW 328 (1939) je bil uspešen športnik in velja za enega izmed 
biserov bavarske znamke. Poganja ga vrstni šestvaljnik z 80 KM.

ZGORAJ Pod dolgim 
prednjim delom elegantno 
dvobarvnega kupeja  OSCA MT 
4 1350 bi pričakovali več kot le 
1,35-litrski štirivaljnik, a 90 KM 
je leta 1949 vseeno zadoščalo 
za 170 km/h.
LEVO ZGORAJ Lancia Aurelia 
B20 GT 2000 - začetnica GT 
kupejev in V6 motorjev.
LEVO Brezčasno skladno 
oblikovani Alfa Romeo 1900 C 
Sprint Touring z nizozemsko 
posadko. Mimogrede - Alfa 
Romeo je bil z 48 avtomobili 
najpogostajša znamka na 
Mille Miglia, Nizozemci 
pa so bili za Italijani drugi 
najštevilčnejši narod med 
udeleženci. Sledili so Nemci.

PRVA ZGORAJ Ferrari 250 MM Belinetta Pininfarina je bil eden izmed 
najdražjih avtomobilov na tokratni dirki. Če ima dobro dirkaško poreklo, 
lahko njegova vrednost preseže tudi 10 milijonov. Vsekakor pa ga je lepo 

videti in slišati, saj ima vgrajen legendarni Colombo V 12 motor. 
DRUGA ZGORAJ Mercedes-Benz 300 SL Coupe Protorype je zaradi 

ogromnega strešnega spojlerja in drugačne maske hladilnika gotovo 
najbolj vpadljiv med 300 SL-i. Pri najvišji hitrosti 250 km/h aerodinamika 

ni bila zanemarljiv faktor.

Prestavljanje 
dirke v sredino 
junija nam 
je prineslo 
intenzivno sonce 
in krepko višje 
temperature.
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ozke ulice srednjeveškega središča. Konec drugega dne je 
bil skoraj takšen, kot bi bil tudi sicer – prvo polovico dirke 
smo zaključili v Rimu. A vendarle je bila razlika opazna. 
V preteklih letih smo se v bližini Rima praviloma srečali 
z dežjem. Prestavljanje dirke v sredino junija pa nam je 
med celotno dirko prinesla intenzivno sonce in krepko 
višje temperature. Namesto razmišljanja, kaj bo, če bo 
dež (številni dirkalniki nimajo niti solidnih vetrobranskih 
stekel, kaj šele strehe), je marsikdo razmišljal, kako se po 
štirih dneh pod milim nebom v Brescio vrniti bolj človeške 
barve kot kuhan rak. 

Tretji dan smo se iz Rima podali na sever – v notranjost 
Toskane, skozi Arezzo in čez vinske gričke pokrajine 
Chianti. Veselil sem se fotografiranja drvečih avtomobilov 
med vinogradi, a traso udeležencev in spremljevalcev so 
po tem predelu speljali po ločenih cestah. Medtem ko 
sem si ogledoval, kje bo možnost za posnetke, smo bili že 
v Pratu, in sicer na poti proti prelazoma Futa ter Raticosa, 
s katerima smo se srečali že pred dvema letoma. Celo v 
isti smeri. Zato se mi je zdel bolj smiseln večerni skok v 
Firence kot nočno cikcakanje po krajini, ki je ne vidiš in je 

ne moreš fotografirati. Kavica v starem delu Firenc pa se je 
izkazala kot pika na i pred slovesom od Toskane. 

Zaključek dirke je bil zelo podoben nekdanjim začetkom. 
A pot je bila najprej speljana bolj zahodno, stran od Ja-
dranskega morja. Začetek v Bologni in nadaljevanje skozi 
Reggio Emilia je bilo popolnoma v skladu z običajnim 
zadnjim dnem, a zasuk proti Mantovi, Veroni in Gardske-
mu jezeru nas je povrnil na nekdanjo traso prvega dne. 
Seveda s tradicionalnim ciljem v Brescii. Medtem ko smo 
se bližali cilju, se nismo zavedali, da se je v ozadju odvijal 
neverjetno tesen boj za prva mesta. 341 avtomobilov je 
pripeljalo do konca skoraj 1800 kilometrov dolge vroče 
preizkušnje. Končni zmagovalec je že tretjič postal Andrea 
Vseco, in sicer v Alfa Romeu 6C 1750 Super Sport, letnik 
1929. Ob pomoči sovoznika Fabia Salvinelija mu je z 
uspešnim nočnim popravilom in vztrajnostjo uspelo zbrati 
prednost treh točk pred ekipo Andrea Luigi Belometti/
Gianluca Bergomi, ki sta celotno dirko vodila v Lancii 
Lambdi Spider Casaro, letnik 1929. Tretje mesto pa sta 
drugič zapored dosegla Gianmario Fontanella in Anna 
Maria Covelli z dve leti starejšo Lancio Lambdo. 

Soboto popoldne, ko se je Mille Miglia zaključila v 
Brescii, smo lahko le priznali, da je bila ta izvedba res 
popestritev. Kar razvadili smo se, kako zvesto Italijani 
stojijo ob cestah in srčno spodbujajo voznike. Tokrat so 
bili nagrajeni s še širšim naborom redkih avtomobilov 
in optimizmom, ki ga je širil 'najdražji potujoči muzej'. 
Prav tako so imeli udeleženci Ferrari Tribute, 1000 Miglia 
Green in 1000 Miglia Experience možnost začutiti spo-
štovanje do voznikov starodobnih vozil, ki se niso mogli 
zanašati na udobje in varnost sodobnih avtomobilov. 
Morda je med njimi zraslo navdušenje za tiste na drugi 
strani mostu, ki povezujejo zgodovino s sedanjostjo in 
prihodnostjo, pokonci pa jih držijo stebri spoštovanja, 
strasti ter ljubezni do avtomobilov in vožnje. Dirka Mille 
Miglia je torej tudi v tako posebnih časih uspela upravi-
čiti pričakovanja in novodobno poslanstvo. Zato je prav, 
da se nadaljujejo prizadevanja za njen vpis v register 
svetovne kulturne dediščine UNESCO!

Reli Mille Miglia 2021

ZGORAJ  Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Zagato (1929) sodi med 
legende avtomobilskega športa in vrhunce znamke Alfa Romeo.
LEVO ZGORAJ Vedno znova se na Mille Miglia pojavijo avtomobili 
z napisom Mexico. A to ni zgolj reklama - dejansko je  posadka v 
Ferrariju 166 Inter Spider Corsa iz Mehike.
LEVO Speljati dirko starodobnikov po 1600 kilometrih navadnih 
italijanskih cest in skozi mesta, je ogromen organizacijski zalogaj, 
ki vsakič znova uspe tudi zaradi zglednega sodelovanja policije.

ZGORAJ  Izrazito nizek in širok Alfa Romeo 6C 2300 B MM Spider Touring 
sodi med lepše dirkalnike iz tridesetih let prejšnjega stoletja.

ZGORAJ Divja mačka iz Anglije - elegantno mišičasti jaguar 
C-type (črka C za Competition) je po zaslugi 3.6-litrskega 
šestvaljnika in 210 KM lahkotno premagoval vzpone. Med leti 
1951 in 1953 so jih izdelali 53.

341 avtomobilov je pripeljalo 
do konca skoraj 1800 
kilometrov dolge vroce 
preizkušnje. 
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Klemen in AudiNa mladih svet stoji

BESEDILO: E. Šterbenk
FOTOGRAFIJE: E. Šterbenk, Auto Union, Arhiv Žibert, M. Špehar

KLEMEN 
     & AUDI

Audija 75 Klemen 
ni nikoli celovito 

restavriral, tako da je v 
veliki meri izviren.
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Avtomehanik bom

Tako se je Klemen odločil in doma so ga podprli. Takrat, 
ko je hodil v Ljubljano v srednjo šolo, se je ta smer ime-
novala avtoserviser. Tam je spoznal tako avtomobilsko 
tehniko kot avtoelektriko in elektroniko. Ker mu je šlo 
dobro, je šolanje podaljšal še dve leti in postal avto-
servisni tehnik. Po maturi je na Šolskem centru Novo 
mesto vpisal logistiko in tam tudi diplomiral. Ko sem 
ga vprašal, v katerem prevozniškem podjetju dela, se je 
široko nasmejal in rekel: »Direktor družinskega podjetja 
Vučko sem, kjer se ukvarjamo s tekstilom in usnjem.«
Človek se za poklic avtoserviserja ne odloči, če mu to 

ZGORAJ Zaradi nadaljnjega šolanja ni ostal v poklicu avtoserviserja, 
se je pa ob popravljanju svojih starodobnikov veliko naučil na 
področju avtoličarstva. 

LEVO Njegov prvi starodobnik znamke Audi je bil model 60. 
SPODAJ Z mopedom APN 6 je doživel veliko lepega, ampak zdaj je prišel 
do dedkovega T 12, ki mu namerava povrniti nekdanji lesk. 

ni v veselje. Klemnu je bilo to zelo všeč. Že preden je 
dopolnil 14 let, je prišel do Tomosovega APN 6, a mu ga 
oče ni pustil voziti, dokler ni opravil vozniškega izpita. 
Tomosa je seveda ves čas 'šraufal', če je bilo treba ali ne. 
Po končanem osmem razredu je šel na počitniško delo 
v bližnje prevozniško podjetje. Kot mulcu so mu seveda 
naložili vsa dela – od košenja trave do pometanja dvori-
šča in delavnice. A tudi pri servisiranju tovornjakov je so-
deloval, najraje pa jih je pral. Pred vsako 'furo' so svoje 
kamione oprali, tudi če je deževalo. To delo ga je še bolj 
navdušilo za poklic avtoserviserja. Med ukom je imel ve-
liko prakse, v tretjem letniku kar polovico šolskega leta. 
Delo mu je bilo všeč. Ker so ga potrebovali v domačem 
podjetju, je poprijel za delo in zdaj tudi prijel za krmilo.

Nemški avtomobil je pravi 
avtomobil, Audi pa še posebej

Tako meni Klemen. Po eni strani je bolj navdušenec VW, 
ampak po izkušnji vožnje z Audijem A6 se je v to znamko 
zaljubil. Vsak dan je visel na avto.netu. Ko je pred 
desetimi leti naletel na oglas glede Audija 60, ni veliko 
razmišljal. Odpeljal se je na mariborski konec in kupil 
avtomobil od prve družine. Prvi lastnik, ki avta ni vzel iz 
garaže, je žal umrl, ko pa je prišel pod drugega, se mu 
ni več tako dobro godilo, čeprav ni bil v preveč slabem 

ZGORAJ Da je vožnja z Audijem prijetna, nas 
prepriča že tale fotografija. 

Klemen in AudiNa mladih svet stoji

Emil, po SMS-u sem ti poslala stik Klemna Žiberta. Pripeljal se 
je z Audijem 75, kakršnih pri nas ravno ne najdeš za vsakim 
vogalom, in resnično pravi starodobniški navdušenec je,« me je 
pred kakšnim letom poklicala Nataša iz pisarne SVAMZ.
Čeprav sem ga precej hitro poklical, sem bil prepozen. Malo za-

tem, ko je dobil za avtomobil certifikat starodobnega vozila, se je odločil, da bo popolnoma 
obnovil podvozje. Tako je Audija že dvignil ter 'razkopal', da ni bil več vozen. Dogovorila sva 
se za poletje in se uspešno srečala. 

stanju. Za ceno so se hitro dogovorili. Audija ter kopico 
rezervnih delov je odpeljal, vključno z nekompletnim 
avtomobilom za dele. Avtomobil je bil tehnično dober, 
le kleparska popravila, ki se jih je lotil prejšnji lastnik, so 
bila slabo opravljena. Namesto da bi varil, je možakar 
novo pločevino na karoserijo pritrjeval kar z neti.
»Audija 60 nisem nikoli restavriral. Po delih sem ga po-
pravljal, saj sem ga ves čas po malem vozil. Skrbim, da 
je v solidnem voznem stanju. Le zdajle, v času korone, 
ga eno leto nisem registriral, saj sem ta čas popravljal 
podvozje na Audiju 75,« razloži Klemen.

DESNO Pozimi je na Audiju 75 zamenjal oziroma 
obnovil vse vitalne dele podvozja, kar se pri vožnji 
pozna (glej prejšnjo fotografijo).
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Na mladih svet stoji

Starejši in močnejši

Čeprav je Audija že imel, je še vedno brskal po spletu. 
Dve leti po prvem nakupu se je na avto.netu pojavil 
Audi 75. Bil je starejši od njegovega, a na sliki je bil videti 
dokaj dobro. Poleg tega njegov 1,7-litrski motor zmore 
15 'konjičkov' več. Ker je bil prodajalec iz Škofljice, je šel 
poskusit srečo. Ta Audi naj bi bil tudi od prvega lastnika, 
torej ves čas na isti kmetiji. Pogajanja so bila trda in 
neuspešna. Ko je Klemen omenil, da ima doma enak av-
tomobil za dele temno zelene barve, je gospoda začelo 
zanimati, kakšen je. Po ogledu sta z dlanjo udarila v dlan 
in Klemen je postal ponosen lastnik že drugega Audija. 
Ko kupiš starodobnika, navadno ne gre brez kleparskih 
in mehanskih posegov. Tudi tukaj je šlo za podobno 
zgodbo: »K sreči so starejši avtomobili dokaj enostavni. 

PRVA ZGORAJ O prednostih prednjega pogona so potencialne kupce pri 
Autocommercu prepričevali v odlični promocijski brošuri. 
DRUGA ZGORAJ DKW F 102 je bil zadnji Auto Unionov 'cvajtakter' 
(dvotaktnik).

Hitro mi je bilo jasno, da se pragi ne morejo več popra-
viti. Iz pločevine so mi sprešali nova in zadevo smo že 
pred leti lepo sanirali. Nekaj malega smo tu in tam tudi 
popravili lak, potem pa avtomobil spolirali. Tudi tega 
(še) nisem restavriral, ampak ga sproti, del za delom 
popravljam. Med zadnjo zimsko sezono smo generalno 
obnovili podvozje.«

Znamka Audi

Če greste na hitro iskat podatke, boste ugotovili, da se 
je blagovna znamka Audi pojavila šele leta 1965. Toda 
to ni znamka brez tradicije, saj je nastala iz firme Auto 
Union, v katero so se leta 1932 združila podjetja oziroma 
znamke DKW, Horch, Audi in Wanderer. Ker pa je bil se-
dež združenega podjetja v Chemnitzu, je po 2. svetovni 
vojni ostal v Nemški demokratični republiki. V Ingol-
stadtu so zato leta 1949 ustanovili novi Auto Union. Po 
vojni so tam izdelovali avtomobile DKW, ki so bili zadnji 
avtomobili v Zahodni Nemčiji z dvotaktnim motorjem. 
Zadnji predstavnik te izumrle vrste je bil model DKW 
F102 z dvotaktnim trivaljnikom. 

Model

Oblika karoserije

Motor

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

Prenos moči

Podvozje in zavore

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

medosna razdalja (mm),

teža praznega vozila (kg), 

pnevmatike

Zmogljivosti: največja hitrost (km/h), 

pospešek 0–100 km/h,

poraba goriva l/100 km (tovarna)

Samonosna karoserija, limuzina z 2 ali 4 vrati, karavan (Variant s 3 vrati)

Audi 60

Bencinski, vrstni, štirivaljni, vodno hlajeni, OHV

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI ZA AUDI (F 103)

1.496, 48/65 pri 5.000

Motor vzdolžno pred prednjo premo, enokolutna suha sklopka, 4-stopenjski 

sinhronizirani menjalnik, pogon na prednji kolesi

Spredaj posamični obesi, vzdolžni vzvojni vzmeti, teleskopska blažilnika, 

prečni stabilizator, zadaj toga prema, vzvojna vzmet, teleskopska blažilnika.

Zavore – spredaj diskaste, zadaj bobnaste, ročna mehanska na zadnji kolesi. 

Volan – zobata letev

4.380 × 1.626 × 1.451

2.490

945 kg (z dvojimi vrati)

6.15 – 13 ali 165 SR 13

138

16,5

8,7

Audi 75

1.697, 55/75 pri 5.000

4.380 × 1.626 × 1.451

2.490

980 kg (z dvojimi vrati)

6.45 – 13 ali 165 SR 13

150

14,5

8,9

ZGORAJ Motor je nameščen vzdolžno pred prednjo premo. Avtomobil je 
zato v ovinku silil naravnost, po snegu pa je peljal kot tank. Ste opazili 
položaj vodnega hladilnika?

ZGORAJ Da je našel pravo blago za sedeže, je pisal v tovarno. Skaj je 
enak, kot je bil pri novem avtomobilu, blago, zelo podobno izvirnemu, pa 

so mu poiskali v Svetu metraže. Stropna in vratne obloge so izvirne. 

Klemen in Audi

Po ogledu sta z 
dlanjo udarila v dlan 
in Klemen je postal 
ponosen lastnik že 
drugega Audija. 
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SPODAJ Audi 60 že ima 'face-lift' različico. 
DESNO V Audiju 75 je še 'stara' armaturna plošča.

let imeli le redki avtomobili. So pa popljuvali diagonal-
ne pnevmatike in bralcem svetovali, naj doplačajo za 
pasaste (radialne). 

Poročni taksi – a samo za redke 
prijatelje

Poleg tega, da se kakšno nedeljo malo zapelje naokrog 
ali gre na kakšno srečanje, je z obema Audijema vozil 
nekaj porok – izključno za prijatelje, večinoma iz doma-
če vasi. Med njimi je bila tudi lastna poroka.

Na eni od porok – ko se je njegova prijateljica poročila 
v Novo Gorico, je Audiju 60 celo odpovedal motor. Bil 
je eden najbolj vročih dni tistega leta, motor je bil pa že 
pred tem precej utrujen. 

»Ne, ni se pokvaril, kar umrl je,« z otožnim nasmehom 
pove Klemen. Nadaljuje: »toda imel sem veliko srečo, da 
je gospod, pri katerem sem kupil drugega Audija, imel 
ustrezen rabljen motor že na paleti. Pripeljali smo ga 
domov in vstavili v avtomobil, ki je spet oživel. Seveda 
pa izvirnega še vedno hranim – matching numbers 
(ujemajoče se številke).«

Več prijateljev je vozil na poroke, najraje 
pa se spominja svoje. 

Klemen in Audi

Audi F 103

Serija F 103 je bila znanilka sodobnega časa in je dobila 
novo ime. Auto Union ni imel pravic do blagovnih znamk 
Horch in Wanderer, DKW pa je bil obremenjen s slovesom 
dvotaktnega smrdljivca. Zato so se odločili za znamko 
Audi, pod katero so že pred združitvijo v Auto Union izde-
lovali zelo gosposke avtomobile. Serija F103 je izhajala 
iz modela F 102. Obliko karoserije so precej posodobili, 
bistveno razliko pa so predstavljali 4-valjni 4-taktni motorji 
od 1,5 do 1,8 l gibne prostornine. Začeli so leta 1965 z 
modelom Audi 72 z 1,7-litrskim motorjem, leta 1966 sta 
prišla Audija 80 (1,7 l) in Super 90 (1,8 l). Audi 60 z najmanj-
šim motorjem se pojavi leta 1968, Audi 75 pa leto pozneje. 
Številčne oznake so izhajale iz moči v KM, ki jo je zmogel 
motor. Vse različice so bile na voljo kot limuzine z dvojimi 
ali štirimi vrati ter Variant (trivratni karavan), izjema je bil le 
Super 90, ki so ga izdelovali samo v limuzinski obliki. 

Napredni avtomobili

Ne glede na model so Audiji serije F 103 spadali med 
naprednejše avtomobile tistega časa. Zasluga za to je šla 
prednjemu pogonu, sodobnemu podvozju, ki je bilo ugla-
šen kompromis med dobro lego na cesti in udobjem ter 
udobni notranji opremi – od armature do debelo oblazi-
njenih sedežev in dokaj dobre zvočne izolacije.

Vse to so testniki hvalili, a obregnili so se nad vzdolžno 
postavljen motor pred prednjo premo, na katero je zato 
pritiskal z več kot 60 odstotki teže, to pa je odličen recept 
za prekrmarjenje – ob preveliki hitrosti zdrsnejo prednja 
kolesa in vozilo pelje naravnost – noče v ovinek, zato je 
treba volan 'dodajati'. Kljub temu so bili zadovoljni, ker je 
podvozje dobrodušno popravilo marsikatero vozniško na-
pako. Zelo so pohvalili zavore, ki so tudi brez serva dobro 
delovale. Seveda, saj so kolutne zavore sredi šestdesetih 

DESNO V predalu za rokavice je 
ustrezna avtokarta. 

Na eni od porok je Audiju 60 celo odpovedal 
motor. Bil je eden najbolj vrocih dni tistega 
leta, motor je bil pa že pred tem precej 
utrujen. 
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Audija 75 sem nekoč že vozil

Res je, to je bilo v drugi polovici sedemdesetih let, ko je 
takšen avtomobil v karavanski obliki imel naš sovaščan. 
Seveda sem ga peljal po makadamu, saj izpita takrat 
še nisem imel. Pri starosti okoli 16 let si nisem upal na 
asfaltno cesto. Spomnim se le tega, kako ogromen je 
bil z zunanje in notranje strani in kako tiha ter udobna 
je bila vožnja. Predvsem pa sem moral paziti na plinski 
pedal, saj v primerjavi z našim fičkom je Audi ob vsakem 
dotiku kar poskočil. 

Štiri desetletja pozneje je vse 
drugače

Dandanašnji ima 75 konjskih moči že skoraj vsak mestni 
malček. Audi sploh ni dolg in za ta razred vozil je dokaj 
ozek. V kabini sem se počutil utesnjeno (res pa je, da 
sem se od takrat 'postaral' za kakšnih dodatnih 50 kilo-
gramov). Na zadnjem sedežu sem se zelo dobro počutil. 
Toda ko me je Klemen videl, kako se nerodno 'rešujem' 
skozi zgolj enojna vrata, sem videl strah v njegovih očeh. 
Prepričan sem, da se je bal, da bo moral poklicati gasil-
ce, ki bodo odrezali streho. Glede hrupa pa: danes je tišji 
vsak kombi, pa še bolj poskočen, da o klimatski napravi 
niti ne govorimo. Naj bo dovolj. Tole bi bil pogled realne 
osebe, recimo moje žene. 

Sam pa skozi rožnata očala ljubitelja starodobnikov te 
stvari vidim popolnoma drugače. Podvozje je veliko meh-
kejše in udobnejše kot pri današnjih avtomobilih, zavore 
še vedno dokaj dobro primejo. Sedeži so debelo obloženi. 
Vedno me pri starih avtomobilih preseneča, da so kljub 
relativno majhni moči dokaj dobro kos teži avtomobila. 
No, tu pa je spet razlika. Tako velik avtomobil bi danes 
tehtal več kot tono, tale Audi pa ima malo več kot 900 kg. 
Ko pridemo do varnosti, imamo znova težavo. Audi 75 
nima niti varnostnih pasov, Audi 60, ki pa je iz ene zadnjih 
serij, jih že ima. Kljub temu je bila vožnja prvovrstni užitek, 
predvsem zaradi izjemno lepo tekoče prestavne ročice in 
drugih komand. Tudi mehanski volan ni povzročal težav. 
Le vedeti moramo, da ga je lažje vrteti, če se avtomobil 
vsaj malo premika. 

Volkswagen ga še vedno privlači

Povejte mi, kateri mladenič ni navdušen nad Volkswa-
gnom GTI. Tudi pri Klemnu je tako. Dolgo je iskal GTI-ja II 
v izvirnem stanju in ga naposled našel v Španiji. Izučilo ga 
je, da se splača starodobnika kupiti v čim boljšem stanju, 
saj se dražji nakup hitro izkaže za najcenejšega. Ne le da je 
odlično ohranjen, celo njegov letnik je. Povedal je, da se je 

z njim užitek peljati, popolnoma drugače kot z običajnim 
Golfom.

Ker pri svojem delu velikokrat potrebuje kombinirano vo-
zilo, je kupil Volkswagnovega transporterja – a ne katerega 
koli. Na dvorišču mu stoji Bulli v različici Multivan, ki ga je 
kupil pri Porsche lizingu, kjer so ga imeli za testno vozilo. 

»Saj bi si kupil izvirnega Bullija, a je zame vseeno predrag, 
poleg tega pa mi ob vodenju podjetja in družini z dvema 
malima otrokoma ostaja za ta konjiček malo časa. Je že 
tole, kar sem doslej nabral, velikokrat preveč,« zaključi 
Klemen, ki sam ve, da se naše starodobniške bolezni 
tako rekoč ni mogoče znebiti. Bo pač še naprej živel z njo. 
Srečno, Klemen.

Literatura in viri

Audi, prodajni prospekt Autocommerce, Ljubljana 1968.

Audi 60, edini VW s prednjim pogonom. Revija Avto, Ljubljana, 16. 10. 

1968.

https://www.automobile-catalog.com/car/1969/158975/audi_60_l.

html.

Klemen in AudiNa mladih svet stoji

Audija bosta vsekakor ostala pri hiši. 
Morda bodo z njima peljali na poroko 
še kakšen mlad par.

Golf II GTI ni le dobro ohranjen in izviren, temveč ima isto 
letnico rojstva kot njegov lastnik. 

Klemen je ponosen lastnik novodobnega Bullija. Z njim so pri 
Porsche lizingu vozili Špeharjevega Beer Bullija, ki je bralcem 
naše revije dobro znan (fotografija: M. Špehar).

Klemen in Audi

Vedno me pri 
starih avtomobilih 
preseneca, da so 
kljub relativno 
majhni moci dokaj 
dobro kos teži 
avtomobila.
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Starodobništvo malce drugačeNa obisku

Pred dobrim mesecem me je poklical naš predsednik, 
Franci Škrjanec, in me prosil, če bi se zapeljal v Radlje, 
saj je on že »razprodan«. Ko mi je povedal da gre za 
srečanje ameriških vojaških vozil, kamor ga je povabil 
Drago Mešič, lastnik medvojnega Dodge-ja in ustano-
vitelj kluba Dodge HQ -10, sem se še z večjim veseljem 
odpeljal tja. 

One man band

Drago Mešič je že skoraj dvajset let zbiralec muzejskih 
eksponatov iz druge svetovne vojne. Začel je z drobnimi 
predmeti, uniformami in orožjem, in logičen naslednji 
korak je bilo vozilo. Na Dunaju je našel odlično ohranje-
nega, predvsem pa izvirnega Dodge-ja WC, letnik 1942 
in ga pripeljal domov. S »starim vojakom« je dobil tudi 
dokumentacijo, ki priča, da je postal njegov osmi la-

ZGORAJ Iz kotla poljske kuhinje je 
omamno dišalo.

PRVA ZGORAJ Srečanje je Dragu (desno) pomagal organizirati 
domačin Branko. DRUGA ZGORAJ Kdo pravi, da je Jeep zgolj 

fantovska igrača? SPODAJ Zadnja je na prizorišče prispela tričlanska 
ekipa v najhitrejšem avtomobilu.

Naša tehniška dediščina

Drago v svojem »Amerikancu« uživa in pove: »Res gre za 
vozilo ameriške izdelave, a vseeno gre za našo tehniško 
dediščino. Dejstvo je, da je po 2. svetovni vojni veliko 
vojaških avtomobilov in tovornjakov ostalo v Evropi. 
Takšne Dodge-je je dolgo imela tudi jugoslovanska 
vojska. Zato sem zelo vesel, da tega mojega ohranjam 
pri življenju.« 

»Projektni pristop« k druženjem
  
V Radljah se je pri tamkajšnjem ribiškem domu zbrala 
druščina ljubiteljev ameriških medvojnih vozil. Tja niso 
prišli samo po bencinu dišeči možakarji, z njimi so bile 
tudi njihove boljše polovice in celotne družine. Prišli so 
v petek popoldne in prenočili. Ker gre za terenska vozila, 
niso izbrali glavnih cest. Ubrali so jo skozi Kamnik, čez 
Veliko planino, se spustili v Luče, od tam navzgor ob 
Savinji do Solčave in nadaljevali do Črne na Koroškem. 
Tam so spet zapeljali na »veliko« cesto in po njej prispeli 
v Radlje. 
»Vsakega srečanja, ki ga organiziram, se lotim projektno. 
Slovenija je tako majhna, da se ljubitelji medvojnih vozil 
bolj ali manj poznamo. Zato za vsako srečanje ali akcijo 
povabim določene posameznike, za katere me sploh 
ne zanima iz katerega kluba prihajajo. Edino pomemb-
no je, da imamo vsi podobne interese in da se tudi z 

Kolono šestih 
ameriških vojaških 

vozil je spremljal 
miličniški Golf.

»PROJEKTNO« 
DRUŽENJE

stnik. Kot samostojni podjetnik si je želel samostojnosti 
tudi na področju starodobništva in ustanovil družinski 
klub, v katerem je edino vozilo njegov Dodge in ob 
tem razloži: »Vedno sem se rad družil z ljudmi, ki imajo 
podobne interese kot jaz, ampak se nisem hotel vezati 
na zgolj eden klub. Sedaj se brez težav kadarkoli družim 
s komerkoli.«

BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Emil Šterbenk

STARODOBNIŠTVO 
MALCE DRUGACE – 
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LEVO Miranu (stoji ob svojem Golfu) se niti sanjalo ni, da mu 
prijatelji pripravljajo rojstnodnevno presenečenje. 

Starodobništvo malce drugače

DESNO V Jeepih uživajo tako zelo 
mladi kot malo starejši »vojaki«.

Bilo je kot v 
ameriškem vojaškem 
taboru: parkirana 
vojaška vozila iz druge 
svetovne vojne, poljska 
kuhinja, prijetna 
glasba in zadovoljni 
»vojaki«. 

družabnega vidika dobro razumemo. Ker smo v Radljah, 
mi je pri organizaciji pomagal domačin Branko Korad. 
Tukaj so članice in člani Jeep kluba Ljubljana, društva 
Oldtimer Radlje, Mlad par se je pripeljal iz Prlekije …,« 
navdušeno pove Drago in zaključi, »Spremlja nas tudi 
Starodobni policijski golf, vsak čas pa se nam bosta 
pridružila še prijatelja, ki vozita angleškega MG-ja.« 
Za njimi je že nekaj uspešnih projektov kot je bila lanska 
vožnja, v kateri so obkrožili Slovenijo, letos so se z vozili 
in uniformami predstavili v arboretumu Volčji potok, se 
srečali v Ljutomeru in Radljah. Kar dosti se dogaja. 

Vojaški tabor

V Radljah je bilo kot v ameriškem vojaškem taboru: 
parkirana vojaška vozila iz druge svetovne vojne, poljska 
kuhinja, prijetna glasba in zadovoljni »vojaki«. Niso 
naročili cateringa, ampak so kuhali kar v poljski kuhinji. 
Lepo je dišalo, škoda da z ženo nisva mogla ostati. 
Tisti večer so pripravljali presenečenje za Mirana, ki je 
praznoval rojstni dan, zato so me naskrivaj povabili v ku-
hinjo, mi pokazali v hladilniku skrito torto in mi zabičali, 
da ne bi česa izdal – in nisem, kje bi si pa upal. Draga 
vojaška družba, želim vam še veliko uspešnih druženj, 
obilo dobre volje in miren ter zanesljiv tek motorjev 
vaših vozil!

Za člane SVAMZ 10 %
popusta pri prevozu
starodobnika!

Na voljo tudi pokrita

prikolica za prevoz vozil.

wwww.avtovlekaberdnik.si avtovlekaberdnik
+386 51 328 563
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Triumph TR7 je športni avtomobil Triumph TR7, ki 
ga je v Združenem kraljestvu od septembra 1974 do 
oktobra 1981 izdeloval oddelek Rover-Triumph bri-
tanske Leyland Motor Corporation (BLMC), nato pa še 
številni proizvajalci, kot je npr. Jaguar-Rover-Triumph 
Division) britanskega Leylanda (BL). 

Najprej so ga proizvajali v tovarni Speke v Liverpoolu, 
nato so se leta 1978 preselili v Canley v Coventryju 
in leta 1980 v tovarno Rover Solihull. Avtomobil so 
pričeli izvažati že januarja 1975 v ZDA ,  na domačem 
trgu v Združenem kraljestvu pa se je prodaja pričela  
maja 1976.  V vseh letih proizvodnje je bilo izdelanih le 
112.368 primerkov.

Avtomobil, ki se je v času razvoja vodil pod kodnim ime-
nom 'bullet' – metek, za katerega je značilna 'klinasta' 
oblika in linija, ki se spušča od zadnjega blatnika, vrat 
do prednjih koles, je bil običajno oglaševan kot 'oblika 
prihodnosti'. To športno klinasto princesko, kot so jo 
ljubkovalno poimenovali Britanci, je oblikoval Harris 
Mann. Skupna dolžina avtomobila je 406 cm, širina 168 
cm, medosna razdalja 216 cm in višina 126 cm. Kupe je 
težek 1.200 kg (2055 funtov). Prvotni model je na začet-
ku nosil logotip MG, ker je bil oblikovan v Longbridgeu, 
ki ni bila Triumphova tovarna. 

petstopenjski ročni menjalnik in tristopenjski samodej-
ni menjalnik. Sprednje neodvisno vzmetenje spredaj 
uporablja vzvode z vijačnimi vzmetmi in blažilniki ter 
spodnji enojni člen, zadaj pa je sistem štirih krakov, spet 
z vijačnimi vzmetmi. Spredaj in zadaj so nameščene 
protizdrsne palice, spredaj so kolutne zavore, zadaj pa 
bobni.

Razvoj kabrioletne različice TR7 je zahteval odstranitev 
notranje luči. Te so nadomestile luči z vgrajenimi stikali 
na vratih. Luč za branje zemljevida je premeščena med 
sedeže na zadnji plošči. Zadnja polica za drobnarije pa 
je bila odstranjena. Kabriolet je zahteval tudi manjši 
zadnji pokrov ter spremembo rezervoarja za gorivo, 
saj se je površina strehe spremenila. Te spremembe so 
bile uporabljene tudi za trdo streho, in sicer za model 

TRIUMPH  
TR7                                                         

Za moč je na začetku poskrbel osemventilni štirivaljni 
motor s 1.998 ccm, ki ima enako zasnovo kot motor 
Triumph Dolomite 1850, čeprav povečan na 2 litra 
prostornine in opremljen z večjimi uplinjači več različnih 
proizvajalcev: SU hs4, Zenith 40, Stromberg mk2. 

Moč motorja je 105 KM (78 kW), pri 5.500 vrtljajih na 
minuto, največji navor je  119 Nm, pri 3.500 vrtljajih na 
minuto, severnoameriška različica proizvede samo  92 
KM ali 69 kW. Avstralski kupci so prejeli tudi severnoa-
meriško različico, da bi zadostili lokalnim predpisom 
o emisijah. Pogon na zadnji kolesi je sprva zagotovljen 
prek štiristopenjskim menjalnikom, ali petstopenjskim 
ročnim menjalnikom in tristopenjskim samodejnim 
menjalnikom, ki je bil na voljo od leta 1976. Pogon na 
zadnji kolesi je sprva zagotovljen prek štiristopenjskega 
menjalnika, od leta 1976 pa sta bila na voljo opcijski 

Med proizvodnjo v Canleyju je bila sedežna garnitura 
ponovno spremenjena z vzorcem kara v mornarsko 
modri ali temno modri barvi, zeleni ali rdeči kombina-
ciji z ujemajočimi se barvnimi robovi z učinkom usnja 
in ujemajočimi se tudi na vratnih oblogah. Nadaljnja 
sprememba okrasnih elementov med proizvodnjo v 
Solihullu je pokazala, da je na sedežih vgrajen velur v 
modri ali rjavi barvi z ustreznimi vložki na vratih. Prav 
tako so bili notranji sistemi za zaklepanje vrat in druge 
podrobnosti.

Medijski nastopi in promocije
Različna vozila britanskega Leylanda so vozili glavni 
junaki v televizijski seriji britanskih tajnih agentov The 
New Avengers. Med njimi je bil rumeni TR7, ki ga je vozil  
Purdey. Avtomobil je bil ovekovečen kot otroška igrača. 
Lucy Ewing je v televizijski seriji Dallas vozila srebrnega 
kabrioleta. Leta 1978 sta Coca-Cola in Levi's vodila pro-
mocijska tekmovanja, pri čemer sta bili glavni nagradi 
trije TR7 v posebni rdeči in beli barvi koksa. Predstavili 
so tudi oblazinjenje iz jeansa in pristne žepe iz jeansa na 
notranjih vratih. Vključen je bil tudi hladilnik (12 V) v pr-
tljažniku in televizor v predalu za rokavice. Znano je, da 
dva od treh avtomobilov Coca-Cola še vedno obstajata.

Rumeni kupe TR7 vozi eden od dveh protagonistov, 
Lance Stater (Toby Jones), v nagrajeni televizijski seriji 
Detectorists, .

iz leta 1978 (začenši po poletnem zaprtju tovarne leta 
1977), najverjetneje zaradi zaloge delov. V tem času so 
bili spremenjeni tudi kolesni pokrovi. Od manjših, črnih, 
ki so pokrivali le sredino koles, do večjih srebrnih, ki 
so pokrivali celotno platišče. Spremembe zunanjega 
dekorja so vključevale poenostavitev značke TR7 na 
prtljažniku in oznako spredaj, ki jo je nadomestil velik 
emblem lovorjevega venca z imenom Triumph na sredi-
ni. Vse oznake so bile v obliki nalepk. Zanimivi pa so bili 
odbijači, ki so pod črno plastiko imeli močno kovinsko 
konstrukcijo. Retrovizorji in okrasna letev na prednji 
šipi pa je bila kovinska in kromirana. Zaradi majhnega 
industrijskega delovanja med letoma 1977–1978 je bilo 
proizvedenih zelo malo avtomobilov.

Razvoj različice z motorjem V8, ki je postal Triumph 
TR8, je zahteval dodatno izboklino v pokrovu motorja 
zaradi uplinjačev. Tako je nastala maska 'double bulge', 
značilna za TR7 in TR8, zgrajena v Canleyju in Solihullu. 
Vendar imajo vsaj nekateri TR7, zgrajeni v Canleyju, 
enojne pokrove; čeprav je možno, da so bili to avto-
mobili, ki niso bili dokončani v Spekeu, verjetno zaradi 
prenehanja industrijske dejavnosti in so bili dokončani v 
Canleyju po selitvi proizvodnje.

Avto Triumph TR7 

BESEDILO: Franci Škrjanec
FOTOGRAFIJE: Franci Škrjanec, splet
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V televizijskem filmu iz leta 1976 (Poglej, kaj se je zgodilo 
z Rosemaryjinim otrokom) glavni junak Andrew/Adrian 
vozi TR7.

Modro trdo streho TR7 je vozil tudi agent CI5 Ray Doyle 
v seriji ITV The Professionals, opazna epizoda pa je bila 
'Private Madness, Public Danger'.

V videoigri Forza Horizon 4 je TR7 nagrada v načinu igre 
Super7.

Oranžna kabrioletna posebna izdaja Triumph TR7 iz leta 
1979 je bila predstavljena v seriji 16 prodajalcev koles, ki 
je bila prvič predvajana januarja naslednjega leta.

Triumph TR7 cabriolet, 1.998 
ccm
Zaradi predlagane ameriške zakonodaje o zaščiti pri 
eventualnem  prevračanjem v času prodaje TR7 na za-
četku ni bil na voljo kot kabriolet. Leta 1979 je Triumph 
z zamudo predstavil kabrioletno različico, imenovano 
'TR7 drophead coupé' (DHC), ki je bila prvič v prodaji v 
ZDA (prvotni model s trdo streho je bil znan kot FHC). 
Majhno število predproizvodnih avtomobilov je bilo 
proizvedenih v Spekeu leta 1978, kmalu po predserijski-
mi avtomobili TR7 V8 (pozneje označen kot TR8) in TR7 
Sprint. Britanski trg ga je dobil na začetku leta 1980. Pro-
totip za kabrioletno različico prvotnega dizajna Harrisa 
Manna je prišel od Michelottija, inženiring za njegovo 
izvedbo pa je opravila tovarna Triumph.

Dolomite s 16 ventili. Zapisi o proizvodnji pri britanskem 
skladu za avtomobilsko industrijo (BMIHT) zajemajo 58 
prototipnih in predproizvodnih avtomobilov, izdelanih 
med februarjem in oktobrom 1977. Nekaj vozil ni bilo 
evidentirano s strani proizvajalca.

Avtošport
Rally avtomobil TR7, opremljen z V8, se nahaja tudi v 
Muzeju britanske avtomobilske dediščine.

Britanski Leyland je na rally tekmovanjih z ekipo TR7 
nastopal od leta 1976 do 1980. Ti avtomobili so najprej 
uporabljali 16-ventilski motor Dolomite Sprint, pozneje 
pa so prešli na motor Rover V8 (pred uvedbo TR8, tako 
imenovanega 'TR7 V8'). Na asfaltnih cestah so bili raz-
meroma uspešni, gramozni odseki pa jim niso bili pisani 
na kožo. Najuspešnejši voznik teh avtomobilov je bil 
Tony Pond. John Buffum je zmagal na prvenstvu SCCA 
PRO v letih 1977–1980 z avtomobili TR7 in TR7 V8.

Modeli TR7 V8 so še naprej uspe-
šni na klasičnih rally dogodkih. 
Skupina '44' je od leta 1978 do 1981 vozila dva avto-
mobila TR8 na prvenstvu TransAm in IMSA, medtem ko 
je v Kanadi tretji avtomobil IMSA vodil s podporo JRT 
Canada in je dirkal do leta 1985. Skupina 44 je pripeljala 
do številnih zmag na TR8 v ZDA. 

Najhitrejše vozilo za cestno dirko TR7 je izdelala družba 
RMP Motors v Kanadi, ki je v letih 2012–2013 zmagalo na 
dveh prvenstvih v GT1. Avtomobil TR7 s 16 ventili je bil 
oktobra 1975 homologiran za skupino 4, preden je bilo 
znano, da so bili proizvedeni kateri koli 16-ventilni TR7 
Sprints. To je bilo takrat mogoče z uporabo FIA »pravil«. 
To pravilo o izključitvi 100 opisuje seznam dodatne 
opreme, ki se lahko prizna z minimalno proizvodnjo 

TR8
Za izvoz na ameriški trg je Triumph leta 1977/1978 
ustvaril veliko močnejši model Triumph TR8, ki je bil 
pravzaprav TR7 s 3,5-litrskim motorjem Rover V8 s 135 
KM (101 kW). Čeprav so nekateri  modeli TR8 bili prodani 
v Veliki Britaniji, so ti primerki izjemno redki. Večina TR8 
je odšla v ZDA, kjer niso bili preveč priljubljeni zaradi 
takratne slabe kakovosti izdelave podjetja Triumph in 
nenavadno močnega funta, ki je do leta 1980 dosegel 
vrh okoli 2,40 USD, zaradi česar so bili Triumphi precej 
dragi v primerjavi s konkurenti.

TR8 je bil predstavljen le kot model DHC (kabriolet). 
Vendar pa je bilo v tovarnah Spekeu in Canleyju izde-
lanih le približno 400 vozil kupejev (FHC) TR8, saj so jih 
potrebovali za rally (TR7V8 rally avtomobili).  

Leta 1980 je ameriški uvoznik predstavil omejeno izdajo 
različice  'TR7 spider'. Na voljo je bil le v 'maraskino 
črni', z odsevnimi rdečimi črtami in značkami ter črnimi 
notranjimi obrobami. Nameščena so bila aluminijasta 
platišča in volan iz TR8, skupaj s preprogo sive barve 
in sivim črtastim oblazinjenjem. Na podlagi izčrpnega 
gradiva v tovarniškem arhivu British Heritage Motor Cen-
ter je bilo potrjeno, da je bilo v tovarni Solihull izdelanih 
1.070 spiderov z uplinjači in dodatnih 548 avtomobilov 
izvedenke spider z vbrizgom goriva (Bosch L-jetronic), 
izdelanimi posebej za Kalifornijsko tržišče. Številke VIN 
za spiderje se gibljejo od 400301 do 401918, za različico 
z Boschovim vbrizgom  goriva pa od številke 401374 do 
401918. Vsa oprema, značilna za Spider, je bila tovarni-
ško nameščena. 

Preklicane različice
TR7 Sprint je bila različica TR7, ki jo poganja motor 
Dolomite Sprint (imenovan TR7 Sprint), vendar nikoli 
ni bila v celoti izdelana; čeprav je imel britanski Leyland 
16-ventilski motor TR7, homologiran za uporabo v kon-
kurenci. Te avtomobile je mogoče identificirati z različno 
številko šasije kot pri serijskem modelu z osmimi ventili: 
s predpono ACH namesto ACG itd. Izvirni motorji so 
oštevilčeni tudi s CH in HE in ne VA in HE pri motorjih 

100 avtomobilov. Vendar pa ni bilo obvezno, da bi bili 
avtomobili dejansko tako opremljeni, pogoj je bil zgolj 
število izdelanih avtomobilov, to je 100 vozil za prodajo. 
Poleg alternativnih glav cilindrov z različnimi odmičnimi 
gredmi in število ventilov je ta seznam dodatne opreme 
vključeval tudi številne druge komponente motorja, 
vzmetenja in menjalnike ter tako zamenjal uporabo 
4-stopenjskega menjalnika z majhnim razmerjem iz Tri-
umph Dolomite Sprinta. TR7 je bil najprej homologiran 
za skupino 3. Pozneje je bil  homologiran s 5-stopenj-
skim menjalnikom. Nadaljnje spremembe so vključeva-
le večje kolutne zavore  kot dodatna oprema, katera je 
bila prisotna v zelo malem številu vozil. Leta 1975 več do 
več dovoljenih sprememb  rally avtomobilov za skupino 
4, vključno z bati, razdelilniki, uplinjači in vzmetenjem, 
ki bi jih bilo mogoče vgraditi, ne da bi jih morala FIA 
priznati ali odobriti.

Vendar je morala ekipa BL (British Leylanda) ponovno 
pridobiti odobritev za 16-ventilsko glavo za sezono 
1978. Podobne težave pa je imelo takrat še nekaj drugih 
proizvajalcev, kot so Lancia, Toyota, Vauxhall in Ford. 
To je bilo zato, ker je FIA izbrisala pravilo 100-off iz leta 
1976, čeprav je bilo dovoljeno uporabljati mehanske 

Avto Triumph TR7 
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dele in avtomobile, ki so jih že uporabljali do konca 
leta 1977. Število avtomobilov, primernih za 'običajno 
prodajo', in odobritev takšne spremembe po pravilih iz 
leta 1976 ni znano. Vendar pa je več drugih podobnih 
sprememb iz tistega  obdobja, vključno z Vauxhall Che-
vette HSR, Porsche 924 Carrera GTS in po možnosti rally 
avtomobilom Ford RS, vključevalo proizvodnjo serij 50 
avtomobilov. To lahko vsaj delno pojasni proizvodnjo 
60 vozil z 16-ventilskih TR7 Sprintov leta 1977. Njihovo 
uporabo v tem postopku homologacije prikazuje 6 
fotografij TR7 Sprinta (pozneje registriranega SJW 530S), 
opisanega v Britanskem Motor Arhivu kot 'Homologacija 
TR7 Sprint'. 

Različica V8 je bila homologirana 1. aprila 1978 kot 
ločeni model neposredno v skupino 4, a ker TR8 še ni 
bil predstavljen, so ga imenovali TR7 V8. Takrat je BL 
načrtoval 400 avtomobilov (pogoj, da se vozilo lahko 
ponudi na trg pod 'normalno prodajo'), vendar so jih 
proizvedli zgolj 150. 

Ne glede na relativno majhno skupno število izdelanih 
vozil se je ohranilo zelo malo primerkov. Vzrok tiči ver-
jetno v slabi kakovosti izdelave (za kar so bile zagotovo 
zaslužne stavke in nezadovoljstvo delavcev), nato zašči-
ta proti rjavenju, predvsem pa tudi v samih tehničnih 
rešitvah podvozja ter zadnjega pogona. Lastnosti, kot 
so kratka medosna razdalja (za 240 mm je krajša od 
popularnega hrošča), vsa teža v sprednjem delu vozila,  
močan in težek agregat in menjalnik, ne prav natančni 
volanski mehanizem predvsem pri serijski izvedenki, 
niso doprinesle k neki hudi popularnosti vozila.  Kar-

danski prenos moči ter pogon preko diferenciala na 
zadnja kolesa (seveda brez elektronskih pripomočkov 
proti zdrsu) sta konec koncev botrovala tudi k zelo slabi 
vodljivosti vozila.

Ob razmišljanju na vse  te pomanjkljivosti  ter da je 
'bullet' razvil skoraj 200 km/h, me kar strese. Težko ga 
je namreč obvladovati na suhi podlagi pri malo bolj 
športni vožnji, da pa na mokro cestišče ali sneg  sploh 
ne pomislim, posebej s 3,5-litrskim motorjem pod 
pokrovom in 135 KM. 

Res pa je, da je Britancem uspelo oblikovati vozilo, ki še 
danes vzbuja pozornost na prometnicah.

Z vami že 70 let  

Tehniški muzej Slovenije 
1951‒2021

Ljubljana, Krakovski nasip, 1. 3.‒31. 3. 2021; Bistra, TMS, 3. 4.‒31. 12. 2021
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AVTOMOBILSKI 
VZDEVKI

BESEDILO: Marko Miklavc  |  FOTOGRAFIJE: arhiv

SPODAJ NSU tip 110/1200 C: Veliko jih je končalo obrnjenih 
na streho, zato so pametni lastniki takšnih NSU-jev spredaj 
vozili dodatno obtežbo ...

Nekoč smo imeli na cestah po Jugoslaviji avtomobile, 
ki so se zaradi značilnega oblikovanja lahko pohvalili 
tudi z izrazitimi značajskimi lastnostmi. Posledično so 
bili takšni avtomobili velikokrat nagrajeni z različnimi 
ljudskimi imeni, ki pa v vseh primerih ne odražajo 
samo simpatij, temveč tudi zaničevanje … 

Avtomobilski vzdevki v večini primerov predstavljajo od-
raz individualnosti in značaja. V starih časih se je s tema 
karakteristikama lahko pohvalilo veliko avtomobilov v 
nasprotju od današnjih dni, ko prevladuje generično 
oblikovanje, kjer mora imeti vsak serijski model izražen 
družinski obraz, s tem pa tudi pripadnost določeni 
avtomobilski znamki. Posledično so si obrazi sodobnih 
avtomobilskih modelov preveč podobni, ker so različni 
samo zaradi drugače izražene velikosti. Podobno pa v 
nekaterih primerih velja tudi za celotne oblike karoserij.

Vzdevke ali pa ljudska imena si je pridobilo tudi veliko 
avtomobilov na področju nekdanje Jugoslavije. Med 
najbolj prepoznavnimi je zagotovo ljudsko ime 'Fićo' 
('Fičko' v Sloveniji), ki ga je prejel licenčni fiat 600 
(zastava 750 / 1962–1985). Ime naj bi bilo prevzeto iz 

popularnega stripa 'Kurir Fićo', ki ga je 'Borba' (uradno 
glasilo Komunistične partije Jugoslavije) objavljala v 
času, ko se je na jugoslovanskem trgu pojavila zastava 
750. Podobno vsejugoslovansko ljudsko ime je prejelo 
še nekaj avtomobilov iz obdobja naše nekdanje skupne 
države, med njimi tudi najpopularnejši jugoslovanski 
avtomobil (izdelanih 1.273.532 primerkov) v obliki 
licenčnega in rahlo preoblikovanega fiata 128 (evropski 
avtomobil leta 1970), ki je pri nas znan kot zastava 101 
(1971–1991, leta 1999 so jih v Kragujevcu naknadno 
izdelovali 6 mesecev). Ime 'stoenka' (Slovenija) je dobila 
zaradi številčne oznake 101, ki so jo morali v Kragujevcu 
ob izvozu vozil v Francijo in še na nekatere trge nadome-

LEVO Mercedes-Benz W114/115: Nekoč najmanjši 
mercedes-benz, ki so ga zelo cenili jugoslovanski politiki 
in taksisti.
SPODAJ  Mercedes-Benz W110/111: Prvi serijski model 
znamke mercedes-benz  z naprednimi varnostnimi 
rešitvami za potnike.

Avtomobilski vzdevki

DRUGA ZGORAJ Citroen GS: Mala žaba se lahko občasno po potrebi 
prelevi tudi v 3-kolesnik. PRVA ZGORAJ Citroen ID/DS: Avtomobil, ki še 
vedno odlično uteleša francosko eleganco, prestiž, udobje in tehnično 

inovativnost.

Avto

Odraz individualnosti 
ter zanicevanja
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stiti z oznako 1100, odnosno 1300 v primeru močnejših 
izpeljank zastave 101 (super (47 kW/64 KM) in special (54 
kW/73 KM)), predvsem zaradi zahtev znamke Peugeot, ki 
je v postopek preimenovanja serijskega modela (model 
901 so Nemci preimenovali v 911) pred tem že prisilila 
znamko Porsche. Na beograjskih ulicah je bila 'stoenka' 
znana tudi kot 'kec'. Ta vzdevek je bil v Jugoslaviji pove-
zan tudi z Volkswagnovim golfom prve generacije. 

Svoje ljudsko ime je prejel tudi nekdanji 'jugoslovanski 
mercedes' v obliki še enega licenčnega izdelka znamke 
FIAT. Govorimo pa seveda o legendarnem 'tristaču' 
(zastava 1300 (1961–1979), obstajala pa je tudi zastava 
1500 z 1,5-litrskim pogonskim sklopom), ki so ga radi 
uporabljali predstavniki državnih organov in tudi direk-
torji majhnih jugoslovanskih podjetij, ki jim razpoložljiv 
tovarniški fond ni omogočal nakupa tujega izdelka. 
V Jugoslaviji ste za vsak uvožen avtomobil plačali 
100-odstotno carino. V bistvu ste takrat kupili dva nova 

Ob tem seveda ne smemo pozabiti na manjšega soro-
dnika fiata 125p v obliki fiata 126p (1973–1995, izdelanih 
3.318.674 primerkov), ki ima sicer mednarodno ljudsko 
ime 'Bambino' (dojenček, majhen otrok). V naših krajih 
je mali poljski fiat bolj znan po vzdevkih 'bolha', 'piči-
-poki' in 'peglica' (likalnik). Za nastanek dveh vzdevkov, 
ki jih je prevzela večina jugoslovanskih narodov, pa smo 
zaslužni predvsem Slovenci. V prvem primeru govori-
mo o legendarnem 'spačku' (citroën 2CV / 1949–1990, 
3.872.583 izdelanih primerkov), ki smo ga od leta 1959 
sestavljali tudi v Kopru (Tomos). Zadnji slovenski 'spač-
ki' so nastali leta 1976, ker so takrat Tomosov proizvo-
dni program avtomobilov prenesli v ločeno podjetje 
(CIMOS). Pogodbo o tem so že 15. marca 1972 podpi-
sali trije partnerji (znamka Citroën, Tomos in največji 
kooperant – podjetje ISKRA iz Nove Gorice). Podobno 
velja tudi za legendarno 'katrco' (renault 4 / 1961–1992), 
8.135.424 izdelanih primerkov. Prve slovenske renaulte 
4 smo dobili leta 1969 iz ljubljanskega Litostroja, tri leta 
pozneje pa se je proizvodnja popularne 'katrce' preselila 
v podjetje IMV (Industrija motornih vozil) iz Novega 
mesta, kjer so jo izdelovali do zaključka kariere, ker so z 
njo oskrbovali večino tedanjih zahodnoevropskih trgov. 
Ime 'katrca' pa po vsej verjetnosti simbolizira slovensko 
izpeljanko francoskega vzdevka 'Quatrelle', ki ga je re-

izdelanih novih primerkov (16.750 vozil) zastave 1300. 
Skupno so izdelali 201.160 primerkov 'jugoslovanskega 
mercedesa'. Svoje ljudsko ime je dobil tudi sorodnik 
zastave 1300 v obliki fiata 1300p (karoserija fiata 125, 
maska hladilnika od fiata 124 S, armaturna plošča 
zastave 1300 S in pogonski sklop zastave 1300 (44 kW/60 
KM)), ki je pri nas dobil uradno oznako zastava 1300 PZ 
(Poljska Zastava). Poljaki so ta 'mednarodni derivat', ki 
je pri nas dobil vzdevek 'Pezejac', izdelovali od leta 1968 
do konca leta 1973. 

PRVA SPODAJ Renault 4: Šampion minimalizma, zaneslji-
vosti in preprostega vzdrževanja. DRUGA SPODAJ FIAT 126: 
Avtomobil, ki je motoriziral Poljsko.

PRVA ZGORAJ Mercedes-Benz razreda S (W140): Že prav groteskno 
veliko odmerjen mercedes-benz, tega so se zavedali tudi njegovi kupci ... 
DRUGA ZGORAJ Volkswagen passat: Predstavnik tržno izredno uspešnih 
srednjerazrednih volkswagnov. 

avtomobila (enega za vas in enega za državo), zato smo 
prebivalci Jugoslavije z lahkoto prepoznali ljudi z denar-
jem. Današnjih namišljenih bogatašev, ki vozijo velike 
'4-kolesne krave' z vgrajenimi dizelskimi motorji (odraz 
finančnih težav in 'velikih oči' lastnika …), pa takrat 
seveda še nismo poznali. 'Tristotko' smo tudi izvažali. 
V nekem obdobju (1967–1974) so v Kolumbijo izvozili 
skoraj 7.000 primerkov zastave 1300. Za Jugoslavijo je 
bilo rekordno predvsem leto 1979, ker so Jugoslovanom 
v zadnjem letu proizvodnje dostavili rekordno število 

ZGORAJ Zastava 125 PZ: Nizkocenovni polski fiat 125 s tehniko jugoslo-
vanskega fiata 1300. LEVO Volkswagen hrošč: Kultni volkswagen, ki ga 
obožuje ves svet. LEVO SPODAJ Volkswagen golf II: Avtomobil iz obdobja, 
ko so kupci še cenili enostavno opremljenost in s tem pridobljeno veliko 
zanesljivost delovanja vozila.

Avto
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nault 4 prejel zaradi številčne modelne oznake 'quatre' 
(4). Domačih ljudskih imen sta bila pri nas deležna še 
dva nekdanja izdelka znamke Citroën (model ID/DS 
(1955–1976) ter GS/GSA (1970–1987)). Prvi je prejel ime 
'žaba', čeprav so mu Francozi in drugi raje rekli 'boginja' 
(model DS Francozi nagovorijo kot »Déesse« (boginja)), 
na širšem področju Jugoslavije pa je prestižni citroën 
dobil ime 'ajkula' (morski pes), vendar je to ljudsko ime 
povezano predvsem s poznejšim modelom DS zaradi 
njegove specifične oblike prednjih žarometov. Slovenci 
smo poznali tudi 'malo žabo' v obliki citroëna GS/GSA. 

Jugoslovanska ljudska imena so prejeli tudi neka-
teri izdelki znamke Mercedes-Benz. Limuzine iz serij 
W110/111 (1959–1968) imajo nemško ljudsko ime 
'Heckflosse' (repna plavut). Pri nas je zaradi značilnega 
zaključka zadka dobil vzdevek 'repaš'. Jugoslovansko 
ljudsko ime 'minika' je dobil tudi naslednik legendarne-
ga 'repaša' (modeli iz serij W114/115 / 1967–1976), ki mu 
Nemci pravijo 'Strich-Achter' (interna projektna oznaka), 
manj naklonjeni Nemci so mu rekli 'Schweine-Daimler' 
('svinjski daimler') ali pa 'Heizölferrari' ('ferrari na kurilno 
olje'), predvsem zaradi legendarne pretežno taksi razli-
čice 200 D. Jugoslovansko ime 'minika' pa predstavlja 
predvsem posledico zgodovinskega dejstva, ki pravi, da 
je bil v tistih časih to najmanjši serijski mercedes. Svoje 
ljudsko ime si je v Jugoslaviji prislužil tudi že groteskno 
odmerjen predstavnik razreda S (W140 / 1991–998), ki 
je dobil vzdevek 'Genšer'. Za to je zaslužen njegov slavni 
uporabnik, nekdanji zahodnonemški zunanji minister 
Hans-Dietrich Genscher, ki je imel zelo pomembno vlo-
go pri osamosvajanju Slovenije in Hrvaške in pri nem-
škem priznanju njune neodvisnosti. Domače ljudsko 
nemško ime za to ogromno limuzino je 'Eisenschwein' 
('železna svinja'), predvsem zaradi ogromnih dimenzij 

njene karoserije in posledično prevelike mase. Zanimiva 
jugoslovanska ljudska imena pa je prejelo tudi nekaj 
avtomobilov iz koncerna Volkswagen. 

Najbolj znan je seveda legendarni volkswagen z ljud-
skim imenom 'hrošč' (buba), ki je v Sarajevu nastajal 
od leta 1972 do konca 1976, ker so Bosanci leta 1976 
začeli sestavljati prve primerke prve generacije modela 
golf. Pred tem so sestavili približno 15.000 primerkov 
modelov znamke NSU, govorimo pa predvsem o 
modelu tip 110/1200 C (1965–1970), ki je pri nas znan 
kot 'princ', čeprav je bil to pred prihodom modela Ro80 
največji serijski NSU, uradno modelno oznako 'prinz' pa 
so v resnici nosili samo najmanjši serijski NSU-ji (sport 
prinz, prinz 2/3/4 in model 1000 / 1958–1973). Posebne 
obravnave sta bila deležna še dva volkswagna, in sicer 
druga generacija modela golf (1983–1992) in druga 
generacija modela passat (B2 / 1980–1988). Golf druge 
generacije je med Jugoslovani dobil ime 'guzonja', zani-
mivi pa so tudi vzdevki ('pijačar', 'kupusar' in 'lubeničar') 
za karavansko različico druge generacije modela passat, 
ki jih je avtomobil prejel v nekaterih jugoslovanskih 
republikah. 

LEVO Zastava 101: 5-vratni prototipni fiat 128, ki mu je 
uspelo priti v serijsko proizvodnjo, čeprav so se ga Ita-
lijani ob tem odrekli in ga na koncu 'uvalili' Jugoslova-
nom. SPODAJ Zastava 750: Avtomobil, ki je motoriziral 
Italijo, Španijo in Jugoslavijo.

SPECIALIZIRANA TRGOVINA Z NOVIMI IN RABLJENIMI 
REZERVNIMI DELI  ZASTAVA 750 / FIAT 600

PREVOZI POROK  
DOGODKI S FIČKOM 

alen.ficofan@gmail.com

 find us on 
www.ficofan.com

041 223 593

Katalog  
novih 
rezervnih 
delov

Poskeniraj QR kodo  
in prenesi katalog

Katalog  
rabljenih 
rezervnih  
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 CAMP 
PODGRAD VRANSKO

CAMP
PODGRAD VRANSKO

LOKACIJA
	Kamp	Podgrad-Vransko

Prapreče	30,	3305	Vransko,	Slovenija.
46°14’44.529”	/	14°56’23.637”

KONTAKT
Gsm:	+386	(0)51	229	115
info@camp-vransko.com

http://www.camp-vransko.com

Idiličen	kamp	Podgrad	–	Vransko	se	nahaja	na	začetku	Savinjske	

doline	v	kraju	Prapreče	pri	Vranskem.	Le	streljaj	odmaknjen	od	

pobočja	Črete,	kamp	Podgrad	–	Vransko	predstavlja	idealen	kotiček	

za	nepozabno	sprostitev	in	užitek	v	naravi.	Hkrati	pa	vam	okolica	

ponuja	neomejeno	možnosti	za	aktivno	preživljanje	prostega	časa	

–	od	pohodov,	kolesarjenja,	izletov,	ogledov	muzejev	in	mnogo	

drugega.

UŽIVAJTE V DRUŽINSKEM KAMPU 
NA POSESTVU PODGRAD! 

ODPRTO: 
365 DNI 
V LETU!
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BESEDILO: Janez Tomc, predsednik kluba Avtonostalgija 80&90
FOTOGRAFIJE: Darko Šturm

Tokrat predstavljam 34-letnega ljubitelja Peugeotevih 
športnih mladodobnikov Darka Šturma z Mosta na 
Soči. Darko Šturm je že od najstniških let zagrizen lju-
bitelj avtomobilizma. Njegov prvi avtomobil je bil Peu-
geot 106, 1.1 sport. Tako se je ljubezen do te znamke 
tudi rodila. Sam se pošali, da je to že od nekdaj, saj je 
po horoskopu lev. Skozi leta je posedoval več avtomo-
bilov te znamke, večinoma s športno noto. 

Zelo je ponosen na svojega Peugeota 106 1,6 8V rallye, 
letnik 1998. To je briljantni izdelek, ki s svojim 1,6-litr-
skim motorjem, s 100 konjskimi močmi, s samo 826 kg 
lastne teže in z odličnim blaženjem omogoča izjemno 
vodljivost med vožnjo. Dirkalniki z dvakrat večjo močjo 

Avtomobil je ves čas garažiran, volan je prekrit z 
zaščito in tudi sam avtomobil ima pregrinjalo. Ko 
se pokaže sonce in je cesta suha, je vožnja z njim 
prava poslastica, ki vsakič pritegne marsikateri 
pogled. 

Darko je tudi ljubitelj starodobnikov, seveda 
Peugeotev. Tako ima doma v celoti obnovljenega 
rdečega Peugeota 205 gti 1.6, letnik 1987 in še ene-
ga takega Peugeota 205 modre barve s strešnim 
oknom. V njegovi garaži najdemo tudi mladodob-
nike in starodobnike na dveh kolesih, in sicer dva 
Malagutyja Fifty Top, Malaguty Oxford in Peugeot 
103, letnik 1988. 

Večina vozil je Darko sam obnovil in ob tem goji 
posebno strast. Z ljubiteljskimi vozili se zapelje na 
izlet ob sončnem koncu tedna in na srečanja, vsa-
kodnevno pa vozi Peugeota 308, letnik 2013. Dokler 
imamo v svojih vrstah avtomobilske entuziaste 
mlajše generacije, kot je Darko, se nam za priho-
dnost tehnične dediščine ni treba bati.

ZGODBA
MLADODOBNIKA:

PEUGEOT 

so se ob njem počutili odmaknjeni in vznemirjeni. Pre-
poznavni znak avtomobila je rumena, modra in rdeča 
črta na laku, ki se pojavi tudi na sedežih in armaturi. 
Takih avtomobilov je res malo. Pohvalimo lahko Darka, 
ki ohranja Peugeotev športni program iz devetdesetih 
let prejšnjega stoletja. Avtomobil je majhen in živahen 
ter nudi športne užitke v vožnji, občutke, kot se spodobi 
za dirkalnike. 

Avtomobil je prirejen za dirkanje v skupini N, ki omogo-
ča dokaj ohranjene originalnosti. Je ojačan in opremljen 

z najboljšo dirkaško opremo, ki je bila takrat na trgu. Ta 
oprema je še vedno v avtomobilu. Darko se je odločil, 
da avtomobila ne bo spreminjal v originalno obliko, 
ampak ga takšnega ohranja. Redno ga neguje, servisira, 
vzdržuje lak. Leta 2020 je pridobil certifikat mladodobni-
ka. Prejšnji lastnik je s tem avtomobilom odpeljal nekaj 
dirk. Pred leti je tudi sam odpeljal kot predvozilo na 
gorski hitrostni dirki v Buzetu na Hrvaškem. Avtomobil 
je kljub vsem spremembam dokaj udobno vozen. Malo 
težav morda povzroča prestopanje zaščitne kletke ob 
vstopu v avtomobil. 

Zgodba mladodobnika

LEVO Foto Buzet 2019, voznik s peugeot 106 rallye.
LEVO SPODAJ Foto Buzet 2021.
SPODAJ Obnovljena malaguti fifty ter peripoli oxford, in pa nov rdeč 
fifty, odpeljanih 50 km.

PRVA SPODAJ Trenutni projekt peugeot 205 gti miami blue 5.
DRUGA SPODAJ Ghd Buzet 2019.

ZGORAJ Peugeot 205 1.6gti letnik 1987.
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Potopis

Povzemamo po spletni strani https://www.vespanda.
com/, kjer Ilario Lavarra, vespist, ki je prepotoval že 
ves svet, opisuje svojo dogodivščino čez Balkan. 

Na poti v Bosno in Hercegovino sta ga srečala Renato 
in Petra Kumer. Takoj so se sprijateljili in si izmenjali 
nekaj zgodb iz svojih potovanj z vespami. Obdržali so 
odlične stike. Tako so informacije o tem nenavadno 
pogumnem potovanju prispele tudi v našo pisarno. 

Takole piše Ilario: 

1. julija sem zapustil svoj ljubi kotiček Turčije, da bi se 
spet usedel na svojo vespo in začel ponovno prečkati 
meje.

Cilj je bil preprost in vedno enak: spoznati malo več 
sveta. Spoznati delček Balkana in Vzhodne Evrope, ki 
mi je še vedno manjkal. Zame je to velika črna luknja, 

•  prevoženih kilometrov iz Turčije: 13.000;

•  mesta, kjer sem spal: 56;

• države, ki sem jih prečkal: (Bolgarija, Severna 
Makedonija, Srbija, Grčija, Albanija, Kosovo, Črna 
gora, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Slovenija, 
Madžarska, Slovaška, Romunija, Ukrajina);

• težave pri prečkanju carine: ne;

• PCR, ki sem ga opravil: ne;

• cepljenje: 2 odmerka – Pfizer v Splitu (Hrvaška);

• stopnja osebne utrujenosti (od 1 do 10): 7, ne 
zaradi prevoženih kilometrov, temveč zaradi 
velike frakcioniranosti in gostote dogodkov v teh 
treh mesecih;

• mehanske težave: pretrgan kabel sklopke (ki je 
po 22.000 km uporabe v redu). V Solunu sem 
odprl motor, da bi zamenjal ležaje, oljna tesnila in 
sklopko po 130.000 km);

• porabljeno olje za mešanico: na splošno tisto za 
2 €/l (kot vedno ... in prihranjeni denar porabim za 
potovanja ...; ne bom povedal, koliko kilometrov 
ima trenutna vžigalna sveča že na voljo);

• manj gospodarna država: Grčija, Hrvaška;

•  najcenejša država: Ukrajina;

• najcenejši bencin: 0,88 €/l;

• boljši asfalt: Slovenija, Hrvaška, Madžarska, Hr-
vaška; več asfalta: Hrvaška, Slovenija, Madžarska, 
Ukrajina;

• najboljše morje/plaže: Ukrajina in Hrvaška;

• gore in najboljša narava: Hrvaška in Slovenija;

• večje spoštovanje okolja: Slovenija, Hrvaška, 
Madžarska, Romunija;

• države, ki sem si jih najbolj želel obiskati: Alba-
nija, Bosna, Romunija;

• država, ki se trenutno najbolj spreminja: 
Albanija;

• katera bo po mojem mnenju v naslednjih nekaj 
letih doživela velike spremembe: Romunija;

• država, ki je najbolj razdeljena: Bosna in Her-
cegovina;

• najboljše ceste za 'uživanje na dveh kolesih': 
Hrvaška in Romunija;

VESPANDA

še posebej za Italijana, kot sem, ki vidi Balkan z druge 
strani Jadranskega morja.

Zdaj, ko sem prispel v Ukrajino, svojo vmesno točko (ki 
me bo pripeljala v mojo ljubljeno Turčijo in čakala, da 
svet še malo odpre meje), se lahko počutim zadovolj-
nega.

Zdaj vem nekaj več o tem delu sveta, njegovih ljudeh, 
kulturah in sodobni zgodovini.

V prihodnjih mesecih vam bom povedal, kaj je bilo, saj 
bom lahko uredil vse, kar sem posnel in komentiral. 
Veliko gradiva.

Še vedno pogrešam Moldavijo (in Pridnestrje), del Ro-
munije in Bolgarije – in velik del Ukrajine –, a če podam 
delno oceno tega 'potovanja po Balkanu in Vzhodni 
Evropi' (osebno, subjektivno in vprašljivo), naj rečem:

Vespanda

BESEDILO: pisarna SVAMZ in Renato Kumer 
FOTOGRAFIJE: Renato Kumer in www.vespanda.com
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• kje bi se rad ustavil za nekaj časa: Tirana in 
Lvov (kjer sem trenutno), saj mi je všeč njuno 
vzdušje;

• država, ki me je najbolj presenetila: Romunija;

• država, ki jo priporočam za obisk poleg 
običajnih turističnih poti: Romunija. Všeč mi 
je bilo to pristno in podeželsko vzdušje, ki ga še 
vedno lahko dihaš;

• najlepša prestolnica: Budimpešta (pa tudi 
mala Ljubljana ni slaba);

• prestolnica, ki si zasluži več zanimanja: 
Bratislava;

• najzanimivejša prestolnica (zlasti zaradi svoje 
novejše zgodovine): Bratislava;

• najbolj 'absurdni' obiskani kraj: 'piramida' v 
Visokem (Bosna), bunkerji v Tirani, rudnik soli v 
Turdi (Romunija);

• turizem, ki ga ne pričakujete: 
turizem iz arabskih držav v 
Sarajevo in Ukrajino;

• najvišja točka: mislim, da na 
Transalpini (2,100 m);

• najnižja točka: podzemni rudnik soli Turda;

• fotografija, ki mi je bila najbolj pri srcu: 
fotografija pod kipom Aleksandra Velikega v 
Skopju;

• trpljenje zaradi vročine: nikjer posebej, vedno 
sem se ji izogibal, razen nekaj dni v Bolgariji in 
na Hrvaškem;

• obtožbe: trije meseci so premalo, da bi si štiri-
najst držav ogledal, kot je treba. Na družbenih 
omrežjih nisem bil preveč prisoten (a sem si 
nabral gradivo za prihodnje mesece);

• omrežje Vespa na moji poti, ki je poskrbelo 
zame: v vseh prečkanih državah, razen na Ko-
sovu in v Črni gori, kjer nisem srečal vespistov.

  https://www.vespanda.com

Znamke kot je Alfa Romeo, ki slovi predvsem po športno 
orientiranih avtomobilih, po navadi ne povezujemo z 
lahkimi gospodarskimi vozili, vendar tudi v tem pogledu 
obstaja izjema v obliki modela romeo, ki ga številni 
ljubitelji avtomobilov omenjajo kot enega izmed najbolj 
elegantnih predstavnikov kadarkoli izdelanih lahkih 
gospodarskih vozil. 

Zgodba o tej nenavadni alfi, ki v današnjih časih na draž-
bah dosega rekordne prodajne zneske (dobro ohranjen 
primerek je vreden od 60.000 do 90.000 evrov …), se 
je začela odvijati leta 1954, ko so Italijani na tedanjem 
torinskem avtomobilskem salonu javnosti prvič predstavili 
vsestransko uporabni ('Autotutto') model romeo, ki se je v 
zgodovino vpisal kot prva serijska alfa s prednjim pogo-
nom. Istočasno je to tudi prva gospodarsko orientirana 
alfa z volanom na nam običajni strani armaturne plošče, 
pred tem so v Milanu izdelovali gospodarska vozila z 'bri-
tansko namestitvijo' volanskega obroča. Takšna rešitev je 
bila nekoč zelo pogosta pri vseh italijanskih proizvajalcih 
gospodarskih vozil, predvsem zaradi številnih gorskih cest 
v Italiji, kjer so imeli vozniki tovornjakov zaradi takšne po-
stavitve volanskega obroča boljši pregled (sploh ob vožnji 
ob robu cestišča …) nad vozilom in so posledično manj 
pogosto zgrmeli v kakšen prepad. 

Ker je model romeo prava alfa, so bili Italijani ob razvoju in 
oblikovanju vozila seveda zelo pozorni na estetiko, čeprav 
ob tem ni trpela uporabnost, ker ima takšna alfa prednji 
pogon in spredaj nameščen pogonski sklop ter 4 posa-
mično obešena kolesa, posledično se je tovorni del tega 
avtomobila lahko pohvalil z nizkim in ravnim dnom, ki je 
bil idealen za prevoz tovora in razvoj številnih različnih 
nadgradenj. Kot posebnost pa velja omeniti tudi pogonski 
sklop, ki ga je prispevala legendarna giulietta, ker pravi 'al-
fisti' pač niso navdušeni nad 'traktorskimi' (dizel) pogon-
skimi sklopi, ki po navadi zaznamujejo (vsaj v Evropi) lahka 
gospodarska vozila. V primeru modela romeo je vgrajeni 
1,3-litrski 'Twin Cam' motor močno zadušen (35 bhp/36 
KM/26 kW), kot opcijo pa so ponujali vgradnjo 1,2-litrskega 
dvovaljnega dvotaktnega prisilno polnjenega (mehanski 

ALFA ROMEO: 
ROMEO 
'AUTOTUTTO'
Najlepši svoje vrste?

kompresor znamke Roots) dizelskega motorja znamke 
Perkins. V vsakem slučaju je kupec prejel pritaknjen 
4-stopenjski ročni menjalnik znamke ZF. Na začetku so 
kupcem ponujali samo različico F10 (1000 kg uporabne 
nosilnosti), kasneje so sledile še različice F11 in F12 s 
povečano nosilnostjo. Tako motoriziran romeo je dose-
gel največjo hitrost v območju 100 km/h. 

Takšnih 'tovornih' alf pri nas in v večini evropskih 
držav niso poznali, ker jih Italijani niso nikoli izvažali. 
Večina izdelanih primerkov je pristala pri italijanskih 
javnih službah ter v italijanski armadi. Obstajajo pa tudi 
licenčni primerki modela romeo, ki so jih izdelovali v 
Španiji pri znamki FADISA (Fabricacion de Automovi-
les Diesel SA). Španci so veliko takšnih vozil, ki jih je 
poganjal samo prej omenjeni dizelski motor znamke 
Perkins, izvozili v Kolumbijo. Leta 1967 (do takrat je 
nastalo približno 23.000 primerkov modela romeo) se je 
na sceni pojavil rahlo preoblikovan model romeo, ki je 
nosil samo še modelni oznaki A (Autocarro) 12, odnosno 
F (Furgone) 12. Do zaključka proizvodnje v letu 1983 so 
Italijani naredili približno 40.000 takšnih lahkih gospo-
darskih vozil, kjer so za samodejno premikanje uporabili 
pogonski sklop iz giulie 1300. Poleg tega so takrat prvič 
ponudili kupcem tudi možnost nakupa različic z daljšo 
medosno razdaljo. Kasnejše različice so prejele tudi 
1,8 litrski atmosferski dizelski pogonski sklop znamke 
Perkins, ki je lahko mobiliziral 37 kW (50 KM) pogonske 
moči. Model A12/F12 ni bil več tako eleganten (današnji 
'kimavčki', ki pišejo o avtomobilih,  vam bodo ob tem 
seveda povedali, da je takšen avtomobil 'športen in 
dinamičen', morda pa je na njem celo kaj 'kupejevske-
ga'…) kot legendarni romeo. 

Med glavnimi razlogi za nizke proizvodnje številke mo-
dela romeo in njegovega naslednika A12/F12 (približno 
17.000 izdelanih primerkov) pa omenjajo visoko prodaj-
no ceno, posledično so si številni italijanski mali obrtniki 
raje omislili primerljiv izdelek znamke FIAT. 

Potopis Autotutto

Petra in in Renato Kumer s prijatelji 
ob Ilariu Lavarra. 

BESEDILO: M.M.   FOTOGRAFIJE: Alfa Romeo 
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Že lani junija smo se s svojimi spački ob vrnitvi iz 
Salzburga odpeljali proti 2.571 m/m po visokogorski 
cesti Grossglockner, vendar nam vreme žal ni bilo 
naklonjeno. V dolini je še prijetno sijalo sonce in proti 
vrhovom se je videla tudi modrina neba, nad 1.400 m 
pa je že bila megla, še malo višje pa že dež. Prikrajšani 
za lepote razgleda na poti navzgor ter na postanku na 
najvišji točki Edelweißspitze smo se zaobljubili, da se 
ob letu vrnemo, ko bo vreme lepše. 

Štirje fantje, ki smo že v letih (Boris, Janez, Jože in jaz), 
smo se tako s svojimi štirimi starodobnimi 2CV konjički 
odpravili 18. avgusta 2021 na popravni izpit čez prelaz 
na alpski cesti Grossglockner, ker nam junija v prejšnjem 
letu vreme ni bilo naklonjeno. Čas smo dobro izbrali in 
v dveh dneh brez okvar prevozili 684 km po načrtovanih 
poteh ter uživali v čudovitih pogledih na več kot 3.000m 

HOCHALPINESTRASSE 
GROSSGLOCKNER 

visoke gorske vršace ter obvozili tri jezera, ki jih po nava-
di na poti proti Salzburgu obvozimo.

Pot smo začeli na bencinskem servisu v Vodicah po poti 
na Ljubelj, kjer nas je prijatelj Aleš prijetno presenetil 
pred predorom na prelazu Ljubelj ter se nam pridružil 
do Baškega jezera.

Po spustu v dolino smo zavili po prijetni poti po dolini 
Roža do Baškega jezera (Faaker See). Številni turisti v 
okolici jezera kampirajo, vendar je vstop v kamp dovo-
ljen le njim. Zato smo se zapeljali okoli jezera in si ga v 
prijetni restavraciji s pogledom na jezero in ob hladni 

BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Drago Ternovšek 

Edelwießspitze najvišje ležeče 
parkirišče v Alpah na 2.571 m 

nad morjem.

Štart iz Vodic.

DESNO Baško jezero.
SPODAJ Janez, Boris, Jože na razgledni plo-

ščadi nad parkiriščem Edelwießspitze.

ZGORAJ Prvi postanek na 2.504 m.
SPODAJ Na parkirišču ob Baškem jezeru 

smo postavili naše starodobnike na ogled.
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pijači ogledali le od daleč. Po krajšem postanku smo se 
od Aleša, ki se je vrnil v Slovenijo, poslovili in se odpe-
ljali po regionalni cesti do Osojskega jezera (Osisacher 
See). Tudi tega smo v celoti obvozili in se ob njem dva-
krat ustavili, in sicer ko je bil čas za pozno malico, nato 
pa še okoli severnega roba jezera, kjer smo se obrnili v 
smeri Špitala ob Dravi.

Po poti mimo Špitala ob Dravi smo po dolini zavili v 
smeri proti Heiligenblutu. Ob jezu in v senci dreves je 
bil čas za počitek ter za Jožetovo kavico. V poznem 
sončnem popoldnevu smo prispeli do prenočišča v 
Sveti krvi (Heiligenblut) na 1.288 m/m. Prijeten hotel ob 
samem začetku vzpona po visokogorski cesti nam je 
nudil udobno nočitev in odličen zajtrk.

Zgodnji jutranji pogled s hotelskega balkona proti 
3.798 m visokemu Grossglocknerju nas je razveselil in 
obetal lep sončni dan. Ob 8. uri smo se že odpravili po 
Großglockner Hochalpenstrasse do najvišje točke, na 
2.571 m/m. Vožnja navzgor nam je omogočala pogled 
na pred nekaj dnevi sveže zasnežen vrh Velikega Kleka, 
takrat še brez oblačka na nebu. Motor spačka je prijetno 

predel in nas po dobrih 10 minutah pripeljal do cestnin-
ske postaje, od tam pa ovinek za ovinkom proti prvem 
vrhu, kjer smo imeli prvi postanek za predorom Hochtor 
na 2.504 m/m. Obojestranski promet v tem zgodnjem 
jutranjem času še ni bil zgoščen. Hitro smo napredovali 
proti najvišjem parkirišču Edelweißspitze, kjer nas je 
zabeležila tudi 360° kamera. Sonce nas je prijetno grelo, 
saj je bilo na tej višini ob tem času le okoli 6 °C. Pogledi 
na okoliške vršace so se polagoma občasno skrili za 
oblaki, vendar so nas pogledi resnično navduševali na 
vseh straneh neba. Temu smo resnično lahko rekli, da 
je bilo nebeško lepo. Po obveznem fotografiranju za 
naše spomine smo se po 10. uri začeli spuščati v dolino 
skozi Fusch proti jezeru Zeel am See. Tudi spust je bil 
prijeten in bogat s serpentinami, nasproti pa so že vozile 

skoraj kolone motoristov, avtomobilov in velika skupina 
Porschejev, nekaj med njimi tudi starejšega datuma.

Tudi jezero Zell am See smo obvozili v celoti, za spomin 
tudi slikali in doživeli negodovanje lastnice čolnarne, ker 
je do jezera vstop dovoljen le tistim, ki najamejo čoln za 
čolnarjenje. Ob tem smo se spomnili na referendum o 
vodah, kaj nas morda čaka s sprejemom zakona.

Gneči skozi predor Karavanke smo se izognili in se proti 
domu odpeljali skozi Trbiž ter se ustavili na vedno lepih 
Zelencih.

Naš dvodnevni izlet se je zaključil uspešno in navdušu-
joče, brez kakršnih koli težav z našimi ubogljivimi konjič-
ki. Tako smo se zadovoljno razšli vsak na svoj dom.

Potopis Hochalpinestrasse Grossglockner 

DESNO  Pogled na južno stran serpentinaste ceste 
iz smeri Heilegenblut. SPODAJ Spominski posnetek 

Drago, Jože, Janez na Edelwießspitze.

PRVA SPODAJ Čolnarna na jezeru Zell am See. 
DRUGA SPODAJ  Janez in Jože na izviru Save 

dolinke – Zelenci.

PRVA SPODAJ Edelwießspitze junij 2020 v dežju.
DRUGA SPODAJ  Spust proti severu v smeri jezera Zell am See.

Zelenci – povsod je lepo, a doma je najlepše.

Motor spacka je 
prijetno predel in 
nas po dobrih 10 

minutah pripeljal do 
cestninske postaje.
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Uvodna ugotovitev je moje ponovno ovedenje in ob-
čudovanje nečesa, kar je sicer že skozi stoletja vsajeno 
oz. vraščeno v našo kulturno zavest oz. v našo strukturo 
bivanja; v naše gene pa se tega sicer premalo zavedamo 
in ne občutimo dovolj ponosa. Po mnenju zgodovinarja 
Niela Fergusona so bili za edinstven in izjemen tehnični, 
pa tudi socialni razvoj v Evropi oz. zahodnem, razvi-
tem svetu, v nadaljevanju oz. danes pa tudi globalno, 
ključne rešitve, vezane na vprašanja oz. ustvarjanje 
temeljnih pogojev za hitri razvoj in napredek, in sicer: 1. 
vzpostavitev konkurence, 2. razvoj znanosti, 3. lastnina, 
4. medicina, 5. potrošna družba in 6. delovna etika (pri-
dnost), kar je ne nazadnje zagotovilo razvoj ter ustvar-
janje zalog s količino kapitala, ki je gonilo razvoja. Nad 
postopnim dogajanjem pa je imela v poantični dobi svoj 
glavni primat krščanska vera in miselnost, ki je hkrati 
ali vsaj na začetku spodbujala razvoj visoke umetnosti 
in iz te izhajajoč/nastajajoč razvoj sodobne znanosti 
(npr. pojav tridimenzionalne skice – načrt, tiska knjig – 
prenos informacij oz. 'medomrežje', razvoj arhitekture in 
gradbeništva – sodobna gradnja z upoštevanjem statike 
…, posledično pa tudi razvoj preostalih znanosti, kot 
so matematika in fizika – finančni mehanizmi, uvedba 
obrestnega računa, pojav vrednostnega papirja in ka-
tastrskega davka v Firencah pod vlado Medičejcev itd.). 
Razvoj umetnosti v krščanski Evropi pa naj bi po Oswal-
du Spenglerju (Zaton zahoda) potekal v tem obdobju po 
osi oz. z vrhunci, ki so si sledili najprej na področju ar-
hitekture in kiparstva, nato pa slikarstva do tiste zadnje 
umetniške izraznosti – klasične glasbe. Sodobna doba 
kot antiklasična je to vlogo za vedno izgubila in ostaja 
'oproda' znanosti in s svojo trivialnostjo in brez mistične 
transcendence samo še z veliko zamudo 'taca' za znano-
stjo. Njen namen je izražanje političnih stališč, provo-
kacija in šokantno vznemirjanje javnosti z vzbujanjem 
občutkov 'nelagodja' in izvajanjem 'eksistencialnega 
pritiska' na posameznikovega duha, po vsej verjetnosti 

PO UMBRIJI 
IN TOSKANI

pa so to tudi dela, ki ne bodo prestala 'preizkusa časa' in 
bodo izginila v pozabo oz. bodo zavržena.

Izlet v italijansko pokrajino Umbrijo in Toskano, kjer je 
od poznega srednjega veka (12. stol.) potekala preo-
brazba v sodobno zahodno družbo, sicer z začetnimi 
koraki skozi krščansko veroizpoved (zlasti katoliško kot 
takrat najbolj napredno – odprto), umetnosti ter skozi 
zametke relativno svobodne republike (številnih nasta-
jajočih mestnih državic), se je dejansko začela vzposta-
vitev oz. izgradnja vseh naštetih pogojev za nastanek 
sodobne družbe. Takšno spoznanje, ki ga je bilo možno 
pridobiti v skoraj vsakem večjem renesančnem mestu in 
ki je razpršeno po gričevnati, na videz neskončni, veseli, 
v zlato rumeno in živo zeleno barvo odeti pokrajini, je 
potekalo brez pretirane senzibilitete ali zgodovinskega 
poznavanja posameznika, brez pretiranega premišljeva-
nja, ali je človek le napel svoje oči, sluh, vonj, okus, tip 
in v to vpregel še kanček domišljije. V meni se je utrnila 
misel, da so kot eni prvih obiskovalcev 'razsvetljenje' 
doživeli na podoben način tudi veliki umi, kot so bili 
veliki poet Goethe, številni evropski slikarski mojstri, od 
Slovencev pa lahko omenimo klasicističnega slikarja 
Franca Kavčiča, v moderni pa Izidorja Cankarja, kot tudi 
številne druge. Vsekakor je pomenila kombinacija, po-
tovanja po osrednji Italiji na motorju, kar je omogočilo 
obisk velikega števila pomembnih zgodovinskih lokacij, 
pa tudi dolgotrajni in na trenutke naporni sprehodi po 
ulicah številnih mest, ne nazadnje pa tudi ogledi cerkva 

Po Umbriji in Toskani

BESEDILO: 
Dejan Breznik
FOTOGRAFIJE: 

Dejan Breznik, splet

Poletne pocitnice  
s klasicnim motorjem
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in palač ter občasna ustvarjalnost v obliki skiciranja 
panoram, najbolj primerno in intenzivno obliko popo-
tovanja.

Na nekaj priloženih fotografijah so že razvidne neka-
tere naštete vsebine oz. zgodovinski dosežki, ki pa jih 
je možno z malo vloženega, vendar odkritega truda 
(brez 'običajnih, sodobnih' predsodkov) uspešno 
pravilno prepoznati in iz njih do neke mere vzpostaviti 
tisti razumski red, ki je nujen za razumevanje linear-
nega poteka 'renesančnega' preporoda skozi prva 
stoletja ('la rinascita' – ponovno rojstvo) in rezultatov, 
sodobne, digitalne zahodne civilizacije v današnjem 
času. Grobo poenostavljeno razvoj od opaznega reda 
vgrajenih posameznih opek ali izklesanih, masivnih 
kamnov v renesančnih zgradbah s preostalimi ume-
tninami in ornamenti do današnjih stekleno, jeklenih 
nebotičnikov ali naprav, kot je mobilni pametni telefon 
z vsemi svojimi funkcijami in aplikacijami … Če bralcu 
ni razumljiva primerjava, naj vsaj površno uporabi svoje 
osnovno poznavanje kemije, saj je silicij znan in name-
noma prisoten v obeh ustvarjalnih oblikah človekovega 
delovanja; tako v primeru obdelanega kamna, ki je bil 
vgrajen v renesančno katedralo – zaradi dosega trdnosti 
in estetskih učinkov, kot v primeru uporabe zaradi izde-
lave mikročipa, ki je vgrajen v pametni mobilni telefon 
zaradi zahtev po obliki (čim manjši) in doseganju večje 
spominske sposobnosti, s tem pa večje uporabnosti te 
naprave (pomnilnik).

To pa je tudi hkrati zgodba o družbenem razvoju in o 
neprecenljivi vrednosti evropske zgodovine, kakor tudi 
zgodba o nastajanju evropske in slovenske kulture. 
Slovenci smo bili blizu dogajanja v osrednji Italiji, prav 
tako so dogodki vplivali tudi na nas.

Vsi ti zgodovinski dogodki in dosežki po mojem mnenju 
na prvem mestu lahko nagovarjajo vsakega od nas, saj 
smo umeščeni v ta bližnji prostor, naša dediščina pa 
nima korenin zgolj zaradi naše geografske povezanosti 
oz. bližine s tem zgodovinskim renesančnim prosto-
rom, temveč moramo vzroke iskati tudi drugje, saj je to 
dediščina naših prednikov zaradi njihovega kulturnega, 
verskega, znanstveno-tehničnega razvoja skozi izobra-
ževanje in vztrajne preobrazbe ter velike sposobnosti po 
prilagajanju. Pridobljena omikanost in zvedavost ter že 
od nekdaj prisotna evropska naravnanost Slovencev je 
velika, in sicer ne glede na vse morebitne tragične prete-
kle dogodke; zlasti tiste raznarodovalne in smrtonosne, 
ki so nastali kot posledica velike vojne in izprijenih 
ideologij, omogočili pa so dolgotrajni prevzem oblasti 
privilegiranih, zmagovalnih ideologov s sicer ne velikim 
intelektualnim potencialom, vendar pa zato z velikim 
arzenalom fizičnega nasilja in netolerantnosti. 

Kako različni sta si dobronamerna družbena teorija, pre-
predena z dobrimi željami in projekcijami, ne da bi ta 
zagotavljala vsaj najmanjše stvarne (resnične) možnosti 
za dosego pozitivnega rezultata, nasproti že preizkuše-
nemu družbenemu dogajanju oz. sistemu, ki daje pozi-
tivne rezultate in ki ga je mogoče primerjalno analizirati 
tudi skozi zgodovinsko prizmo. Pogled na zgodovinska 
umbrijsko, toskanska mesta delno ponujajo odgovor 
preteklosti na izzive in zgoraj omenjeno problematiko 
sedanjosti: med družbenimi teorijami (željami biti dober 

in socialen) ter že preizkušenimi družbenimi redi, ki 
dejansko omogočajo in zagotavljajo relativno uspešnost 
in napredek družbe. Vsak zidak, ki je bil vzidan v stolp 
mestne hiše oz. kamen, ki podpira temelje ali gradi 
obok cerkvene ladje, še zlasti pa vsak ornament ali ume-
tniška stvaritev, ki krasi objekt, predstavlja za nas ne-
predstavljiv vloženi trud posameznika, ki je živel in delal 
pred nami. Brez posameznikovega svobodnega vložka 
dela, truda, predvsem pa vztrajanja, brez posamezniko-
vega znanja, vere in volje, brez temeljnega prepričanja, 
da je cilje mogoče doseči, ti objekti ne bi nastali. Brez 
argumentacij in svežih, novih predlogov posameznikov, 
ki so bili sposobni, pa tudi dovolj pogumni, da so jih 
predlagali v javnosti, napredka in sprememb ne bi bilo. 
Današnje 'mehke družbene teorije', ki na prvem mestu 

Vsak zidak, ki je bil vzidan v stolp mestne hiše 
oz. kamen, predstavlja za nas nepredstavljiv 
vloženi trud posameznika, ki je živel in delal 
pred nami. 

postrežejo z abstraktno formulacijo, da 'želijo' prispevati 
k vzpostavitvi idealne družbe, k enakosti vseh in hkrati k 
napredku, imajo v svoji genezi hudo napako, ki je samo 
še bolj poudarjena, če se ozremo na dosežke zgodovine, 
primerjamo zgoraj omenjene kakovosti posamezni-
kov in rezultate njihovega dela, upoštevajoč skromne 
tehnične zmožnosti te dobe. Novodobne 'teorije' nam 
ponujajo 'želje' brez otipljivih rezultatov, razen že znanih 
posledic eksperimentalnih družbenih sistemov, ki so v 
'želji delati dobro' za vse zagrešili največje zločine proti 
človeštvu. 'Želje' nimajo eksperimentalne vrednosti in 
se ne morejo preveriti. To so torej abstraktne, načelne 

formulacije. Teorije v zadnjem obdobju oktroirano 
vsiljujejo javnosti 'politično korektnost', ki je zgolj 
odraz samocenzure in je v bistvu izrivanje tistega, kar 
je nastalo in je gonilna sila vsake razvite družbe, to pa 
so argument in prepletanje ter živahno izmenjavanje 
različnih stališč, na tej podlagi pa izbira/izbor najboljše 
rešitve. Brez tega ključnega elementa – argumentacije in 
'spopadanja' različnih stališč – napredka v osrednji Italiji 
ne bi bilo. Družbe brez svobode izražanja so obsojene 
na propad in bedo za ne preveč težavno razmišljanje o 
teh novodobnih izzivih današnjega globalnega – digital-
nega sveta pa se zdi, da postaja v post – covid obdobju 
potovanje in počitnikovanje v relativno bližnjo italijan-
sko pokrajino Umbriji in Toskano, skorajda že obvezno 
početje.

Potopis Po Umbriji in Toskani
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Zgodovina motorizacije držav 
BIVŠE JUGOSLAVIJE 

Zavodi Crvena Zastava, 2. del
Minibusi na šasijah Zastave 620 

NADALJEVANJE

33AVTO MOTOR CLASSIC    

Cenjeni član, cenjena članica. Svoj del 0,5 % dohodnine lahko namenite tudi nam! Izpolnjeni in podpisani 
obrazec je potrebno oddati na pristojni finančni urad, lahko pa jim ga pošljete tudi po navadni ali elektron-
ski pošti. 

Rok oddaje obrazca je konec decembra! Hvala!
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Minibusi na šasijah Zastave 620

V zemunski tovarni IKARUS so leta 1957 po Fiato-
vi tehnični dokumentaciji začeli proizvajati 'ho-
telski' avtobus 11 + 1 ali 11 + 2 sedeža. V enako 
oblikovani karoseriji so izdelovali tudi reševalno 
vozilo ter prilagojena vozila za prevoz kruha in 
mesa (s suhim ledom hlajene komore). 

Zavodi Crvena Zastava

ki so omogočali cenejšo uporabo ob malo večji 
nosilnosti. To sta bili vozili Avala 2,5 t iz Zemunske 
tovarne Bratstvo in Jedinstvo in mariborski TAM 
2000 z 2-tonsko nosilnostjo. 

Spomnimo se, da je Fiat leta 1969 predstavil po-
sodobljeni 615 N1, kateremu so medosno razdaljo 
podaljšali na 3.000 mm, kar je omogočalo večjo 
površino tovornega prostora. Prav tako so mu 
povečali nosilnost, in sicer na 1,8 t.
Pri Zastavi so nekatere Fiatove spremembe spreje-
li ob koncu leta 1961 ter osvojili proizvodnjo lahkih 
kesonarjev – model 620 B (interna koda 220) z 
medosno razdaljo, podaljšano za 200 mm (na 
2.865 mm), in z nosilnostjo 2 t. Pri rekonstrukciji 
so zajeli samo sklope za povečanje nosilnosti, vsi 
drugi sestavni deli pa so ostali nespremenjeni.

Novost v ponudbi je bil prekucnik. Poleg tega so 
pripravili vozilo z dvojno kabino za 6 oseb, in sicer 
z nosilnostjo 1,2 t.  

MINIBUSI NA ŠASIJAH ZASTAVE 620 

Reševalno vozilo s karoserijo Ikarus – enaka karoserija je služila 
tudi za minibus.

Avtobus je leta 1964 dočakal manjši kozmetični 
popravek prednjega dela karoserije. Tudi druge 
jugoslovanske karoserijske delavnice, kot je 
'Avtoremont' Dubrava – Zagreb na Hrvaškem, 
so se ukvarjale s podvozjem 615. Pri njih so v 
karoserijo furgona rezali odprtine za okna mini 
busov, reševalnih ter gasilskih vozil.
V 'Karoseriji' Ljubljana so izdelovali svojo raz-
ličico tega priljubljenega furgona in podobno. 
Beograjski 'Vatrosprem' je na šasiji s kabino 
izdeloval gasilska vozila. Model 615 je v proizvo-
dnji ostal do leta 1969, njegov naslednik pa je bil 
model 620 B. 

Poltovornjaki 620 B/620 BL 

Takoj ob začetku proizvodnje 615 B na jugoslo-
vanskem trgu ni imel konkurence, saj je bil visoko 
varovan z raznimi dekreti in zakoni v smislu uvoza 
motornih vozil s konvertibilnega ali klirinškega 
(vzhodnega) trga. Ne glede na to se je pojavila 
domača konkurenca – in to z dizelskimi motorji, 

Vzdrževalcem cest so namenili dvojno kabino za 6-člansko 
posadko. 

Za kabino so namestili skrajšan zaboj (keson), v 
katerem so bile zadaj levo in desno pritrjene škatle 
za različna orodja. Ta poltovornjak je bil namenjen 
predvsem vzdrževalcem cest. Na enako šasijo so 
montirali integralne furgone za splošno večna-
mensko uporabo, kot so hladilnik, hlajen s suhim 
ledom, transporter kruha, konfekcijskih izdelkov 
…

Karoserijo minibusa na šasiji 620 B so uporabili tudi za mobilno 
zobozdravstveno ordinacijo. 

Tudi drugi jugoslovanski karoseristi, med njimi 
Avtomontaža Ljubljana, so izdelovali več namen-
skih nadgradenj.

Minibus so leta 1965 posodobili ob nespremenjeni 
avtobusni karoseriji in potniški kapaciteti. Izdelali 
so tudi mobilne: zobno ambulanto, postajo za 
transfuzijo krvi, ekspozituro banke ter delavnico. 

Poltovornjaki za Indonezijo so imeli volan na desni strani (fotogra-
fija je simbolična).

750 poltovornjakov 620 B so za to priložnost 
poimenovali 620 D (D kot desni volan) po pogodbi, 
podpisani v Džakarti na začetku avgusta 1964. 
Izvozili so jih v razstavljenem stanju, končna mon-
taža pa se je odvijala po mesečnih ciklusih pod 
nadzorom Zastavinih strokovnjakov. V tem času 
je Zastavin izvoz tekel skozi novo zgrajeno Luko 
Koper, kjer so leta 1963 odprli tudi carinsko cono. 
Volanske mehanizme so dobivali iz Fiata, od njiho-
vih poltovornjakov 615 N1, ki so jih ponujali tudi z 
desnim volanom. To so bila prva Zastavina vozila z 
desnim volanom. Oboroženi nemiri v Indoneziji so 
leta 1965 preprečili načrtovano rast sodelovanja s 
to državo.

Poltovornjak 616 D

V drugi polovici šestdesetih let so prodajne števil-
ke Zastavinih poltovornjakov začele resno padati. 
Vzrok temu so bili predvsem večji stroški uporabe 
kot pri konkurenci, ki je ponujala dizelske motorje. 
Po skromnem izboljšanju in izdelavi posodobljene 
različice L je leta 1973 udarila prva naftna kriza, 
leto zatem pa so zabeležili ekstremen padec 
prodaje. Zato se je vodstvo tovarne gospodarskih 
vozil Zastave odločilo proizvodnjo prenehati. 

Da bi ostali ponudniki na trgu v razredu nosil-
nosti 2 t, so se odločili začeti vgrajevati dizelske 
motorje. Rešitev so našli v Perkinsovem motorju, 
tipa '4.108' (4 valji, 108 kubičnih palcev prostor-
nine). Ta proizvajalec je leta 1958 prvič predstavil 
kompaktne štirivaljne dizelske motorje, od katerih 
je bil '108' najmanjši (1760 ccm, 50 KM, pri 4.000 
vrt./min). Izdelali so ga, da bi ga za uporabo v avto-
mobilski industriji čim bolj približali sodobnim 
bencinskim motorjem. 

Poštna Zastava 616 D – od bencinskih 'sester' se je razlikovala po 
mrežasti rešetki na maski.

ZAVODI CRVENA ZASTAVA

2. DEL

Naslednja, ki je šla v proizvodnjo leta 1966, je 
bila različica Luks 620 BL (B = bencin, L = luksuz) 
z interno kodo 220A. Glavna izboljšanja so bila: 
nove kovinske stranice, močnejši pod, vgrajen 
grelec kabine, naprava za pranje voznikove šipe, 
podaljšane metlice brisalcev, elektromagnetno 
vključevanje zaganjača motorja, ugašanje motorja 
s ključavnico Bosch, v žaromete vstavljene pozi-
cijske luči, novi smerokazi ter lakiranje z lakom 
Elastin (nitro lak, posušen na višji temperaturi).

Poltovornjak 620 D

Po odprtju nove tovarne je začela Zastava leta 
1962 izvažati, in sicer v skladu s klavzulo iz pogod-
be o licenci. Sledil je prvi pomembni izvoz potni-
ških vozil na Poljski in Madžarski trg, medtem ko 
so prvo večjo količino gospodarskih vozil izvozili v 
prijateljsko neuvrščeno državo, daljno Indonezijo. 
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Motor je dosegel velik komercialni uspeh, pred-
vsem kot alternativa 'bencincem' pri prvi vgradnji 
v dostavna vozila nekaj angleških proizvajalcev. 
V Italiji so ta motor začeli leta 1973 vgrajevati v 
kombinirana vozila Alfa Romeo. Ker IMR (Industri-
ja motora Rakovica) kot domači proizvajalec di-
zelskih motorjev po Perkinsovi licenci tega tipa ni 
proizvajala, so jih pri Crveni Zastavi morali kupo-
vati v Italiji. Razen napisa 616 Dizel se je po videzu 
razlikovala po novi mrežasti maski hladilnika. 

Vgradnja Perkinsovega dizla je bila samo trenu-
tna rešitev podaljšanja 'življenja' te konstrukcije, 
ki je bila stara okoli tri desetletja. Proizvodnjo 
tega modela so dokončno ustavili leta 1978. Pri 
Fiatu so istočasno začeli izdelovati novi model 
v istem razredu nosilnosti. Tako so se tudi v 
Zastavini Tovarni gospodarskih vozil odločili za 
novo, perspektivnejšo proizvodnjo. Tudi izbor 
nadgradenj so zmanjšali tako, da so v ponudbi bili 
samo klasični poltovornjaki in tisti s podaljšano 
kabino ali pa gole šasije za nadaljnje opremljanje 
z nadgradnjami.

Poltovornjak – prototip 616 
NK (Fiat 616 N2)

Pri Zastavi so pripravili kar nekaj premier, na 
katerih so predstavljali potencialnega naslednika 
linije 620 B. Kot primer poglejmo to z beograj-

Tale Zastava 616 D je še 
vedno 'pri življenju' na 
mariborskem koncu. 

Fotografija Fiatovega originala, modela Fiat 616 N2.

skega avtomobilskega salona aprila 1970. Bil je 
Fiatov poltovornjak, 616 N2, z novo kabino, ki jo je 
Zastavina tovarna gospodarskih vozil (leta 1969 se 
je izdvojila iz koncerna Zastava) za to sejemsko pri-
ložnost poimenovala 616 NK (6 koles, 16 kvintalov 
koristne nosilnosti; kvintal = 100 kg). 

Zastava

Oblika karoserije

Motor

Prostornina (ccm),

moč (kW/KM pri vrt./min)

Prenos moči

Podvozje in zavore

Mere in teže: 

d × š × v (mm),

zaboj: d × š × v (mm),

posoda za gorivo (l),

medosna razdalja (mm),

teža praznega vozila (kg), 

pnevmatike (palci)

Zmogljivosti: 

najvišja hitrost (km/h),

poraba goriva l/100 km,

nosilnost (kg)

615 B

ZASTAVA 615–620 - TEHNIČNI PODATKI ZA NEKATERE RAZLIČICE 

Tovorno vozilo z enojno ali dvojno kabino, kombibus, furgon, šasija s kabino

616 D 620 B

Bencinski, štirivaljni, 

vodno hlajeni, vrstni, 

OHV

Dizelski, štirivaljni, 

vodno hlajeni, vrstni, 

OHV

Bencinski, štirivaljni, 

vodno hlajeni, vrstni, 

OHV

1.395

29/39 pri 3.800

1.764

38/52 pri 4.000

1.901

45/61 pri 3.200

Enokolutna suha sklopka, 4-stopenjski menjalnik, prva prestava ni 

sinhronizirana, pogon na zadnji kolesi

Šasija z dvema vzdolžnima in s prečnimi nosilci, spredaj posamični obesi 

z dvojnimi trikotnimi vodili, vijačni vzmeti in teleskopska blažilnika, zadaj 

toga prema z vzdolžnima listnatima in dodatnima vijačnima vzmetema 

ter teleskopskima blažilnikoma; 4-krat bobnaste hidravlične zavore, ročna 

mehanska na kardanski gredi

4.625 × 1.818 × 1.839

2.498 × 1.818 × 350

51

2.675

1.550

6,00 – 16

4.625 × 1.818 × 1.839

2.498 × 1.818 × 350

51

2.675

1.538

6,00 – 16

4.925 × 1.818 × 1.839

2.798 × 1.818 × 350

51

2.875

1.700

6,50 – 16

79

13,0

1.550

70

6–7

1.500

89

14,2

2.000

Sledili so še večji tovornjaki
Ko so pri Fiatu prevzeli znamko OM, so njihove 
najmanjše tovornjake bolj ali manj preimenovali v 
Fiate, Zastava pa jih je tudi začela licenčno proizva-
jati pod svojo blagovno znamko. 

Od Zastave 635 do 83.12
Na začetku sedemdesetih let dvajsetega stoletja so 
se v Zastavi kamioni začeli dogovarjati s koncer-
nom FIAT-OM o licenci za novo serijo tovornih 
vozil srednje nosilnosti. Že decembra 1972 so 
izdelali 20 Zastav 40 – dejansko je to bil OM 40 z 
novim imenom. Dve leti pozneje so začeli s serijo 
X. Po uspešnem podpisu pogodbe so pri Zastavi 
že leta 1973 sestavili 479 vozil Zastava 635 in 640. 
Oba modela sta bila na voljo z dvema medosnima 
razdaljama (3.000 in 3.600 mm). 

Leta 2011 je bela Zastava 640 prve serije z nizko kabino (okvirja 
luči druge generacije) še vozila v Črni gori.

Na sejemski tiskovni konferenci je vodstvo to vozi-
lo napovedalo kot novi model, ki se bo slej ko prej 
pojavil na trgu. Poltovornjak 616 N, nosilnosti 1,65 
t, predstavljen leta 1965, je bil glede na predhodni 
model 615 N bistveno posodobljen (nova karoseri-
ja in motor). Izdelovali so ga do leta 1978, in sicer v 
treh proizvodnih serijah. Drugo serijo so v obdobju 
1968–1971 proizvajali v dveh zaporednih podse-
rijah (N2 in N2/4). Glavna novost modela N2 je bil 
revolucionarni trivaljni dizelski motor z neposre-
dnim vbrizgavanjem goriva. Zastava je te modele 
obdržala v svoji proizvodnji še 8 let, čeprav licence 
niso odkupili.

Vse različice so poganjali motorji 'OM CO3/41', 
prostornine 4561 ccm, ki so razvili 90 KM (66 kW) 
pri 2.400 vrtljajih v minuti. Pogon je bil samo na 
zadnji kolesi, menjalnik pa štiristopenjski. So-
dobna, dokaj oglata in prostorna kabina je imela 
veliko vetrobransko steklo v enem kosu in s tremi 

Minibusi na šasijah Zastave 620Zavodi Crvena Zastava
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brisalci. Ob vozniku, ki je imel svoj vzmeteni sedež, 
sta na klopi lahko sedela dva sopotnika. 

Nosilnost Zastave 635 je znašala 3,5 t, model 
640 pa je lahko peljal 500 kg več tovora. Dolžina 
tovornega prostora je bila odvisna od medosne 
razdalje. Pri krajši je ta meril 3.861 mm, pri daljši 
pa 4.755 mm. Proizvajali so še druge nadgradnje 
– med drugim hladilnike, komore za prevoz kruha 
in cisterne.

Najprej so v večji meri zgolj sestavljali dele, ki so 
jih uvažali iz Italije, sčasoma pa so osvajali vedno 
večji delež. Že leta 1975 so koncernu IVECO, ki je 
nastal z združenjem FIAT-OM-a, Unica in Magirus-
-Deutza, začeli dobavljati nekatere komponente. 

Po kooperacijski pogodbi z Ivecom je Zastava leta 
1978 predstavila svoje nove modele, 635/640 AN in 
AD, leta 1980 pa še 645/650 AD, in sicer z nosilno-
stjo 4.500 oziroma 5.000 kg. 

SPODAJ Prekucnik je imel medosno razdaljo 
krajšo od treh metrov (model 645).

V primerjavi s predhodno serijo so jih opremili z 
daljšo masko, povišali streho kabine in s tem zago-
tovili več prostora za posadko. Nekaj sprememb je 
bila deležna armaturna plošča, najpomembnejša 
novost pa je bil novi motor – 'IVECO 8340.04', 
prostornine 4570 ccm, ki je razvil 100 KM (74 kW) 
pri 2.800 vrtljajih v minuti in 294,3 Nm navora pri 
1.600 vrtljajih. K motorju so privili novi petstopenj-
ski menjalnik. Zastava je po pogodbi z Ivecom te 
kamione tudi izvažala v druge države. Modele so 
še večkrat posodobili in jih preimenovali v 70.10, 
80.10, 83.10. Ob koncu osemdesetih so predstavili 
družino Turbo Zeta, in sicer 70.12 do 83.12. Pri tej 
oznaki prva številka pomeni skupno težo, druga 
pa moč motorja v KM (npr. 70 pomeni 7 t skupne 
teže, 12 pa 120 KM). 

Zastava

Oblika karoserije

Motor

Prostornina (ccm), moč (kW/

KM/ pri vrt./min)

Največji navor 

(Nm) pri vrt./min

Prenos moči

Podvozje in zavore

Mere in teže: 

dolžina × širina × višina (mm),

zaboj: dolžina × širina × višina 

(mm),

posoda za gorivo (l),

medosna razdalja (mm),

teža praznega vozila (kg), 

pnevmatike (palci)

Zmogljivosti: 

najv. hitrost (km/h), 

poraba goriva l/100 km*,

nosilnost (kg)

615 AN

TEHNIČNI PODATKI ZA NEKATERE RAZLIČICE ZASTAVE 615, 624 IN 640

Tovorno vozilo z enojno ali dvojno kabino, kombibus, furgon, prekucnik …

Zastava 624 N 640 AD, letnik 1980

Dizelski, štirivaljni, 

vodno hlajeni, vrstni, 

OHV

Dizelski, štirivaljni, 

vodno hlajeni, vrstni, 

OHV

Dizelski, štirivaljni, 

vodno hlajeni, vrstni, 

OHV

3.455, 60/82 pri 

3.200

3.455, 60/82 pri 

3.200

4.570, 74/100 pri 

2.800

Enokolutna suha sklopka, 5-stopenjski menjalnik, prva prestava ni 

sinhronizirana, pogon na zadnji kolesi

5.548 × 1.930 × 2.050

3.205 × 1.890 × 400

56

3.000

1.950

6,00 – 16

5.548 × 1.930 × 2.050

3.205 × 1.890 × 400

56

3.000

2020

6,50 – 16

6.852 × 2.263 × 2.366

5.020 × 2.160 × 405

82

3.600

2.875

7,00 – 16

100

11,4

1.500

103

11,4

2.500

100

12

4.000

226 pri 1.600 226 pri 1.600 294 pri 1.600

Šasija z dvema vzdolžnima in s prečnimi nosilci, spredaj in zadaj togi premi z 

vzdolžnimi listnatimi vzmetmi ter teleskopskima blažilnikoma. 4-krat bobnaste 

hidravlične zavore – pri močnejših modelih servo, ročna mehanska na zadnji 

kolesi

* Podatki o porabi goriva so iz letopisov Združenja proizvajalcev cestnih motornih vozil Jugoslavije.

Zastava 621 in izpeljanke – 
Zastavica
Na domači strani Zastava kamioni navajajo, da so 
manjši model 621, razvit iz OM-a 40, začeli proi-
zvajati leta 1978. V statističnem letopisu motorne 
industrije Jugoslavije se prvi primerki pojavijo 
že leta 1975, naslednje leto pa so proizvedli že 
246 teh vozil. Leta 1978 so začeli z modelom 319. 
Predvsem v Srbiji so jo ljubkovalno poimenovali 
Zastavica. Poganjal jo je motor Fiat 8040.02, ki 
ob prostornini 3.455 ccm razvije 82 KM (60 kW) 
pri 3.200 vrtljajih v minuti. Nosilnost tega modela 
je bila 2 t, tako da si za vožnjo z njim potreboval 
dovoljenje kategorije C. Pozneje so predstavili še 
model 615 AN, ki so mu nosilnost znižali na 1.500 
kg, tako da je bil vozen s kategorijo B. Model 624 je 
imel 2.400 kg nosilnosti, model 630 pa 3 t. 

Zastavica je bila zelo priljubljena pri obrtnikih, 
zlasti model 615, ki ga je bilo mogoče voziti z 

dovoljenjem kategorije B. 

SPODAJ  Za večjo nosilnost so potrebovali močnejši motor. Turbo 
Zetin je zmogel 120 KM (88 kW).

SPODAJ Na Vranskem so gasilci pred nekaj leti 
lepo vzdrževali Zastavo 645.

Minibusi na šasijah Zastave 620Zavodi Crvena Zastava
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Tudi to serijo so pozneje preimenovali v: 15.8, 30.8, 
35.8, 40.8. in 50.8. 

Kombibus je bil na voljo le s krajšo medosno razdaljo in namenjen 
za vožnjo z dovoljenjem kategorije B (oznaka Z 35.8 K).

Na šasiji Z 50.8 N so izdelovali avtobus 
Neretva z 1 + 17 sedeži. 

Kombinirano vozilo 
1100 TF/TK
Fiatovi inženirji so v drugi polovici štiridesetih let 
(1957) zasnovali sodoben kombi v obliki trambusa. 
Bil je prvo samostojno oblikovano dostavno vozilo 
tega proizvajalca – ne zgolj izpeljanka kakšnega 
osebnega vozila. Motor so namestili med voznika 
in sovoznika, moč pa od štiristopenjskega me-

njalnika do diferenciala v zadnji premi prenesli s 
kardanom. Motor so si 'izposodili' od Fiata 1.100 in 
ga prilagodili za 'delo' v takšnem vozilu. Spredaj so 
ga postavili na posamični obesi z vijačnima vzme-
tema, zadnja prema pa je bila toga na vzdolžnih 
listnatih. Kombi je ob lastni teži 1.300 kg prepeljal 
1.100 kg tovora. Tovor so v velik prtljažni prostor 
nalagali skozi zadnja in stranska vrata. Dno je bilo, 
z izjemo notranjih blatnikov, ravno. 

To fotografijo Zastave 1100 F so objavili v časopisu Večer leta 1961.

Zaradi velike potrebe po dostavnih vozilih v Ju-
goslaviji so pri Zastavi odkupili Fiatovo licenco že 
leta 1959. Prva tri leta so proizvajali model 1100 T z 
motorjem, tipa 103 D 007, ki je pri prostornini 1089 
ccm zmogel 38 KM (28 kW). Med letoma 1962 in 
1964 je sledil 1100 T2. Leta 1965 so v vozilo vgradili 
malce oslabljeni motor Zastave 1300 – štirivaljni 
vodno hlajeni bencinski motor OHV, tipa 116.003 
s 1295 ccm in z močjo 45 KM (33 kW). Končna 
hitrost se je povečala na 100 km/h in pod imenom 
Zastava 1300 (T, K ali F za prekucnik, kombi ali 
furgon) so tega dostavnika proizvajali do leta 1976. 
Po letu 1973, ko so Italijani ta model prenehali 
izdelovati, so v Zastavi odkupili proizvodne linije. 
Od leta 1976 do 1982 so v starčka vgrajevali še 
močnejše 1,5-litrske motorje (Zastava 1500 (T, K ali 
F). Septembra 1977 so karoserijo tega kombinira-
nega vozila 'poročili' s Perkinsovim dizlom, ki so 
ga sestavljali v Imri. Motor, prostornine 1760 ccm, 
je zmogel 51 KM (37,5 kW) pri 4.000 vrt./min. Novo 
različico so preimenovali v Zastava 412 in jo brez 
večjih sprememb proizvajali do leta 1983, kar je še 
desetletje po proizvodnji v Fiatu. 

Ena redkih 'preživelih' Zastav 412 NK z dizelskim motorjem, 
letnik 1980, na Primorskem – na Štajerskem smo ji zaradi 'kislega 
obraza' rekli Tifusar. 

S proizvodnjo teh vozil so zaključili v začetku 90 in 
jih nadomestili z modelom Zastava Rival. 

Izdelovali so veliko različic – od običajnih prekuc-
nikov z dvema različnima medosnima razdaljama, 
3.000 in 3.600 mm, z enojno, dvojno ali podaljšano 
dvojno kabino, prekucnika s skrajšano medosno 
razdaljo (2.650 mm), furgonov, poštnih furgonov, 
vozil za prevoz kruha, hladilnikov, kombibusov, 
kamionov za vleko vozil do malih avtobusov na tej 
šasiji. 

Furgon na fotografiji je imel podaljšano medosno razdaljo (oznaka 
Z 35.8 NF ali Z 50.8 NF).

Zavodi Crvena Zastava
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MALI OGLASI

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

Kupon za brezplačni Mali oglas

Ime in priimek: Kontakt:

PRODAM VW Golf Cabrio, motor 1.8i, 
98 hp, letnik 1989. Nova notranjost, 
generalno urejen in servisiran motor, 
nove pnevmatike, lakiran z Glasuri-
tom. Kontakt:  00385912132760

PRODAM  kamperja, v celoti obno-
vljen, servisiran, dokumenti iz Avstri-
je. Kontakt:  Željko 00385912132760

PRODAM  
Kontakt: 041 891 277

PRODAM  
Kontakt: 041 891 277

Mehanik in voznik 17

varnostna tehnologija
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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
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