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UVODNIK

Med električnim pogonom in naprednimi informacijsko-zabavnimi sistemi še vedno 
prevladuje klasika, tudi pri mladih. Srce si želi, kar si želi, zgodovinska vozila pa so 
osredotočena na najmočnejša in najbolj oprijemljiva čustva. Oblike, ki pritegnejo 
pozornost ob hitrem pregledu družbenih omrežij, zvok energičnih motorjev z valji in 
uplinjači, adrenalinska dinamika brez elektronskega nadzora. Mladi imajo raje staro 
šolo kot avtonomno vožnjo. Ta trend je razviden tudi iz podatkov, ki jih pridno zbirajo 
družbena omrežja. 

Največji poudarek je v zadnjem času prav na delu z mlajšimi generacijami in 
mladodobnikih. Pridružen klub Avtonostalgija 80&90 pridno dela in spodbuja dinamično 
vključevanje novih generacij za volanom ali v sedlu zgodovinskih avtomobilov in 
motociklov. Pa ne le ti, velika večina delujočih klubov se zaveda pomena aktivnega 
vključevanja mladih v svoje delo. Pojavljajo se zanimive zamisli o srečanjih, ki bi aktivno 
vključila mlade, od tega, da se organizirajo tematske zabave, do 'iskanja zakladov', do 
zanimivih adrenalinskih izletov, kjer ponudijo družinam celovito zabavo in ne zgolj 
vožnje. Skozi doživetja se mladi identificirajo z vozilom. To jih tudi pritegne, da ostanejo 
v gibanju. Brnenje motorjev, krom in zanimive oblike vsekakor pomagajo navdušiti 
marsikoga, ne samo najmlajše. 

Pomlad je tu in videti je, da se počasi zadeve le ustaljujejo, če lahko tako rečemo. 
Organizatorji srečanj in prireditev se veselimo toplih dni, ko bomo lahko znova družili 
lastnike  starodobnih vozil. Kar nekaj prireditev je že na koledarju zveze. Vabimo vas, da 
nam še pošiljate informacije o dogodkih. 

Ne pozabite, bodite zanimivi in iznajdljivi, da bo prišlo čim več mladih! Časi 'vožnje in 
golaža' so mimo! Potruditi se je treba nekoliko bolj, če želimo predati to strast čim več 
mlajšim nadobudnežem! 

Franci Škrjanec, predsednik SVAMZ
info@svamz.com

POMLAD

SLOVENSKA VETERANSKA AVTO-MOTO ZVEZA  in KLUB AVTONOSTALGIJA 80&90 
organizirata prvi slovenski turistični rally za vozila iz obdobja glasbenih kaset (70-ta, 80-ta in 90-ta leta). 

Trasa bo potekala iz Vranskega v Prekmurje in nadalje do Središča ob Dravi, kjer bo cilj. Udeleženci morajo 

tekom poti opraviti praktične naloge.

Podelili bomo 5 pokalov in sicer za naj avto 70-ih, naj avto 80-ih, naj avto 90-ih, najmlajšega udeleženca in 

najstarejšega udeleženca.

(prijave zbiramo do 20.4.2022)

HUMANITARNOST 

Od vsake prijave bomo 5 EUR 
namenili društvu Sožitje Kranj, 

dodatnih 5 EUR na prijavo 
bo doniral SVAMZ.

Prijavnice in splošni pogoji na www.avtonostalgija.si. Prijavnina znaša 50 EUR. Info na 051 319 618.
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DE1436/18, 16: Avtomobil Mopi na Gospodarskem 
razstavišču. Ljubljana, 1956. 
Foto: Dušan Gostinčar, hrani: MNZS

Pridržujemo si pravico do napak in zmot v tisku. Rokopisi in naročene fotografije se 

ne vračajo. Posamezni izvod stane 4,90 EUR.

Razmnoževanje ali deljenje vsebine je dovoljeno le z navedbo vira Slovenska 

veteranska avto moto zveza in pisnega dovoljenja podjetja SVAMZ. Vse pravice 

pridržane. 

Sledite nam na socialnih omrežjih!

Uredništvo:

Uredniški odbor: 

Odgovorni urednik: 

Oblikovanje in priprava za tisk: 

Tisk: 

Naklada: 

Lektura:

Fotografija na naslovnici: 

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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Thornley Kelham objavil specifikacije 
za zadnje tri Lancie Aurelie 'Outlaw' 

NOVICE

Thornley Kelham je 13 let staro angleško podjetje, 
specializirano za restavriranje starodobnikov na raven 
concoursov, vzdrževanje, priprave za tekmovanja in 
podporo lastnikom starodobnih vozil. Med njihovimi 
projekti najdemo zelo različne, redke in drage avtomobile, 
a v zadnjem času so še posebej opazni zaradi zanimivega 
projekta Lancia Aurelia 'Outlaw'.

Podjetje Thornley Kelham je na podlagi obnov različnih 
starodobnih Lancij več let raziskovalo zgodovino te znamke. 
Ko so v obnovo prejeli zelo poseben dirkalni primerek Aurelie 
B20GT , s katero je na dirkah Mille Miglia, Le Mans in Carrera 
Panamericana tekmoval Giovanni Bracco, jim specifičnost 
tistega avtomobila ni dala miru. Aurelia, ki so jo po tri leta 
trajajoči obnovi zapeljali tudi na concours Pebble Beach, je 
imela drugačno obliko kot običajne – že v tovarni so ji zaradi 
boljše aerodinamike znižali strešno linijo, kar jo je naredilo 
raztegnjeno . Ob tej obnovi so se domislili, da bi ustvarili 
majhno serijo bolj mišičastih Aurelij 'Outlaw', in sicer po 
zgledu, ki je znan že ljubiteljem Porschejev oziroma modelov 
356. Tako so se lotili reinterpretacije enega najboljših GT/reli 
avtomobilov, ki je uvedel več tehničnih inovacij, med njimi 
prvi serijski motor V6.

Nastala je nizka in široka Aurelia 'Outlaw', ročno izdelana, 
vsakič nekoliko drugačna in omejena na zgolj 9 kosov. 
Vsak 'Outlaw' izvira iz originalne Aurelie, ki pa je v preveč 
slabem stanju, da bi se jim obrestovalo obnoviti v 
originalno stanje. Zato se ga lotijo praktično od začetka in 
od pridobitve Aurelije ‘v delih’ približno 5.000 ur  porabijo 
za ustvarjanje novega avtomobila. Približno 2.200 ur 
namenijo rekonstrukciji, ojačanju in modifikaciji karoserije, 
približno 800 ur pa za pripravo in barvanje. Številni deli so 
izdelani po zgledu prvotnih, a izboljšani in polepšani. Vse 
Aurelie 'Outlaw' so izdelane po željah kupcev, notranjosti 
odete v fino usnje Connolly, stropi oblečeni v alcantaro, 
nudijo različne možnosti sedežev, tekmovalni leseni volan, 
klimatsko napravo itd.

Ko so dokončali prvih šest Aurelij 'Outlaw', so konec lanskega 
leta napovedali spremenjene specifikacije za zadnje tri. 
Predvideli so krepko manjšo maso in boljše zmogljivosti, zato 
bodo dobile oznako ‘European CSL’. Namesto iz jekla bodo 
ročno izdelane iz aluminija, 75 kilogramov lažje in precej bolj 
zmogljive. Vanje bodo vgradili legendarni, a pri njih predelani 

3,2-litrski Alfin Busso motor V6, ki bo zmogel več kot 300 
KM oziroma približno 100 KM več kot motorji v prvih šestih 
'Outlawih', ki so razvili 220 KM ter seveda krepko več kot 118 
KM v originalnih Aurelijah. Motor bo po zgledu originalnega 
transaxla poganjal zadnji kolesi. Spremenili so tudi podvozje, 
dodali diferencial z omejenim zdrsom in kolutne zavore. Po 
besedah soustanovitelja podjetja Simona Thornleyja naj bi 
zgolj 1.100 kilogramov težki GT kupe ponujal zelo natančno 
vodljivost in prečiščene vozne užitke, ki niso primerljivi 
z današnjimi težkimi avtomobili na širokih kolesih, ki jih 
poganjajo turbomotorji, pa čeprav jih predstavljajo kot 
najbolj na voznika osredotočene izvedbe. 

Besedilo: Aleksander Praper, Fotografije: Thornley Kelham

NOVICE



12 AVTO MOTOR CLASSIC    13AVTO MOTOR CLASSIC    

Priznana dražbena hiša Silverstone Auctions je leto 2022 
uspešno začela s prvo samostojno dražbo motociklov 
v okviru dogodka MCN Motor Show. Na dražbi, ki je v 
Londonu potekala 12. februarja, so ponudili kar 120 
motociklov in dosegli 75-% uspešnost prodaje, s skupnim 
izkupičkom 767.000 funtov, kar je približno 916.000 €. 
Zvezde dražbe so bili trije posebni motocikli: Honda 
CB400F , Brough Superior SS80 in Triumph Works TT 
racing.

Honda CB400F , letnik 1978, je dosegla rekordno vrednost za 
ta model, saj so jo prodali za 15.975 funtov (približno 19.000 
€). Motocikel, ki je bil naprodaj, je bil dobesedno nov, ni bil 
registriran niti rabljen. Leta 1978, ko je Honda oznanila konec 
modela 400/4, je bil ta motocikel kupljen za rezervne dele, 
a je potem ostal popolnoma cel. Menda ga niso niti zagnali, 
ampak samo potiskali, zato na merilnikih kaže zgolj eno 
miljo.

Zaključek prve stopnje tega obširnega projekta, ki je 
sicer načrtovan v maju 2022, glede na datum sovpada s 
tradicionalno razstavo starodobnikov v Mostarju.

Oldtimer klub Mostar je nosilec projekta izgradnje muzeja 
tehniške kulture, natančneje starodobnih avtomobilov, 
motociklov, koles in drugega, kar je povezano s cestnim 
prometom. Predvsem si želijo tehniško dediščino približati 
mladim, kako je bil nekoč videti promet in vozila ter na enem 
mestu pokazati dragocene eksponate, ki jih ima klub že 
dolgo časa, sporoča agencija Anadolu Agency (AA).

Razen Civilne zaščite Hercegovsko-neretvanskega kantona 
nihče po besedah predsednika kluba gospoda Zdravka 
Vidoviča ni prepoznal ideje in vsega drugega, kar bi 
uresničitev tega projekta predstavljala mestu Mostar.
»Tu bodo avtomobili, motorna kolesa, kolesa, med njimi 
nekateri starejši od sto let. Zbiramo tudi različne vrste starih 
motorjev. Trudimo se, poskušamo, a na žalost nimamo 
nikakršne podpore skoraj od nikogar iz strukture oblasti.
Javljajo se nam prijatelji, kar nam je motivacija za nadaljnje 
delo. Nam vsaka letev, ki nam jo nekdo podari, pomeni 
ogromno,« pove Vidovič za AA.
Oldtimer klub Mostar je partner Unesca in član krovne 
starodobniške organizacije FIVA.
»Mostar predstavljamo v Unescu, delamo veliko promocijo, 
ampak nas lokalna oblast ne prepozna. Potujemo po svetu, 
smo organizatorji, povsod nosimo grb Mostarja, a se to 
na žalost zanemarja. Bojim se, da smo potisnjeni na stran 
in nismo zanimivi, ker nismo klub, ki bi imel nacionalni 
predznak. Smo samo mostarski, pravzaprav klub vseh 
Mostarjev,« doda Vidovič.

Za dokončanje projekta se potrebuje približno 200.000 KM 
(konvertibilna marka).
»Primanjkuje nam sredstev. Gradimo, kolikor lahko. Nam 

Honda, Triumph in 
Brough Superior so 
zvezde dražbene hiše 
Silverstone Auctions

Še za krepko večji znesek – 41.625 funtov (približno 49.700 
€), so prodali Triumphov 489-kubični tovarniški dirkalni 
motocikel iz leta 1927, ki je pomemben del zgodovine te 
znamke. Motocikel naj bi bil eden od šestih tovarniških 
dirkalnikov, ki so leta 1927 nastopili na dirki Isle of Man TT. Za 
cestno rabo ni bil nikoli registriran, leta 1960 pa so ga potrdili 
kot pristni tovarniški dirkalni primerek. Že od leta 1932 je 
bil shranjen in zgolj občasno predstavljen na dogodkih ter v 
revijah.

Najdražji motocikel tokratne dražbe je bil odlično ohranjeni 
Brough Superior SS80, letnik 1936. Zanj so iztržili kar 61.875 
funtov (približno 73.900 €). Motocikli Brough so v tridesetih 
letih prejšnjega stoletja sloveli po dobrih zmogljivostih in 
inženirski odličnosti, zaradi vrhunske rokodelske kakovosti 
izdelave pa so veljali za Rolls-Royce med motocikli. Modele 
Superior (80 in 100) so proizvajali 18 let. Večina naj bi bila 
ročno izdelanih po željah kupcev. 

Besedilo: Aleksander Praper, Fotografije: Silverstone Auctions

Lepe novice iz  
Hercegovine, 
Mostar 
dobiva muzej 
starodobnikov

vsaka marka, ki jo prejmemo, ogromno pomeni. Kar se tiče 
eksponatov – to pa imamo! Tu je že več kot 40 eksponatov 
in zmeraj prihajajo novi. Nedavno smo prejeli zelo zanimivo 
motorno kolo,« doda Vidovič.

Zaključek prve stopnje projekta je načrtovan v maju tega 
leta. Prav v tem mesecu se odvija tradicionalno srečanje 
starodobnikov.
»Razstava bo 29. maja, na katero prihajajo lastniki 
avtomobilov iz 16 držav. Do takrat bomo poskušali zaključiti 
prva dela v muzeju,« napoveduje Vidovič.
Devastirani objekt, v katerem bo v prihodnosti muzej, je 
klub prejel od Civilne zaščite HNK. Površina objekta je 700 
kvadratnih metrov s pripadajočim dvoriščem v velikosti 
približno 2.000 kvadratnih metrov. Pri obnovi sodelujejo 
prebivalci Mostarja, ki prispevajo material, vrata, okna ...

Prevod: Franci Škrjanec, Vir: Slobodna Bosna, nezavisni

NOVICE
NOVICE

1927 Triumph Works TT.

LEVO Brough Superior SS80 982cc, letnik 1936.
PRVA SPODAJ Honda CB400F, letnik 1978.
DRUGA SPODAJ Brough Superior SS80 982cc, letnik 1936.
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NOVICE
NOVICE

Maserati je lani napovedal, da bo oddelek Maserati Classiche, 
ki skrbi za ohranjanje in originalnost avtomobilske dediščine 
znamke Maserati ter za promocijo, začel izvajati certificiranje 
avtentičnosti starodobnih modelov. Povrh naj bi ta oddelek 
uvedel še dodatne storitve za pomoč strankam in zbirateljem 
Maseratijev.

Oddelek Maserati Classiche je svojo dejavnost ob koncu 
lanskega leta razširil na preverjanje vozil in izdajanje certifikata 
avtentičnosti. Prvi certifikat so izdali marca 1969 izdelanemu 
modelu Mistral 3700, ki je prestal skrbno verifikacijo z več kot 
300 opravljenimi pregledi in primerjavami z dokumentacijo, 
ki jo imajo shranjeno v zgodovinskem arhivu. Objektivnost 
procesa certificiranja zagotavlja komite strokovnjakov, na voljo 
pa je za avtomobile, starejše od 20 let, in za omejene serije, 
vključno s tistimi iz novejšega obdobja, kot so omejene serije 
MC12  in Quattroporte. Maserati Classiche lahko poskrbi tudi 
za vzdrževanje in manjša popravila ter po želji še za temeljito 
čiščenje oziroma detajliranje vozila.

Maserati Classiche nudi storitve v podporo ohranjanja 
avtomobilov in restavriranja vsakega detajla, da bi ustrezal 
originalu. Skrbno zasnovan načrt servisiranja nudi lastnikom 
starodobnikov, mladodobnikov in posebnih serij vpogled v 
različne stopnje opravljenega vzdrževanja ali restavriranja. 
Letos bodo dejavnost razširili na podporne storitve, za katere 
bo skrbel sam Maserati. Na prvi stopnji to pomeni rezervne 
dele in podporo pri restavriranju. Med primarne naloge pa 
sodi tudi dejavnost, ki je pereča težava marsikaterega še 
ne zelo starega italijanskega avtomobila – pomanjkanje 
rezervnih delov. Maserati Classiche bo zato skrbel za 
izdelavo delov in ob pomoči sodobnih tehnologij poskrbel 
za izboljšanje njihove funkcionalnosti ter vzdržljivosti ob 
nespremenjenem videzu. 

Več informacij je na voljo na Maseratijevi spletni strani, pod 
zavihkom ‘ownership’, na povezavi Maserati heritage.

Besedilo: Aleksander Praper
Fotografije: Maserati

Lotus je konec lanskega leta zaključil proizvodnjo treh 
pomembnih modelov, da bi pripravil proizvodnjo za 
novi športni avtomobil Emira. Tako so se hkrati poslovili 
od modelov Elise, Exige in Evora , ki so skupaj dosegli 
skoraj polovico seštevka vseh proizvedenih Lotusovih 
avtomobilov doslej.

V 26 letih so izdelali 51.738 teh avtomobilov, kar znaša skoraj 
polovico Lotusove skupne proizvodnje v 74-letni zgodovini 
znamke. Prvo generacijo Elisa in Exiga  so začeli izdelovati 
leta 1996, v majhni tovarni z legendarnim Espritem, leta 
2000 pa so vzpostavili dosedanjo proizvodnjo. Poleg tega 
so 9.715 avtomobilov na Lotusovi mali platformi izdelali za 
zunanje stranke, kot sta bila General Motors (Opel Speedster 
in Vauxhall VX220) in Tesla (Roadster). Če dodamo še 
modele Lotus 340R, Europa, 2-Eleven in 3-Eleven, se število 
avtomobilov, izdelanih na Lotusovi majhni platformi, povzpne 
na 56.618.

S fotografijo treh zadnjih izdelanih primerkov Elisa, Exiga in 
Evore  v družbi zaposlenih, ki so sodelovali pri razvoju, izdelavi 

Konec 
proizvodnje 
treh Lotusov

in prodaji teh vozil, so se poslovili od modelov, ki so močno 
prispevali k uspehu znamke. Zato bodo zadnje proizvedene 
avtomobile upravičeno dodali v Lotusovo zgodovinsko 
zbirko. Pomembnim Lotusom se bo pridružil zadnji od 35.124 
izdelanih Elisov , model Sport 240 Final Edition v rumeni 
barvi. Družbo mu bo delal Exige Cup 430 Final Edition, v 
Heritage Racing Green zeleni barvi, zadnji od 10.497 Exigov. 
S starejšima bratoma bo odšla tudi zadnja od 6.117 Evor , 
izvedba GT430  Sport v temno kovinsko sivi barvi.

Besedilo: Aleksander Praper, Fotografije: Lotus

Maserati širi 
dejavnost oddelka 
Maserati Classiche
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NOVICE

Med znamkami avtomobilov, ki imajo lepe spomine na 
Brazilijo, je tudi znamka Opel, ker so Nemci leta 1936, pred 
začetkom tedanjih olimpijskih iger v Berlinu, ob pomoči 
legendarnega cepelina Hindenburg (LZ 129) izvedli zelo 
odmevno trženjsko kampanjo, ki jim je zagotovila veliko 
kupcev … 

31. marca 1936 je v nemškem mestu Friedrichshafen, sicer 
glavnemu tedanjemu oporišču flote velikih nemških zračnih 
ladij, potekal posebni dogodek, ker so v trebuh legendarnega 
in pozneje nesrečnega cepelina Hindenburg (dolžina: 245 m, 
višina: 41 m, masa zrakoplova: 220 ton) natovarjali poseben 
štirikolesni tovor v obliki polmilijontega izdelanega opla, ki 
so ga Nemci na ta, takrat edinstven način, dostavili kupcu 
(vladna administracija) v Braziliji. 

Prvi 
avtomobil, 
ki je preletel 
Atlantik

Največjo težavo ('odsotnost' primernega tovornega 
prostora) za posadko cepelina ob natovarjanju približno 
800-kilogramskega opla so Nemci odpravili z lahko, 
aluminijasto visečo platformo, na kateri je jubilejna olympia 
počivala tri dni, po preletenih 10.000 kilometrih. Zato ta oplov 
model ni samo prvi serijski avtomobil, ki je izdelan po še 
danes uveljavljenih principih (besedo 'poroka', ki označuje 
spojitev karoserije in pogonskega sklopa, so prvič uporabili 
pri znamki Opel) sestavljanja avtomobilov, temveč je tudi prvi 
avtomobil na svetu, ki je uspešno preletel Atlantik, čeprav ta 
opel tega ni izvedel samostojno … 

Takšen prihod v Rio de Janeiro je odmeval po celem svetu in 
znamki Opel takrat zagotovil toliko medijske pozornosti, da 
so kupcem še istega leta prodali točno 37.127 primerkov tega 
priljubljenega in čislanega modela. Do konca proizvodnje, ki 
jo je leta 1941 prekinila druga svetovna vojna, so v štirih letih 

izdelali 168.875 primerkov prve generacije modela olympia, 
ki se je v modificirani različici vrnil med kupce šele decembra 
1947. Mogoče številke izdelanih primerkov na vas ne bodo 
pustile vtisa, vendar morate vedeti, da so bile to leta 1936 
astronomske številke, ki so znamki Opel zagotovile status 
največjega tedanjega evropskega proizvajalca vozil, poleg 
tega je bila znamka Opel takrat tudi največji evropski izvoznik 
avtomobilov. 

Cepeline in tedanje ople povezuje tudi emblem s podobo 
zračne ladje, ki je nameščen na pokrovu motorja, ker je bil 
to takrat znak tehnološkega napredka. Ta simbol je iz oplov 
dokončno izginil šele sredi petdesetih let prejšnjega stoletja 
… 

Besedilo: Marko Miklavc, Fotografije: tovarna Opel 
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Če je bilo med ljubitelji starodobnikov znano, da se je 
v letu 2021 praznovala 60. obletnica začetka izdelave 
legendarnega modela Renault 4 ali kot smo jo ponarodelo 
poimenovali Katrca, je med nami morda manj tistih, ki 
vemo, da se letos praznuje 50. obletnica začetka izdelave 
katrce v takratni novomeški Industriji motornih vozil (IMV).

28. septembra 1972 je prišlo do podpisa pogodbe o prenosu 
izdelave katrce iz takratnih Titovih zavodov Litostroj v 
tovarno IMV, kjer so že imeli izkušnje z izdelavo avtomobilov. 
Namreč v srednjih 50. letih se je takratno podjetje Agroservis 
dogovorilo z nemškim proizvajalcem avtomobilov Auto 
Union, da začnejo izdelavo modelov DKW v tovarni Moto 
montaža, ki se je leta 1959 preimenovala v IMV. Auto 
Union je kmalu prešel pod okrilje Mercedesa, nato pa pod 
Volkswagen. Nastala je nova tržna znamka Audi, ki je še 
danes znana po štirih prepletenih krogih, ki so krasili tudi 
takratne modele, izdelane v IMV-ju. Lastniške spremembe so 
vplivale tudi na prenehanje sodelovanja z IMV-jem. Tako se je 
začelo iskanje novega strateškega partnerja. Pri tem so iskali 
proizvajalca, ki bi zagotovil tudi ustrezen motor za takrat prvi 
jugoslovanski kombi, ki je bil v celoti konstruiran pod taktirko 
inženirja Martina Severja. Odločili so se za sodelovanje z 
angleškim BMC-jem. Začela se je izdelava modelov Austin, 

NOVICE
NOVICE

Katrca je nedvomno vozilo, ki nas je uvrstilo na zemljevid 
prepoznavnih avtomobilskih proizvajalcev, hkrati pa je poleg 
vozil Crvene Zastave bila temelj motorizacije naše družbe. 
Zato je popolnoma na mestu, da je bila katrca s svojo široko 
uporabnostjo močno prepletena v vsakdanjik takratnega 
časa. Na Dolenjskem še vedno velja, da so bile številne hiše 
in zidanice, ki krasijo naše vinske gorice, pozidane prav s 
pomočjo katrce. 

Leta 2018 smo se na prigovarjanje predsednika kluba SVAMZ, 
Franca Škrjanca, ljubitelji katrce odločili osnovati Klub 
Katra Slovenije. Pri tem so nam bili v veliko podporo tudi 
Klub prijateljev IMV, s katerim tesno sodelujemo in katerega 
članom je z veliko prostovoljnega dela uspelo ustanoviti celo 
muzej, v katerem si danes lahko ogledate tako vozila kot 
druge podrobnosti o IMV-ju. Trenutno je muzej zaprt zaradi 
energetske sanacije, njegovo ponovno odprtje pričakujemo v 
sredini letošnjega leta.

Ni naključje, da ima naš klub sedež v Novem mestu, člani 
pa prihajajo z vseh koncev Slovenije. Naš prvotni namen je 
ohranjanje kulturne dediščine, izmenjava izkušenj, skrb za 
ohranitev katrc in seveda druženje. Slednjega je bilo zaradi 
neugodnih epidemioloških razmer v zadnjih dveh letih manj, 
kot bi si želeli, vendar sem prepričan, da tudi to v prihodnje 
nadoknadimo. Več informacij o našem klubu in o registraciji v 
klub najdete na spletni strani www.katra-klub.si in na našem 
Facebookovem profilu. 

Vsekakor si želimo v mesecu septembru obeležiti svoj 
pomembni jubilej. Pri tem nam pomagajo dosedanji 
podporniki, SVAMZ, tovarna Revoz, Mestna občina Novo 
mesto in drugi. 

Besedilo: Janez Plankar, foto: arhiv Katra klub

hkrati pa se je preneslo zastopstvo za vsa vozila, med 
drugim legendarnega Minija. 

Socialni in družbeni premiki v takratnem svetu so privedli 
do namernih sabotaž s strani BMC-ja pri dobavi sestavnih 
delov. V Novem mestu so se spopadali z velikim številom 
nedokončanih vozil in dolgimi zamudami pri dobavah 
kupcem. Pri takratnem direktorju Juriju Levičniku, ki je 
hkrati tudi oče celotne zgodbe razvoja avtoindustrije v 
našem prostoru, je dokončno prekipelo leta 1972, saj je 
odločno prekinil sodelovanje. Takrat pa so tudi že potekali 
pogovori o prenosu proizvodnje katrce iz Litostroja v IMV. 
Nato se je začela izdelava z neverjetno hitrostjo: 

• pogodba o prenosu iz Litostroja na IMV se podpiše 28. 
9. 1972

• v mesecu novembru 1972 že poteka izobraževanje 
prvih delavcev v Belgiji

• decembra 1972 izdelajo zadnje karoserije za Austine
• 8. januarja 1973 se prične postavljanje opreme za 

sestavo Katrce
• 1. februarja 1973 je prva Katrca na cesti
• aprila 1973 se prične s prodajo
• v začetku junija 1973 prvi kupci prevzamejo katrce na 

rejene v Novem mestu

50. obletnica zacetka izdelave 
katrce v Novem mestu
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NOVICE NOVICE

Mercedes-Benz Classic je v Londonu posnel kratki film 
The Last Blast, v katerem nastopa legendarni dirkalnik 
300 SLR (številka 722). S filmom so se želeli zahvaliti prav 
tako legendarnemu preminulemu dirkaču Stirlingu Mossu 
in njegovi družini za dolga desetletja sodelovanja. Ta film 
zaznamuje tudi upokojitev znanega SLR-a, ki je bil doslej 
prisoten na številnih dogodkih.

Sir Stirling Moss in 'njegov' dirkalnik 300 SLR s startno številko 
722 sta se leta 1955 zapisala med legende avtomobilskega 
športa z rekordnim in nikoli izboljšanim časom dirke Mille 
Miglia, ki so jo dve leti pozneje ukinili. Medtem ko smo se 

12. aprila 2020 za vedno poslovili od Stirlinga Mossa, je bil 
300 SLR 722 še lani prisoten na startu dirke v Brescii. Tudi v 
preteklosti so ga vozili po raznih dogodkih, a do nedavnega 
še nikoli ni peljal skozi britansko prestolnico, v kateri je Moss 
preživel več kot 60 let svojega življenja.
»Kdo si mislite, da ste? Stirling Moss?« je rekel miličnik, ko 
je nekoč davno ustavil legendarnega voznika po 'drznem 
prehitevalnem manevru'. Dobil pa je preprost odgovor: »Da, 
gospod, sem.« 

Na ta znani dialog in na še katero drugo zanimivost iz 
Mossovega življenja diskretno opozori tri in pol minute dolg 

Film The Last Blast 
v spomin Stirlingu Mossu

film The Last Blast, ki so ga lani, v zgodnjem nedeljskem jutru, 
posneli v središču Londona. 50-članska ekipa, pri kateri je 
sodelovala tudi izkušena helikopterska posadka iz snemanj 
filmov o Bondu, je imela na voljo le en poskus vožnje skozi 
center Londona. Ob pomoči policije in s posebnimi dovoljenji 
je nastal film, ki gledalca med rjovenjem SLR-ovega vrstnega 
osemvaljnika popelje mimo londonskih znamenitosti. Na poti 
SLR-a sreča Mossov osebni 300 SL, s katerim se je leta 1955 
peljal v Brescio na start dirke Mille Miglia. Zgodba se konča 
pred Mossovo hišo, kjer stoji njegov sin Eliot z očetovo uro na 
roki. Motor ugasne in kronograf se ustavi ob 7.22, torej ob uri, 
ki je leta 1955 zaznamovala start zmagovalne ekipe na Mille 
Miglia in se je odražala v startni številki 722.

Snemanje je bilo del poslovilne turneje, po kateri bodo SLR-a 
zapeljali v Mercedes-Benzov muzej, kjer bo na ogled številnim 
obiskovalcem. Film pa si lahko ogledate na Mercedes-
Benzovem kanalu YouTube, kjer je objavljen tudi posnetek iz 
zakulisja snemanja.

Besedilo: Aleksander Praper, Fotografije: Mercedes-Benz Classic 
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Kot globalna zavarovalniška družba, ki se osredotoča na 
avtomobilske entuziaste in zbiratelje, Hagerty pozorno 
spremlja avtomobilski trg, trende, vrednotenja avtomobi-
lov in zavarovane vrednosti. Nedavno so objavili pregled 
presežkov ali presenečenj lanskih avtomobilskih dražb. 
Nekateri rezultati so zelo presenetili.

Po podatkih Hagertyja, ki je v Veliki Britaniji in Evropi 
spremljal več kot 12.500 rezultatov dražb, je bilo lani za 371 
milijonov evrov prodanih klasičnih in zbirateljskih vozil. 
Od teh je 14 vozil preseglo ceno milijon funtov oziroma 1,2 
milijona evrov. A tudi med tistimi za manjše vrednosti je bilo 
kar nekaj presenečenj oziroma izstopajočih vrednosti. To 
so bila vozila, ki so najbolj draga, najbolj redka ali takšna, ki 
nakazujejo trend gibanja cen, ali so pač zelo zanimiva, tudi 
zaradi specifične zgodovine.

Najdražji na dražbah prodani avtomobil lani je po podatkih 
Hagertyja bil superšportnik McLaren F1, letnik 1995, ki je 
avgusta dosegel končno ceno 18,5 milijona evrov. Čeprav se 
pri Hagertyju zavedajo, da so se zgodile tudi dražje zasebne 
prodaje, je to rekordni znesek za F1 na javni dražbi.

Prvič je na dražbe zapeljal kateri od dirkalnikov Formula 1 
Lewisa Hamiltona . Z bolidom McLaren MP4-25 je Hamilton 
leta 2010 zmagal na veliki nagradi Turčije, in sicer v boju proti 
legendarnemu Michaelu Schumacherju. RM Sotheby’s je na 
posebni dražbi, v okviru velike nagrade Velike Britanije, ta 
dirkalnik prodal za 5,65 milijona evrov.

Japonska športna mladodobnica Subaru Impreza Sti 22B je 
predstavnica vedno bolj popularnih avtomobilov JDM (Ja-
panese Domestic Market – izdelanih za domači japonski trg). 
Še posebej priljubljena so ta vozila v ZDA, kjer so lani aprila 
prodali lep primerek tega modela (letnik 1998) za 286.000 €.

Nenavadno presenečenje lanskih dražb je bil močno po-
škodovan Jaguar XK150 S drophead, letnik 1960. Voznik je z 
njim zapeljal s ceste v drevo, močno poškodoval prednji del 
in desni bok ter zlomil volan in razbil vetrobransko steklo. A 
kljub temu je bil nekdo pripravljen za ta avtomobil plačati 
107.000 €, kar je le 14.000 € manj, kot je predvidena cena za 
odlične primerke.

Nedvomno odličen pa je bil dirkalnik skupine B – Audi Sport 
Quattro, letnik 1988, ki so ga v Parizu na dražbi prodali za več 
kot dva milijona evrov, kar je približno 700.000 več, kot je oce-
njena njegova najvišja vrednost oziroma več kot petkratnik 
najvišje vrednosti običajnega cestnega Audija Sport Quattro.

ZGORAJ Lamborghini Countach 
LP500S v redki izvedbi je drag, 
čeprav je razstavljen in potreben 
obnove.
DESNO Povsem povprečen Ford 
Escort je dosegel visoko ceno 
zaradi nekdanje lastnice - Lady 
Diane.

PRVA ZGORAJ V Ameriki priljubljena Subaru Impreza Sti 22B se je 
prodala bistveno dražje od pričakovanj.
DRUGA ZGORAJ McLaren MP4-25 je prvi Hamiltonov F1 dirkalnik, ki 
so ga doslej ponudili na dražbi.

ZGORAJ Ferrari F40 (v Porschejevi barvi) je bil 
prvi, ki je na spletni dražbi presegel ceno milijon 

funtov.

Hagerty 
je razkril 
presenecenja 
lanskih dražb
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Žal je precej manj priljubljen. Kljub temu Jaguarjev super-
športnik XJ220 v zadnjih letih pridobiva vrednost. Lani so zelo 
lep rdeč primerek, z zgolj 385 prevoženimi miljami, na dražbi 
Bonhams Goodwood Revival prodali za skoraj 550.000 €, kar 
je prva prodaja po dosedanjem zgornjem vrednotenju za ta 
model.

Pri Hagertyju so že zasledili redke športne (RS turbo ali RS 
1600i) in odlično ohranjene primerke tretje generacije Forda 
Escorta, ki so se prodali za več kot 60.000 €. A zakaj bi nekdo 
kupil rahlo utrujenega Escorta 1,6 Ghia, letnik 1981, s 83.000 
prevoženimi miljami (približno 133.500 km) za skoraj 63.000 
€? Konkretni avtomobil je bil zaročno darilo princa Charlesa 
bodoči ženi Diani. To opravičuje 10-kratno ceno, ki jo Hagerty 

predvideva za odlično ohranjene takšne avtomobile, a brez 
pomembne zgodovine.

Ferrari F40 je bil lani prvi, ki je na spletni dražbi presegel ceno 
milijon funtov (približno 1,2 milijona evrov), čeprav ni bil v 
originalnem stanju, ampak pobarvan v barvo Porsche Aqua 
Blue (Ferrari v Porschejevi barvi?). Na običajnih dražbah pa 
so lani odlično ohranjeni pristni primerki dosegali precej višje 
cene. Tako so najdražjega prodali za 3,45 milijona in drugega 
najdražjega za 2,89 milijona evrov.

Med avtomobili, ki so se prodajali pripravljeni za restavrira-
nje, je lani izstopal Lamborghini Countach LP500S , letnik 
1982, za katerega je bil kupec pripravljen plačati skoraj 
100.000 € več od njegove ocenjene vrednosti. Prodali so ga 
za 307.000 € v razstavljenem stanju. Zakaj? Ker je bil eden 
od zgolj 37 izdelanih primerkov z volanom na desni, kakršni 
lahko v odličnem stanju dosežejo vrednost 400.000 €.

Besedilo: Aleksander Praper, Fotografije: Hagerty

NOVICE
NOVICE

Seveda je prezgodaj ugibati, kaj se nam bo dogajalo v pri-
hodnjih nekaj mesecih, a z optimističnim pogledom in na 
podlagi dvoletnih izkušenj kaže, da bi si letos lahko obetali 
vrnitev dogodkov, ki so bili lani in/ali predlani prestavljeni 
oziroma odpovedani. Pogledali smo le nekaj napovedi za 
bolj ekskluzivne starodobniške dogodke v bližnjih državah 
za prvi del leta oziroma do izdaje naslednje revije. Vsi kaže-
jo optimistične napovedi.

Že v času nastajanja te revije, 26. februarja, se je v St. Moritzu 
zgodil eden prvih letošnjih Concoursov – nenavaden, zimski, 
ekskluziven in v dvoumnem pogledu ledeni The ICE St. Mo-
ritz, kar v bistvu pomeni International Concours of Elegance 
St. Moritz.

Med 9. in 12. marcem je na območju alpskih predelov Italije, 
Švice in Avstrije napovedana nekakšna zimska kopija Mille 
Miglia (isti organizator) oziroma Coppa delle Alpi, ki staro-
dobnike popelje po številnih gorskih prelazih. 

Ob koncu aprila, med 20. in 23., se lahko veselimo eksklu-
zivnih avtomobilov tik čez mejo, in sicer na avstrijskem Šta-
jerskem – napovedan je jubilejni 20. Südsteiermark Classic, 
katerega osrednje prizorišče je kraj Gamlitz (Gomilnica). 

Tradicionalni termin dirke Mille Miglia so lani s sredine maja 
prestavili na sredino junija. Tudi letos ostajajo pri enaki odlo-
čitvi (15.–18. 6.), ki se je lani izkazala za epidemiološko varno 
ter vremensko stabilno.

Po lanski prvi jesenski izvedbi Concoursa d'Eleganza Villa 
d'Este se letos organizatorji veselijo uresničenja dogodka v 
stalnem terminu, konec maja – torej med 20. in 22. majem.

Če smo omenili že junijsko Mille Miglia, pa dodajmo še 
Concours d'Elegance Suisse, ki je zadnji dve leti odpadel (kot 
tudi Südsteiermark Classic). Letos Švicarji vabijo ob Ženevsko 
jezero na isti dan, ko se v Italiji zaključi Mille Miglia.

Besedilo in fotografije: Aleksander Praper

ZGORAJ Najdražji avtomobil, ki so ga lani prodali na 
dražbah, je bil McLaren F1.
DESNO Pol milijona evrov je bilo premalo za skoraj 
nerabljenega Jaguarja XJ220.

LEVO Za dirkalnega Audija Sport Quattro so v 
Parizu uspeli iztržiti več kot 5-kratno vrednost 
civilnega modela.

ZGORAJ Nerazumljivo visoko ceno je na dražbi Bonhams 
dosegel krepko poškodovan Jaguar XK150 S drophead.

ZGORAJ Mille Miglia 2017.

LEVO Concorso d'Eleganza 

Villa d'Este 2017.
SPODAJ Südsteiermark 
Classic 2019.

Se avtomobilski 
dogodki letos 
vracajo v 
ustaljene tirnice?



26 AVTO MOTOR CLASSIC    27AVTO MOTOR CLASSIC    

NOVICE
NOVICE

Skoraj dvajset let pred pojavo prve generacije Toyote prius 
se je v ZDA pojavil prvi sodobni vozni prototip hibridnega 
(bencin/elektrika) avtomobila, ki pa ni nikoli dočakal 
serijske proizvodnje … 

Ideja o hibridnem pogonu je stara že skoraj 120 let, ker je 
francosko podjetje Krieger že leta 1904 predstavilo prvi 
'mild-hybrid' z danes znova popularnim principom delovanja 
podaljševanja dosega ('range-extender'). Njihov izdelek je 
premikal električni motor, napajan s strani akumulatorjev, 
ki jih je polnil vgrajeni bencinski motor. Leta 1916 se pojavi 
prvi podobno koncipirani ameriški avtomobil znamke Woods 
(model 44 'Dual Power' coupe). V sredini sedemdesetih 
let prejšnjega stoletja je ameriški vladni 'Department of 
Energy' zaradi čedalje večje količine smoga, ki je predstavljal 
posledico bolj nasičenega prometa v mestih, pripravil prvi 
javni razpis za razvoj in izdelavo alternativno gnanih vozil. 
Na tem razpisu sta takrat sodelovala tudi koncerna Chrysler 
in General Electric, ki sta na osnovi serijskega chryslerja 
izdelala skupni striktno električno gnani prototip ETV-1. Za 
ta razpis so takrat izvedeli tudi pri podjetju Briggs & Stratton 
Co., tedaj največjemu severnoameriškemu proizvajalcu 
majhnih električnih in tudi bencinskih pogonskih motorjev za 
premikanje kosilnic in drugih podobnih strojev. 

V ozadju tega projekta iz leta 1979 stoji inženir Bob Harkness, 
ki si je pri zasnovi voznega hibridnega prototipa (dolžina: 
441 cm, širina: 162 cm, višina: 127 cm, medosna razdalja 
(zadnja os): 218 (284) cm) pomagal s tehnološko platformo 

Briggs & Stratton hybrid concept
Prvi 'prius'?

možnega zniževanja mase, je vozni prototip tehtal približno 
1.450 kilogramov, posledično slabe pa so bile tudi vozne 
zmogljivosti, čeprav je bil akcijski radij vozila za takratno 
tehnologijo popolnoma primeren. Če je avtomobil deloval 
samo na elektriko (največja možna hitrost: 64 km/h), je z 
enim samim polnjenjem akumulatorjev, ki je trajalo od 6 
do 8 ur, lahko prevozil od 48 do 96 kilometrov. Če sta bila 
ob premikanju uporabljena oba pogonska sklopa, je vozilo 
lahko z enim polnjenjem rezervoarja in akumulatorjev 
prevozilo od 280 do največ 450 kilometrov pri potovalni 
hitrosti 72 km/h. 

Prej sem omenil slabe zmogljivosti, ker je ta '6-kolesni 
kupe', ko ga je poganjal samo slabotni bencinski motor, 
potreboval več kot minuto za doseganje hitrosti 64 
km/h. Podobno nalogo je električni motor opravil v 36,4 
sekunde, če pa sta delovala oba, sta za doseganje prej 
omenjene hitrosti potrebovala 21,9 sekunde. Celotna 
zadeva je bila mišljena tako, da elektromotor deluje le ob 
speljevanju, samo potovanje pa prepušča bencinskemu 
motorju. Skupna poraba je bila v tem primeru ekvivalentna 
povprečnim 2,8 litra bencinskega goriva na sto prevoženih 
kilometrov. Posvetili se bomo še nekaterim zanimivostim, 
ki so poskrbele za nastanek tega 'crossoverja', ker je imel 
veliko sestavnih delov od drugih serijskih avtomobilov. 
Za dovajanje pogonske moči do predzadnjega kolesnega 
para so uporabili menjalnik Fordovega modela pinto, ki je 
prispeval tudi krmilni mehanizem in nekatere sestavne dele 
podvozja. Vetrobransko steklo in par bočnih vrat pa prihaja 
iz Wolfsburga, kjer so takrat izdelovali kupe model scirocco. 
Čeprav so takrat redki novinarji, ki so imeli priložnost 
preizkusiti ta avtomobil, sprejeli ta avtomobil z določeno 
simpatijo, se pri podjetju Briggs & Stratton Co. niso nikoli 
odločili za začetek proizvodnje, ker je vozilo bilo namenjeno 
le kot tehnološki demonstrator … 

Besedilo: Marko Miklavc, fotografije: Briggs & Stratton in Woods

kanadskega podjetja Marathon Electric Vehicles, ki je v tistih 
časih izdelovalo majhno, 6-kolesno in striktno električno 
gnano dostavno vozilo. Za samodejno premikanje tega 
nevsakdanjega prototipa je skrbela samo predzadnja kolesna 
os, ker je zadnji kolesni osi pripadla vloga v karoserijo 'ujete 
prikolice', ki je v plitkem prtljažnem prostoru prevažala 
vgrajenih 12 električnih akumulatorjev z maso v območju 
450 kilogramov. Za samodejno premikanje trivratnega 
avtomobila s 'kupe ambicijami' so Američani uporabili 
spredaj nameščeni zračno hlajeni hišni izdelek (model 42) 
z dvema valjema, ki je lahko mobiliziral 18 KM, dodatnih 8 
KM (kratkotrajno razpoložljiva moč: 20 KM) pa je zagotavljal 
tudi spredaj vgrajeni električni motor. Čeprav se je Harkness 
ob načrtovanju tega hibridnega prototipa zelo trudil 
(karoserija je izdelana iz ognjevarnega poliestra) glede 
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V soboto, 2. oktobra 2021, je v organizaciji TD Vojnik in 
TD Dobrna potekalo četrto srečanje starodobnikov, ki so 
se ga udeležili prijatelji, starodobni kolesarji, motoristi in 
starodobni avtomobili od blizu in daleč. Izdali smo tudi 
novo priložnostno kolesarsko razglednico in priponko, ki 
so ju ob koncu za spomin prejeli vsi udeleženci srečanja.

Zjutraj smo se zbrali na parkirišču pri OŠ Dobrna na Dobrni, 
kjer je potekal vpis udeležencev in preverjanje izpolnjevanja 
pogoja PCT po navodilih NIJZ. Člani TD Dobrna so poskrbeli 
za kulinarično bogat in pester zajtrk ter številne okrepčilne 
brezalkoholne pijače. 

V imenu organizatorjev srečanja so prisotne udeležence 
pozdravili: g. Marko Zdovc – Sekcija starodobnih kolesarjev 
Vojnik, ga. Irena Žagavec – Sekcija starodobnih kolesarjev 
Dobrna in ga. Marija Deu Vrečer – predsednica TD Dobrna. 
Pred vožnjo so v imenu župana Občine Dobrna pozdravili še 
ga. Branka Gal in župan Občine Vojnik, g. Branko Petre. 
Letošnja trasa panoramske vožnje je potekala z Dobrne 
do Vojnika. Ob poti smo si ogledali nekaj zgodovinskih 
in krajevnih znamenitosti. Najprej smo se starodobniki 

BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Marko Zdovc 
(TD Vojnik – Sekcija starodobnih kolesarjev 
Vojnik)

popeljali skozi zdraviliški park na Dobrni in nato skozi 
Dobrno, kjer smo se pri gostilni Koren vključili na glavno 
cesto in se odpeljali v smeri Lemberga. V Lembergu smo si 
ogledali grad Lemberg, katerega zgodbo dosedanje uspešne 
obnove nam je na dvorišču gradu predstavil njegov lastnik, 
g. Franci Zidar. Najprej nas je seznanil z bogato zgodovino 
gradu. Predstavil je dosedanje izvedene aktivnosti, 
problematiko in prihodnje načrte pri obnovi gradu. Prav 
tako nam je pokazal načrte, kako naj bi grad bil videti v 
prihodnosti po zaključeni obnovi. Nato smo si ogledali še 
notranjost gradu, kjer poteka obnova v polnem obsegu. 
Sprehodili smo se tudi pod arkadami čudovito obnovljenega 
renesančnega grajskega hodnika. Iz obzidja gradu pa se 
obiskovalcem ponuja tudi izjemen panoramski pogled na 
bližnjo in širšo okolico Lemberga. Polni novih grajskih vtisov 
smo se iz Lemberga odpeljali mimo Nove Cerkve do Višnje 
vasi. 

V Višnji vasi nas je na dvorcu Tabor sprejel lastnik dvorca, 
vitez viteškega reda Svetega Jurija iz Karantanije, g. Matjaž 
Založnik. Grajski gospod nam je izkazal posebno čast, da je 
starodobni vozni park lahko bil za čas obiska postavljen na 
ogled kar v parku samem. Gostje smo si z občudovanjem 
ogledovali lepo urejen park, njegove posebne zasaditve, 
raznovrstne cvetlice in drevesa. V čudovitem ambientu 
imenitnega grajskega parka smo bili tudi prav po grajsko 
pogoščeni. Po ogledu parka in dvorca Tabor smo se odpravili 
v smeri Vojnika, kjer smo se zapeljali po vojniški aveniji. 
Starodobni vozni park je bil ljudstvu na ogled postavljen 
na igrišču v Vojniku. Druženje smo zaključili ob dobri hrani 
in pijači ter zvokih harmonike glasbenega virtuoza Sandija 
Petreja in starinske lajne domačega lajnarja Jožeta Jošta v 
gostilni Pod kozolcem v Vojniku. Tudi grajska gospa Jožica 
Koren nam je namenila nekaj recitacij njenih avtorskih 
pesmi. V dobrem vzdušju in prijetnem ambientu smo se 
veselo družili do poznih popoldanskih ur. Gostje pa so vidno 
zadovoljni in polni lepih vtisov odšli domov. Naslednje 
leto se znova srečamo. Traso prihodnjega srečanja smo že 
določili.

Na koncu se zahvaljujemo vsem, ki so prispevali, da je naša 
prireditev uspela: Franciju Zidarju (grad Lemberg), vitezu 
Matjažu Založniku (dvorec Tabor), Občini Vojnik, TD Vojnik, 
Občini Dobrna, TD Dobrna, Klubu starodobnikov Celjski 
Knezi, Sandiju Petreju, Jožetu Joštu ter policistoma PU Celje, 
ki sta nas na poti spremljala.

Cetrto srecanje 
starodobnikov

RAZGLEDNICA S PRIREDITVE
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Začela se je nova sezona hroščev 2022. V mesecu januarju smo 
v klubu organizirali tradicionalno nočno sankanje. Tretjo soboto 
v mesecu januarju smo se zbrali lastniki in simpatizerji naših 
VW zračno hlajenih vozil. Zaradi zimskega časa smo svoja vozila 
pustili v garažah na zimskem spanju. Zbrali smo se na spodnji 
postaji kabinske žičnice Krvavca. Kupili smo vozovnice in se 
povzpeli s kabinsko žičnico na zgornjo postajo Krvavca. Tam 
so nas čakale sanke in navodila za sankanje. Vzdušje je bilo 
odlično. Komaj smo čakali, da se spustimo po sankaški progi. 
Hitro smo se podali na štirisedežnico in se povzpeli na start 
sankaške proge. Zgoraj pa nas je presenetil pogled na dolino 
in sončni zahod, ki je bil prekrasen. Nato je prišel pričakovani 
prvi spust po sankaški progi. Čar sankanja pa je bilo neomejeno 
število voženj po osvetljeni sankaški progi. Deležni smo bili 
tudi kuhanega vina in čaja, ki sta se zelo prilegla na mrzel večer. 
Bližala se je ura, ko smo morali sankanje zaključiti. Sanke smo 
vrnili organizatorjem in se spustili s kabinsko žičnico na spodnjo 
postajo. Med spustom smo lahko občudovali okolico v soju 
lučk. Druženje smo zaključili v bližnji piceriji, kjer smo želodčke 
podprli po napornem sankanju in se družili še nekaj časa.Meseca decembra se je nekaj naših članov odločilo za prav 

poseben dogodek. Ker je to mesec praznovanj, veselja 
in obdarovanja, smo kot klub na malo drugačen način 
razveselili ljudi okoli sebe. Organizirali smo Božičkovo 
vožnjo od Kranja do Lesc. To je bil prvi večji tovrstni 
dogodek v Sloveniji.

Kot je razvidno s slik, smrekic in lučk ni manjkalo. Vsak lastnik 
je svojega jeklenega konjička okrasil po svojem okusu in 
poskrbel, da je njegov avtomobil izstopal na čim bolj poseben 
način. Na naših vozilih je bilo polno raznovrstne dekoracije. 
Dolžino lučk smo lahko merili v metrih, smrekice so bile 
vseh možnih velikosti, nekateri so se odločili kar za naravne. 
Marsikdo je svoji domišljiji pustil prosto pot. Kartonske škatle 
so postale lepo zavita darila, na strešnih prtljažnikih pa so 
pristale tudi sani in celo otroški tricikel. 

Zbirna točka je bila pri objektu Tuš Planet Kranj. Ob 
razvajanju brbončic s kavo in sladicami ter klepetu smo 
se odločili, da bomo največ ljudi razveselili z obiskom 
večjih nakupovalnih centrov. Zato smo pot nadaljevali 
proti Supernovi – Qlandia Kranj. Nato smo se zapeljali 
proti Supernovi Primskovo, kjer smo po krajšem postanku 
odlučkali proti naslednjemu trgovskemu centru – Savski otok. 
Piko na i je dogodku predstavljal obisk starega mestnega 
jedra Radovljice. Linhartov trg je sicer zaprt za promet, a nas 
je občina Radovljica povabila k sodelovanju in omogočila, 
da smo se s svojimi okrašenimi vozili zapeljali na trg in 

dali razlog za nejevoljo. Nakupovalna središča so 
bila polna. Naš obisk je dodatno obremenil pretok 
prometa. K sreči se to ni izkazalo kot težava, saj so si 
obiskovalci središč vzeli čas, da so se sprehodili mimo 
avtomobilov. Na njihovih obrazih pa je bil nasmeh, 
pri nekaterih tudi iskrice v očeh. Veseli smo, da smo 
izpolnili svoj cilj ter omogočili mimoidočim, da za vsaj 
pet minut pozabijo na svoje skrbi.

Radi bi pohvalili vse lastnike Volkswagnov, ki so se 
zbrali na Božičkovi vožnji. Kljub soli na cesti se je 
nabralo lepo število vozil. Vsak od vas je poskrbel za 
veliko dobre volje, odlično druženje in lepo preživeto 
decembrsko soboto. Nadejamo se, da bodo božičkove 
kapice, vroč čaj ter božična glasba tudi v naslednjih 
decembrih postali stalnica. Brez najbolj pogumnih 
članov bi naš dogodek večno ostal samo globoko 
skrita želja.

Če za nas slišite prvič: ne organiziramo zgolj 
zimskih dogodkov. Vsako leto je bolj razgibano kot 
prejšnje. Radi se vozimo in družimo. Na Facebooku 
in Instagramu nas najdete pod 'VW oldtimer klub 
Slovenija', kjer redno objavljamo dogodke, vožnje, 
zbiranja in podobno. Začnemo že v mesecu marcu, 
zato ne zamudite. Lahko se tudi včlanite. Za morebitne 
informacije pa nam pišite na vwoks.info@gmail.com ali 
pa nas pokličite na 06 415 77 05.

dodatno razsvetlili čudovito mestno jedro. Svoja vozila smo 
parkirali pred Radovljiško graščino. Sledil je enourni postanek 
ob božični glasbi, domačih cimetovih piškotkih in čaju iz 
Linhartovega Hrama. Naš obisk je bil viden tudi na malih 
zaslonih, saj je ekipa oddaje 24 ur posnela krajši prispevek 
o našem 'podvigu'. Ker nas je nekajurna vožnja z veliko 
postanki malce utrudila, smo si za zadnji postanek izbrali 
McDonald's v Lescah. Tam smo zaposlenim z našim obiskom 
pričarali nasmeh na obrazu, mi pa smo drug drugemu na 
zadnjem dogodku kluba v letu 2021 zaželeli vse dobro in 
srečno v letu 2022.

Kljub želji po dobrem odzivu mimoidočih nas je zaskrbelo, 
da bomo v času, ko se vsem mudi ter jih pesti nemalo težav, 

BOŽICKOVA 
VOŽNJA
BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Gregor Valič za VW oldtimer 
klub Slovenija

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

VW HROŠC KLUB 
SLOVENIJA
na nocnem sankanju na Krvavcu
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Ko smo leta 1996 ustanovili Klub lastnikov in ljubiteljev 
klasičnih motociklov, v angleški različici Classic Motorcycles 
Owners Club – C.M.O.C., smo sprejeli sklep, da čim prej 
organiziramo prireditev, na kateri sodelujejo samo 
lastniki klasičnih, torej starodobnih motociklov. V sredini 
devetdesetih v prejšnjem stoletju je bil v spomladanskem 
in poletnem času pravi "boom" prireditev za starodobna 
vozila. Po razmisleku smo se odločili, da organiziramo 
nekaj, česar v Sloveniji še ni organiziral nihče, in sicer pravi 
zimski rally. Odločili smo se, da ga izvedemo na Krasu, saj je 
podnebje milejše in ceste niso preveč soljene (tako je bilo 
takrat, danes pa so ceste po Krasu precej soljene). Zimski 
rally je vseboval spretnostne kakor tudi točnostne vožnje. 
Konec januarja 1997 smo tako organizirali prvi zimski rally. 
Nihče ni pomislil, da bomo 'zdržali' do petindvajsetega po 
šestindvajsetih letih, saj nam je lanskega vzela epidemija. 
Udeležba na prvem rallyju je presegla naša pričakovanja, 
saj se je zbralo skoraj petdeset tekmovalcev. To nam je dalo 
zagon, da naslednje leto nadaljujemo. Leta 1998 pa je sledilo 
še hujše presenečenje, saj se je sredi zime v zelo mrzlem, 
sicer sončnem vremenu, zbralo skoraj sto udeležencev. Za 
organizatorje je to bil rahli šok. Po premisleku smo si dejali, 
da moramo za naslednje rallyje udeležbo nekako omejiti, 
saj je toliko motoristov na cesti velik zalogaj, predvsem iz 
varnostnega stališča. Tako smo organizirali zimske rallyje, ki 
smo jih v prvotni obliki obdržali do desetega. Nato smo prešli 
na etapne rallyje, ki jih organiziramo ob jubilejih, ter srečanja, 

BESEDILO: Andrej Pristov, FOTOGRAFIJE: Janez Gerčar 
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ki pa se odvijajo med jubileji. Nekatere jubilejne rallyje smo 
celo potegnili na več dni. Najdaljši je bil deseti, saj smo se 
prvi udeleženci srečali v Sežani že v sredo zvečer. Pozneje 
smo se navadili na rutino, da Zimski rally traja od petka 
popoldne do nedelje dopoldne z glavno vožnjo v soboto. V 
vseh teh letih smo se z vožnjami orientirali predvsem na Kras 
s širšo okolico. Tako smo obiskali Vipavsko dolino, Brkine, 
slovensko Istro in obalo. Letos nas je pot vodila v Goriška 
brda. 

Že vsaj petnajst let se v petek popoldne sestanemo v Sežani 
pri častnem članu in nekdanjem motorističnem dirkaču (med 
drugim je bil prvak Slovenije in podprvak nekdanje države 

Jugoslavije) Jožetu Bernetiču – Pepiju. Na ta način pride 
Zimski rally do pravega pomena. To sta predvsem druženje 
in zabava, kjer se lahko pogovorimo o svojih motociklih, o 
njihovih prednostih ali slabostih, restavriranju, nakupu ali 
menjavi delov itd. 

Po morda malo prekratki noči smo se zbudili v sončno in 
ne pretirano sobotno mrzlo jutro. Znova so nas presenetili 
prijatelji oziroma udeleženci, saj se jih je s svojimi lepotci 
zbralo več kot petdeset. Večinoma stari znanci zimskih 
rallyjev, pa tudi nekaj novih obrazov, ki so želeli preizkusiti 
čar vožnje v prelepem zimskem vremenu. Paleta motociklov 
je bila različna, od najstarejših iz tridesetih let prejšnjega 
stoletja, dva prelepa AJS-a je pripeljal Swen Dolenc do 
motociklov iz osemdesetih let. Pojavilo se je kar nekaj 
prikoličarjev Moto Guzzi, BMW ter JAWA v največjem številu 
ter prvič  na zimskem rallyju pa prikoličarji Dnepr in Ural, 
izdelani v nekdanji Sovjetski zvezi. 

Po obveznostih pred startom so bili motocikli pripravljeni. 
Nekaj minut čez deseto uro smo krenili pod startno rampo 
in čez tradicionalni sneg, ki ga je že velikokrat pripeljal naš 
član Sašo Tempfer iz doline pod Poncami na prvo etapo 
proti Goriškim brdom. Pot nas je vodila skozi Dol pri Vogljah, 
Dutovlje, Pliskovico, Gorjansko, Brestovico, Opatje selo do 
Mirna, kjer nas je pričakal častni član Peter Grom. Nato smo 
se okrepčali s kavo in drugimi toplimi napitki. Po postanku 
smo pod vodstvom lokalnega motorista in organizatorja 
srečanja prikoličarjev v Šempetru, Egona Devetaka, krenili 
skozi Šempeter, Rožno dolino, mimo Nove Gorice do Gonjač 
v Goriških brdih. Tu je bil tudi glavni postanek z ogledom 
Goriških brd z bližnjega razglednega stolpa ter kosilo v 
gostilni Pri Marjotu, kjer je tudi potekala manjša slovesnost 
ob jubileju zimskega rallyja. Nekaj simboličnih nagrad so 
prejeli Jože Bernetič – Pepi za svoje gostoljubje v domači 
hiši, saj gosti udeležence zimskih rallyjev že več kot petnajst 

let. Prejel je originalni novi gorivni rezervoar Tomos Alpino, 
napolnjen z 'ognjeno vodo' in napisom TOMOŠnops. Za 
udeležbo na prvem rallyju pred šestindvajsetimi leti je 
zamejski Slovenec Franz Kralj prejel krmilo motocikla z 
repliko startne table prvega rallyja. Naj navedem, da je 
bilo na prvem rallyju kar nekaj članov kluba organizatorja 
C.M.O.C., a si člani na rallyju ne podeljujemo nagrad. Glavno 
nagrado, in sicer ZLATO ČELADO, pa si je prislužil Miloš 
Ješe za udeležbo na vseh Zimskih rallyjih do zdaj, vključno 
z lanskim neuradnim mini srečanjem na Brajdi pri Ivanu in 
Jolandi. Veselje nagrajencev je bilo nepopisno!

Po kosilu smo se zapeljali še do bližnje turistične kmetije 
Markočič, kjer smo se še malo okrepčali in pripravili za 
'dolgo' drugo etapo oziroma pot proti Sežani. Čez Solkanski 
most smo prispeli v Novo Gorico, kjer smo napolnili jeklene 
konjičke in se odpravili proti Krasu. Skozi Branik in Štanjel 
smo prispeli v Avber. Kmetija Ukmar v Avberju je stalna 
točka že vrsto let tako za Zimski rally kot za druge klubske 
aktivnosti. Po okrepčilu z izredno dobrim pečenim pršutom 
smo se že v mraku odpeljali proti cilju petindvajsetega 
Zimskega rallyja. Tako smo rally zaključili v Hotelu Prunk s 
podelitvijo priznanj za udeležbo.

25. JUBILEJNI C.M.O.C. ZIMSKI 
RALLY ZA KLASICNE MOTOCIKLE,

LEVO Čudoviti AJS v originalnem stanju Swena Dolenca.
SPODAJ Armin Moritz ter sovoznik Peter Kert na Dnepru 2WD.

SPODAJ Miloš Vidmar – AJS 600 pod nadzorom štarterja Ivana Romška.

PRVA SPODAJ Hans Jorg Schwanzer z sovoznico Nado se je z 
svojim Dneprom pripeljal po cesti iz Avstrije.
DRUGA SPODAJ Miloš Ješe ZLATA ČELADA.

ZGORAJ Renato in Drago Kumer - Jawa 350.

28. – 30.1.2022
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V leto 2021 smo tudi v VW Hrošč klubu Slovenija 
vstopili z veliko mero optimizma in upanja na več 
druženja s somišljeniki. Vendar pa se je kmalu 
pokazalo, da bo podobno, kot je bilo leta 2020. Glavno 
prireditev Let's bug together smo bili kmalu primorani 
odpovedati. Razočarani so bili tako zvesti obiskovalci 
kot organizatorji. Na sestankih smo sklenili, da je naš 
cilj organizirati čim več enodnevnih izletov ter drugo 
neformalno Corona srečanje na Bledu.

oz. sklepamo nova. Druženje ob Kolpi tradicionalno sovpada 
z državnim praznikom, tako da se naš obisk podaljša v krajši 
dopust. Vedno se počutimo lepo sprejete in dobrodošle, zato 
se vsako leto z veseljem vračamo. Kmalu vas spet obiščemo!
V začetku avgusta smo želeli obiskati Park vojaške zgodovine 
Pivka, a nam je načrte prekrižalo vreme.

Tudi letos so prijatelji iz Prekmurja VW klub Keeber v mesecu 
avgustu organizirali enodnevno krožno vožnjo, ki smo se 
je z veseljem udeležili. V Prekmurju vsako leto organizirajo 
srečanje ob koncu tedna, a je tudi tam koronavirus že drugo 
leto onemogočil izvedbo srečanja. Hvala vam za odlično 
izvedeno vožnjo ter dobro pogostitev. Stiskamo pesti, da bi 
se letos družili ves konec tedna!

Septembra nas je znova zamikala Primorska, zato smo se tja 
ponovno podali. Vremenska napoved ni bila obetavna, a se 
je kljub temu obrnilo v našo korist. Izleta se je udeležilo 19 
vozil. Obiskali smo školjčišče v Ankaranu ter se zapeljali skozi 
primorska mesta do Luke Koper. Najpogumnejši so se tudi 
kopali. Da nismo ostali lačni, sta poskrbela Rado in Andrej. 
Znova smo preživeli lep 'hroščarski' dan, ki je minil prehitro.

Oktobrski izlet smo združili z obiskom dolgoletnih 
pokroviteljev. Odpravili smo se na Gorenjsko. Kljub neugodni 
vremenski napovedi smo se odločili izvesti izlet. Spremljali 
so nas dež, megla, sonce, le sneg nas ni pozdravil. Kljub 
slabi napovedi se je zbralo 15 vozil. Prvo postajo smo 
imeli v Tržiču, kjer nas je z dobro kavo prebudil dolgoletni 
pokrovitelj in član Danijel Škrjanc. Iz deževnega Tržiča smo 
se odpravili proti soncu v Dražgoše. Pot nas je po prelepi 
Gorenjski vodila skozi Kropo do našega drugega cilja. Kot 
rečeno, smo se ustavili v Dražgošah, kjer je za naše želodčke 
poskrbel Domen Štilec, ki je prav tako naš dolgoletni član 
in pokrovitelj. Ogledali smo si muzej in spomenik ter se siti 
odpravili do Kranja. 

BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Ana Vidic, VW Hrošč klub Slovenija

Priložnost za prvo srečanje smo dočakali v mesecu maju. 
Odpravili smo se v jugovzhodni del Slovenije. Izlet je bil 
zasnovan tako, da udeleženci do konca izleta niso vedeli, 
kje je naš cilj. Prejeli so le namige. Obiskali smo tri jezera 
– Kočevsko, Bloško in Rakitniško jezero. O tem izletu ste si 
lahko prebrali že v enem od prejšnjih izvodov revije.

Prvi konec tedna v juniju smo se udeležili srečanja pri 
prijateljih iz Euro VW Club 2002 Slovenija v Izoli, kjer so 
nekateri tudi prvič skočili v morje. Vsako leto se imamo na 
tem srečanju lepo in tudi tokrat ni bilo nič drugače. Se vidimo 
znova to leto!

Naslednji dogodek, ki nas je čakal, je bilo neformalno 
srečanje v River Camping Bled – 'Corona meeting  2'. Srečanje 
je potekalo drugi konec tedna v juniju. Del ekipe je na kraj 
dogodka prišel že v četrtek. Veseli smo bili, saj so tudi prvi 
obiskovalci prispeli že v četrtek. Presenečeni smo bili nad 
visokim obiskom, saj se je zbralo nepričakovanih 90 vozil. V 
večini so bili obiskovalci iz Slovenije, presenetili pa so nas 
tudi prijatelji iz Slovaške in Češke, ki so prispeli s tremi vozili. 
Vreme nas je razvajalo s soncem in visokimi temperaturami. V 
soboto smo naredili krožno vožnjo po kampu, da so si lahko 
vsi dodobra ogledali naše lepotce. Konec tedna je prehitro 
minil in s tem je prišlo slovo, na katerem smo si obljubili, da 
se vidimo kmalu.

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili River Campingu Bled za 
ugodno in prijetno bivanje. V zahvalo smo jim podelili VW 
aircooled approved Camp. :) Znova se vrnemo letos ...
Ob koncu junija nas je pot vodila do prijateljev iz VW kluba 
Dolenjske in Bele Krajine. Tudi pri njih vsako leto uživamo ob 
reki Kolpi in nizamo spomine ter utrjujemo stara prijateljstva 

povzpeli na Ljubljanski grad, kjer smo imeli prelep razgled na 
razsvetljeno Ljubljano. Nazdravili smo s kuhanim vinom ter 
se peš odpravili v središče okrašene Ljubljane. Poslovili smo 
se v željah in upanju na lepše leto.

Kljub situaciji v letu 2021 smo izvedli kar nekaj izletov in 
druženj, kjer smo ponovno pisali nove spomine ter sklepali 
nova prijateljstva oz. krepili stara. Vsem prijateljem, ki 
nas spremljate in se udeležujete naših izletov, se iskreno 
zahvaljujemo in upamo, da se vidimo tudi v prihodnje.

Oktobrski izlet se je odvijal na isto soboto kot tradicionalni 
Kostanjev piknik v Kamniški Bistrici, ki ga organizira VW Club 
2002 Slovenija. Večina udeležencev izleta se je odpravila 
tja, kjer smo nazdravili z moštom ter se okrepčali s pečenim 
kostanjem. 

Novoletne večerje ni bilo mogoče izvesti, zato smo se odločili 
za prednovoletno druženje. Zbrali smo se tretji konec tedna 
v decembru, in sicer v središču Ljubljane. Z vzpenjačo smo se 

Vse dogodke lahko spremljate na naši Facebook strani 
https://www.facebook.com/VWHKS in spletni strani 
www.hroscklub.com. Za morebitna vprašanja smo na 
voljo na omenjenih straneh, na elektronskem naslovu 
vwhroscklubslovenija@gmail.com ter na telefonskih 
številkah, ki jih najdete na spletni strani. 

Člane klube bi radi spomnili, da je treba letno članarino 
poravnati do konca marca. Članarine so enake, kot so bile 
do zdaj, 20 € za člane kluba in 5 € za družinske člane. Za vse, 
ki imate željo, da se nam pridružite v klubu, znaša vpisnina 
(enkraten znesek) 10 € in članarina 20 €. Poravnava članarine 
oz. vpisnine je možno na sestankih oz. na našem naslovu. 
Člani, ki so pridruženi klubu SVAMZ, poravnajo članarino ob 
prevzemu kartice SVAMZ.

V klubu že potekajo priprave na naše vsakoletno srečanje v 
Lescah. Verjamemo, da nam bo letos končno uspelo izvesti 
Let's bug together #29. 

Izvedli bomo tudi neformalno srečanje na Bledu, ki že 
postaja tradicionalno. 

Prvi dogodek v tem letu se je že odvil; o njem si lahko 
preberete v našem drugem članku. Načrt imamo izvesti 
še več voženj in druženj, na katere ste vljudno vabljeni. 
Ni pomembno, ali ste naš član, bistvo je v kakovostnem 
druženju in spoznavanju novih vozil ter njihovih lastnikov.

V tem letu naš klub praznuje 30 let. Prepričani smo, da bo 
leto pestro in veselo.

Se vidimo kmalu!

RAZGLEDNICA S PRIREDITVE

Krožna vožnja skozi kamp.

LEVO Lepo smo se imeli.
SPODAJ Lep pogled na morje.

Obiskala nas je tudi Pirkolica.

Tri jezera – čas za postanek.

VW HROŠC
KLUB SLOVENIJA 
V LETU 2021
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RM Sotheby's Villa Erba

MUSEO 
FERRUCCIO 
LAMBORGHINI 
BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Aleksander Praper

FUNO DI ARGELATO, BOLOGNA
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Museo Ferruccio Lamborghini

Nedavno sem že opisal obisk muzeja Lamborghinijevih 
tehnologij (MUDETEC), ki se nahaja v okrilju sedanje Lam-
borghinijeve tovarne in je bolj kot podrobnem odkrivanju 
zgodovine te znamke namenjen tehnologijam ter v precejšnji 
meri novim modelom, ki so nastali v času, ko Ferruccio že ni 
bil več lastnik znamke z njegovim imenom. Po obisku družin-
skega muzeja lahko trdim, da gre za popolnoma drugačna 
pristopa. Medtem ko bi tisti, ki se jim sline cedijo predvsem 
po novih modelih, raje obiskali MUDETEC, bi ljubiteljem 
starejših avtomobilov, tehnike in zgodovine neprimerno bolj 
priporočal obisk muzeja, ki ga bom tokrat predstavil.

Začnimo pa kljub temu pri začetku. Ferruccio Lamborghini se 
je rodil 28. aprila 1919 v bližini Modene. A bolj kot kmetovanje 
ga je zanimala tehnika. Med 2. svetovno voljno je bil v Grčiji, 
kjer je opravljal delo vzdrževalca, mehanika. Ko se je vrnil 

v Italijo, je imel dovolj tehnične podlage in podjetniške 
žilice, da je kmalu opazil poslovno priložnost. Domača 
pokrajina Reggio Emilija, ki je znana po kmetijstvu, je 
bila opustošena, kmetom pa so manjkali stroji, da bi 
lahko delali. Zato je začel iz poškodovanih, opuščenih 
vojaških vozil, predvsem Jeepov, ki so ostali za Ameri-
čani, sestavljati traktorje. Uspelo mu je, da so bili tudi 
cenovno sprejemljivi. Leta 1946 je odprl prvo delavnico, 
leta 1947 naredil prvi slavni traktor Carioca in leto zatem 
ustanovil podjetje Lamborghini Trattori. Že kot mlad fant 
je imel rad avtomobile, zato ne preseneča podatek, da je 
leta 1948 nastopil na dirki Mille Miglia s svojim dirkalnim 

prototipom Fiat Barchetta Sport (številka 427), ki je bil v 
osnovi njegov Topolino, a temeljito predelan in bistveno 
zmogljivejši. Mille Miglia je zaključil z nesrečo, zato se je od 
takrat izogibal dirkanju. Kljub temu pa je ostal zvest avto-
mobilom in inovacijam. Odpiral je podjetje eno za drugim. 
Proizvodnji traktorjev je dodal proizvodnjo gorilnikov, 
potem še čistilcev vode, izdeloval je klimatske naprave, 
solarne panele … Ni čudno, da je obogatel. Končno si je 
lahko kupil avtomobile, ki si jih je želel – od Alfe Romea, 
Jaguarja do Astona Martina in Ferrarija. A z nobenim ni bil 
popolnoma zadovoljen, vedno je našel prostor za izbolj-
šave. Zato je prišlo tudi do srečanja z Enzom Ferrarijem,  Iztekale so se zadnje minute pred zaprtjem, ko sem zapustil veliko stavbo nekdanje 

Lamborghinijeve tovarne, kjer je družina Lamborghini ustvarila muzej Ferruccia 
Lamborghinija, ustanovitelja te eksotične znamke. Pomislil sem, kako bi se Ferruccio 
odzval na vedno bolj pogost vtis, da so Lamborghiniji v času kriptovalut in pod 
okriljem VW koncerna postali simbol hitrega finančnega uspeha oziroma tipični 

avtomobili za kriptomilijonarje. Mislim, da mu ne bi bilo všeč. Zakaj? Ker je sam začel skromno, 
kot kmečki sin in z nenehnim trudom, znanjem, inovacijami, odrekanji postopoma postal eden od 
avtomobilskih velikanov. Vodila ga ni želja po hitrem zaslužku, temveč iskanje novih področij z željo 
po izboljševanju in vrhunskih izdelkih. Zato Lamborghinijeva družina poudarja, da so v muzeju še 
posebej dobrodošli otroci in mladi, saj je lahko Ferruccieva zgodba zanje pozitiven zgled.

ZGORAJ Na podlagi uspeha s traktorjem Carioca (levi) je 
Ferruccio zaslovel in ustanovil podjetje Lamborghini Trattori.
LEVO V muzeju je razstavljen pester izbor Lamborghinijevih 
traktorjev, od začetkov pa do sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja.

ZGORAJ Lamborghini je na začetku za izdelavo traktorjev uporabljal dele s 
poškodovanih vojaških vozil, ki so ostala po drugi svetovni vojni.

Ferrari 250 GTE (na levi), ki je povzročil, da je Ferruccio Lamborghini 
ustvaril neposrednega konkurenta na desni - model 350 GT.

Lamborghini 330 GTV je bil 
prototip, ki je služil kot osno-
va za serijski model 350 GT.
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Muzej

zaradi katerega je trmasti Ferruccio, v zgolj pol leta po ne-
sporazumu, ustanovil avtomobilsko podjetje Automobili 
Lamborghini v kraju Sant'Agata Bolognese. Jeseni istega 
leta (1963) je že predstavil prvi avtomobil – Lamborghini 
350 GTV. Anekdoto, ki je povzročila večno rivalstvo dveh 
avtomobilskih velikanov, ste že lahko prebrali v ome-
njenem članku o Muzeju Lamborghinijevih tehnologij 
(MUDETEC). Je dokaj splošno znana, tako kot nekaj 
najbolj slavnih avtomobilov te znamke. A šele obisk tega 
družinskega muzeja (v bližini Modene) razkrije intenzivno 
dejavnost in inovativnost Ferruccia.

Ko sem se pripeljal na parkirišče pred muzejem, mi je vse 
delovalo nenavadno preprosto za takšno znamko. Še po-
sebej, če bi to primerjal z bliščem stavb muzejev nemških 
znamk. A kmalu po vstopu sem ponovno spoznal, kot že 
ob obiskih muzejev Ferrarija in Alfa Romea ter Masera-
tija, da Italijani bolj stavijo na vsebino kot na fasado in 
digitalizacijo. Kar 9.000 kvadratnih metov velik objekt 
nekdanje Lamborghinijeve tovarne za hidravliko je Fer-
rucciev sin Tonino ob pomoči družine pretvoril v Tonino 
Lamborghini Forum, kjer lahko gosti razstave in dogodke 
za približno 400 ljudi. 5.000 kvadratnih metrov je name-
njenih muzeju, ki vsebuje avtomobile in stroje, plodove 

dela Ferruccia Lamborghinija, ter tisoče fotografij, tiskovin in 
predmetov. Družina pravi, da je muzej živ, saj vanj še vedno 
dodajajo nove zanimivosti. Te so, poleg počastitve spomina 
na Ferruccia, namenjene predvsem zahvali vsem delavcem in 
drugim,  ki so sodelovali pri ustvarjanju te bogate zgodovine. 

Preden je Tonino 27. maja 2014 odprl muzej v kraju Argelato 
(v bližini Bologne), je 20 let že deloval 1.400 kvadratnih me-
trov velik muzej v lepi stari stavbi ob Lamborghinijevi tovarni 
klimatskih naprav blizu Modene. Tam je Tonino muzej uredil 
že dve leti po očetovi smrti, torej leta 1995. A zaradi vedno 
večjih potreb se je odločil za novo lokacijo, kjer je dovolj 
prostora za širjenje zbirke. Ta trenutno vsebuje pester nabor 
traktorjev, od popolnoma prvih do tistih, ki so bili izdelani še 
v sedemdesetih letih in celo takšne z gosenicami namesto 
koles. Stare traktorje je sin Tonino brez očetove vednosti 
iskal po Italiji in odkupoval ter obnavljal z velikim spoštova-
njem do ohranjanja dediščine. Čeprav menda Ferruccio tega 

ZGORAJ Najcenejša možnost, da bi doma imeli 
Lamborghinija, je bil nakup gorilnika ali klimatske 
naprave.

ZGORAJ 11,5 metra dolgi tekmovalni gliser je ob pomoči dveh 
Lamborghinijevih V12 motorjev osvojil  kar 11 prvenstev.

SPODAJ  Na 'goli' Lamborghini Miuri je lepo vidna zasnova 
njene konstrukcije.

ZGORAJ Miura je uvedla zadaj-sredinsko prečno postavljen 
motor in z najvišjo hitrostjo preko 300 km/h zasedla vrh 
med takratnimi serijskimi avtomobili. Danes se uvršča med 
oblikovalske ikone avtomobilizma.
LEVO Niso tako spektakularni, kot smo bili od Lamborhinija 
vajeni, a vseeno so zanimivi - majhni športni avtomobil, s 
katerim je Ferrucio leta 1948 nastopil na dirki  Mille Miglia, 
otroški avtomobilček narejen za sina Tonina ter Ferrucciova 
predelava v 'barchetto' na osnovi Fiata.

Nemirni podjetniški duh 
je Ferruccia nenehno 
gnal k novim izivom in v 
odpiranja novih podjetij.
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Tisti casi so bili za Lamborghini zelo 
uspešni. Ferruccio je v zgolj desetih 
letih ustvaril sedem proizvodnih 
modelov! A ta nagli vzpon je žal 
prekinila naftna kriza.
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Muzej Ferrarija, Maranello

ni cenil, saj ga ni zanimala preteklost, temveč vedno novi 
izzivi, je obratna ljubezen očeta do sina v muzeju razvidna v 
razstavljenem otroškem avtomobilčku iz leta 1955, ki mu je 
motor iz skuterja omogočil najvišjo hitrost 70 km/h. Seveda 
v muzeju ne manjka omenjeni predelani Fiat z dirke Mille Mi-
glia, prav tako ne manjka rdeči Ferrari 250 GTE, ki je povzročil 
spor z Enzem. Na ogled je prototip prvega Lamborghinija 350 
GT, ki je leta 1964 nudil veliko udobja, a kljub temu dosegel 
hitrost 250 km/h, in še 12 drugih prototipov ter unikatov. 
Med njimi je vredno poudariti Espado iz leta 1967, ki je po 
zgledu koncepta Marzal imela ogromna dvižna vrata, v slogu 
mercedesa 300 SL ali pozneje De Loreana, vendar je bila prvi 
poskus uporabe takšnih vrat za štirisedežni avtomobil.

Za razstavljene avtomobile si je treba vzeti čas in razumeti 
njihov pomen. Pri tem lahko pomaga tudi vodeni ogled. Po 
možnosti s strani članov Lamborghinijeve družine. Šele z 
razlagami postanejo jasne posebnosti posameznih modelov. 
Zanimiva je recimo odkrita konstrukcija terenskega vozila 
LM002, na ogled sta dva prototipa Urraca, edina preživela 
Jalpa Spyder, pa Jarma SVR in rumeni unikatni Urraco. 
Menda je bila rumena barva Ferrucciu najbolj pri srcu, a so 
avtomobili v muzeju precej različnih barv. Tako je opaziti še 
številne druge modele in izpeljanke, kot sta 400 GT, Islero S, 
Lamborghinija za tekmovanje na reliju ter seveda avtomo-
bil, ki ga je imel Ferruccio najraje – njegovo osebno rdečo 
Miuro P40 SV (1966), poleg katere stoji še gola aluminijasta 
karoserija takšnega modela. Miura je bila za Lamborghini 
zagotovo prelomna. Leta 1966, ko je bila predstavljena v 
salonu v Ženevi, je takoj prevzela primat med superšportniki 
in izstrelila znamko Lamborghini med zvezde. Bila je prvi 
osebni serijski avtomobil, ki je presegel hitrost 300 km/h, in 
tudi prva z zadaj-sredinsko prečno nameščenim motorjem. V 
sedmih letih so jih prodali 782, v treh serijah. Miura še danes 
velja za enega najlepših avtomobilov.

Tisti časi so bili za Lamborghini zelo uspešni. Ferruccio je v 
zgolj desetih letih ustvaril sedem proizvodnih modelov! A ta 
nagli vzpon je žal prekinila naftna kriza. Leta 1974 se je Ferru-
ccio odločil prodati svoje avtomobilsko podjetje, preselil se 
je na vinogradniško posest v Umbrio ter se posvetil kmetova-
nju. A še pred tem je ustvaril model Countach, ki mu je Berto-
ne začrtal za tiste čase neverjetno futuristično obliko, povrh 
pa je bil še krepko hitrejši od Miure. Countach je prvi uvedel 

ZGORAJ Ne le na tleh in v vodi, Lamborghini je želel kraljevati 
tudi v zraku. A ostal je pri le enem helikopterju.

DESNO  Ob sprehodu po muzeju bi 
zaradi raznobarvnih avtomobilov 
težko sklepali, da je bila Ferrucciu 
najbolj pri srcu rumena barva. Prej bi 
ugibali, da je bil naklonjen tradicio-
nalno italijansko rdeči, v kakršno so 
odeti ta Iselero,  pa še Coutach, 350 
GT , njegova osebna Miura in tudi trije 
začetniški majhni avtomobili.

LEVO Prototip Espade naj bi bil prvi 
poskus vgradnje dvižnih vrat na štiri-
sedežni avtomobil. Zgledoval se je po 
futurističnemu konceptu Marzal.

ZGORAJ Rekonstrukcija za današnje čase zelo skromne pisarne 
Ferruccia Lamborghinija

LEVO Že od samih začetkov so Lamborghinijeve avtomobile 
zaznamovali zelo zmogljivi V12 motorji.

DESNO Prototip Urraca ob barvno sorodni dizajnerski sedežni 
garnituri. Po muzeju razporejeni raznoliki fotelji, kljub očitno 
industrijskim prostorom, prispevajo k vtistu domačnosti.
SPODAJ Lahko bi rekli, da je terenski LM002 predhodnik 
današnjega modela Urus. Ampak namen Ferruccia gotovo ni bil 
takšen kot je danes - sledenje trendom.

Muzej
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dvižna škarjasta vrata, ki so poleg zašiljenih linij karoserije 
ostala prepoznavni element naslednjih Lamborghinijev. 
Proizvajali so ga neverjetnih 17 let, kar je rekord med super-
športniki. Torej je smiselno, da ima v muzeju častno mesto 
tudi rdeči Countach. Poleg avtomobilov, ki jih je Ferruccio 
Lamborghini razvil, so na ogled še drugi osebni avtomobili, ki 
jih je uporabljal. Pa tudi kolesa, mopedi in grelniki, klimatske 
naprave, skice in načrti, umetnine in še bi se našlo. Navseza-
dnje je en prostor namenjen tudi vozilom, na katerih je sinov 
logotip (Tonino Lamborghini). Med temi je opaziti voziček za 
golf, ki ga je uporabljal papež Janez Pavel II.

Ob obisku muzeja je nemogoče prezreti dva izstopajoča 
predmeta – helikopter in gliser. Ferruccio je imel namreč na-
men izdelovati helikopterje, a italijanska vlada mu ni podelila 
licence, ker naj bi ne ustrezal pravilom. Nekateri pa pravijo, 
da zato, ker je imela v lasti konkurenčno podjetje. Ostal je 
pri enem helikopterju, ki pa je seveda tipičen Lamborghini 

– lahek, zmogljiv, poseben, z rumenimi detajli in številnimi 
logotipi besnečega bika. Bik v logotipu pa ni zaznamoval le 
Ferruccijevega astrološkega znamenja, temveč je bil žival, 
ki mu je bila najbolj všeč. Dokaj znano je, da je Ferruccio 
predelal legendarni čoln Riva in vanj vgradil svoja motorja 
V12 z močjo 700 KM. Ta Riva je sicer v zasebni lasti in so v 
muzeju zgolj fotografije ter modelček, a v polni velikosti si 
lahko ogledate 11,5 metra dolg rdeč tekmovalni gliser, ki je 
bil eden od čolnov z Lamborghinijevimi motorji. Tudi v tega 
sta vgrajena dva V12 motorja. Končni rezultat je, podobno 
kot marsikaj pri Lamborghiniju, neverjeten – 11 osvojenih 
svetovnih prvenstev!

Muzej Ferruccia Lamborghinija nam prikaže to italijansko 
znamko precej drugače, kot se odraža v današnjih časih in 
kot sem nakazal v uvodu. Prostori so v času dnevne svetlobe 
lepo osvetljeni, proti večeru pa pridobijo nekako domač 
občutek, k čemur prispevajo perzijske preproge in dizajnerski 
fotelji, ki so razporejeni med avtomobili. Pred odhodom velja 
pokukati še v rekonstruirano Ferruccievo pisarno ali se usta-
viti v trgovini, kjer so na voljo knjige in spominki ter 'lifestyle' 
izdelki Tonina Lamborghinija. Če imate srečo in vas na ogled 
popelje član Lamborghinijeve družine, je doživetje zagotovo 
še bolj posebno. Sam tega žal nisem izkusil.

ZGORAJ Industrijsko stavbo v bližini 
Bologne bi podnevi opazili predvsem 
po zaslugi dveh skulptur, v mraku pa jo 
izda svetleča tabla nad vhodom.

DESNO V italijansko družino ne sodijo 
le avtomobili, ampak tudi kolesa, 
motocikli in Fiat 500 - tako je bilo tudi 
pri Lamborghinijevih.

LEVO Na ogled je več tehničnih risb 
in skic različnih vozil - od traktorjev 
do Miure.

DESNO Ferruccio Lamborghini na čolnu Riva Aquarama, v katerega 
je vgradil dva svoja V12 motorja.

SPODAJ Po zidovih, v vitrinah in na stojalih je možno opazovati 
pestro zbirko fotografij, plakatov, revij in predmetov  iz 
Ferruccievega življenja.

DESNO Tudi Toninu, Ferrucciovemu sinu, je bilo blizu 
vse na kolesih. Na fotografiji je golf voziček, ki ga je 
razvil Tonino in uporabljal papež Janez Pavel II.

ZGORAJ V muzeju so razstavljeni tudi običajni avtomobili, ki so bili bodisi osebni 
avtomobili družine Lamborghini ali pa služijo kot primerjava iz iste dobe.

Ferruccio ni 
uporabil bika za 
logotip le zaradi 
astrološkega 
znamenja, ampak 
je bil bik njegova 
najljubša žival.

Muzej Museo Ferruccio Lamborghini
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Projekt, ki ga je Slovenska veteranska avto-
moto zveza z Muzejem motociklov Grom 
pripravljala kar dve leti, je končno dočakal 
predstavitev javnosti, in to 25. 11. 2021 ob 14. 
uri v Galeriji Štern (Tržaška 82, Ljubljana). Na 
dan otvoritve se je zbrala lepa množica cenjenih 
gostov in tako slavnostno odprla razstavo, ki 
je potekala do konca februarja 2022. Med gosti 
so bili g. Branko Šumenjak, častni član zveze 
Stevo Vujič, člani odborov SVAMZ, predstavniki 
slovenskih muzejev in novinarji. Predsednik 
kluba SVAMZ je v uvodnem govoru predstavil 
zgodovino vozila, ki vam jo predstavljamo v 
nadaljevanju. 

AVTOMOBILCEK 
MOPI

V reviji Avto Moto, ki jo je izdajala Avto-moto zveza Slovenije, 
septembra 1959, so zapisali: »Po ljubljanskih ulicah se premika 
sprevod malih avtomobilčkov, v njih pa samozavestno sede 
pionirji. Ljubljančani začudeno ogledujejo to povorko, ki je 
usmerjena proti Gospodarskemu razstavišču. Tako majhni 
avtomobili, pa s pravim bencinskim motorjem. Marsikomu to 
nišlo v glavo.«

Avtomobilček MOPI je bil razvit v sodelovanju s SAP Ljubljana 
in Tomosom med letoma 1957 in 1963 zaradi prometne 
in tehnične vzgoje. Izdelovali so ga za takratne pionirske 
prometne krožke. Prvi prototip so sestavili v tovarni Tomos. 
Leta 1957 ga je preizkusil takratni inž. Hinko Čerič. To pa 
je bil tudi eden od poglavitnih razlogov, zakaj so v Muzeju 
motociklov Grom poskrbeli za natančno obnovo tega malega 
dragulja, enega redkih preživelih. 
Nekdanje avtobusno podjetje SAP (Slovenski avtobusni 
prevoznik) Ljubljana je ob koncu 50. let 20. stoletja poleg 

avtobusov izdelovalo tudi avtomobilske karoserije na 
osnovi šasij različnih vozil. Šasije si je podjetje izposojalo od 
proizvajalcev, kot sta bila FAP (Fabrika automobila Priboj iz 
Srbije) in TAM iz Maribora, ali pa od italijanskega proizvajalca 
OM (Officine Milano) ali madžarskega Czepel ter drugih. 
V podjetju so sprejemali tudi naročila za izdelavo drugih 
nadgradenj, od gasilskih in reševalnih vozil do potujočih 
kinematografov. Leta 1977 se je SAP Ljubljana povezal s 
podjetjem Viator (prej 'Ljubljana-Transport'). Tako je nastalo 
podjetje SOZD SAP-VIATOR, v okviru katerega je že delovala 
delovna organizacija Mestni potniški promet, danes znana 
kot LPP. 

Med bogatim naborom avtomobilskih izdelkov, ki so jih ob 
koncu petdesetih let 20. stoletja razvili v SAP Ljubljana, se 
je znašla tudi pobuda Avto-moto zveze Slovenije, da naj 
konstruirajo majhen, delujoč avtomobilček, ki bo namenjen 
pouku o prometni varnosti. Poimenovali so ga MOPI (moped 

Avtomobilček Mopi

BESEDILO: Nataša G. Jerina
FOTOGRAFIJE: Žan Rek, MNZS, arhiv Muzej motociklov Grom

FOTOGRAFIJE ZGORAJ Projekt 
"avtomobilček MOPI" je bil končno 
predstavljen javnosti novembra. V 
Galeriji Štern pa ostaja vse do konca 
februarju 2022. Potem pa se že seli na 
obalo, kjer bo vse do poletnih dni. 
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pionir). Uporabili so ga v sklopu svojih društev za uvajanje 
takratne mladine v vedno gostejši promet na cestah in za 
namene pionirskih prometnih krožkov po šolah. 

AMZS je bil sicer ustanovljen ne dolgo poprej (1948 je 
deset avto-moto društev s 1.850 člani ustanovilo Avto-
moto zvezo Slovenije). Že na začetku so njegove naloge 
skrb za varnost v prometu, skrb za čistost okolja in druga 
pomembna sporočila, ki so povezana s prometno kulturo. 
Avto-moto društva iz Slovenije, včlanjena v AMZS, so tako 
neposredno skrbela za ozaveščanje o varnosti v cestnem 
prometu, kakor so le mogla. Največ pozornosti so seveda 
namenjala najmlajšim generacijam, saj so se zavedali, da 
morajo podučiti mladino čim prej o nevarnostih prometa na 
domačih cestah. 

Avto-moto društvo Ljubljana, kot eno od društev AMZS, 
je javnosti predstavilo konec septembra 1959 ob otvoritvi 
Prometnega parka, ki so ga zgradili ob ljubljanskem 
Gospodarskem razstavišču, avtomobilček MOPI.

Na dan otvoritve parka, 27. 9. 1959, je po uvodnem govoru 
Zorana Lapajna in majorja Andreja Šturma vrvico prerezal 
dr. Štefan Šoba, predsednik OBLO Ljubljana – Center in 
tako predal park v varstvo mladim, torej tistim, ki jim je park 
namenjen, in njihovim instruktorjem. 

Prometni park, ki je bil prvi tovrstni park v takratni Jugoslaviji, 
je bil opremljen z miniaturnimi cestami in pravo signalizacijo, 
za katero je poskrbela Iskra iz Kranja. Ob opravljeni praksi 
so vsi pionirji, ki so opravili 'izpit', prejeli posebno značko 
Avto-moto zveze Jugoslavije, ki je predstavljala neke vrste 
vozniško dovoljenje oz. legitimacijo za vožnjo, kot so jo 
poimenovali. Vsaka značka (zlata, srebrna in bronasta) je 
predstavljala težavnost opravljenega izpita. 

Mesec dni pozneje, oktobra 1959, revija Avto-moto poroča, 
da se »od pionirjev zahteva precejšnje prometno znanje, 
preden lahko sedejo za volan pionirskega avtomobila. 
Poznati morajo prometne predpise in motoroznanstvo, kar 
dokažejo s teoretičnim izpitom pred komisijo Avto-moto 
društva. Za uspešno opravljen teoretični izpit dobijo pionirji 

Avtomobilček Mopi

pionirsko prometno značko … To pionirsko značko ima 
doslej le nekaj deset pionirjev v Jugoslaviji, predvsem tisti, 
ki so pred nedavnim položili prometne izpite pri Avto-moto 
društvu Ljubljana.« Oktobra 1959 so bili namreč znova 
izpiti. Tako so bili pionirji na pravi preizkušnji, kako se bodo 
odrezali. Značke za opravljen izpit so nestrpno pričakovali, in 
ko so razglasili rezultate, so jih pionirji, ki so uspešno opravili, 
bili bolj veseli, kot »če bi dobili celo vrsto petic v šoli«. 

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

Po 2. svetovni vojni je nastalo kar nekaj sprememb v 
prometnem režimu in sami številčnosti vozil na cestah. Tako 
so leta 1954 na tedanjem Državnem sekretariatu za notranje 

Oživitev avtomobilcka 
MOPI nam je dala 
možnost, da pobliže 
spoznamo zgodovino 
varnosti prometa in 
izredno inovativen nacin 
približevanja vzgoje o 
prometu najmlajšim.

Restavriranje

FOTOGRAFIJE ZGORAJ IN SPODAJ Časopisi so na veliko pisali o 
avtomobilčkih, ki so bili namenjeni pionirjem in pouku o varni vožnji. 
Slovenija je namreč prva v takratni Jugoslaviji postavila cestno prometni 
park, kjer so se mladostniki učili vožnje prav s temi vozili. Ob otvoritvi 
prometnega parka za pionirje so se paradno zapeljali od centra Ljubljane 
do Gospodarskega razstavišča, kjer je stal park. 

FOTOGRAFIJE ZGORAJ Vozilo je bilo pred obnovo v slabem stanju, brez 
motorja in opreme. V Muzeju motociklov na Vranskem so opravili temeljito 
raziskavo o tem, kakšno je bilo nekoč vozilo. Na pomoč so se obrnili tudi 
na slovenske muzeje. Pomagali pa so s svojimi zgodbami tudi še nekateri 
živeči  inštruktorji oziroma takratni pionirji, ki so ta vozila uporabljali. V 
teku obnove je bilo zbrano ogromno originalnih fotografij in časopisnih 
člankov. 

ZGORAJ Ker so bili pionirji in njihova vozila prava atrakcija in ponos takratne 
Ljubljane, so jih vabili na razne prireditve in parade. 
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zadeve LRS v okviru prometne policije začeli prometno 
preventivno dejavnost. Ustanovljen je bil poseben Referat 
za varnost in vzgojo v cestnem prometu. Delo je potekalo 
predvsem v šolah in avto-moto društvih. Organizirana so 
bila predavanja in prvi šolski krožki Pionirjev – prometnih 
miličnikov, ki so pod nadzorom tedanjih miličnikov usmerjali 
promet, spremljali otroke in starejše ob prehodih čez cesto, 
pa tudi kaznovali nedisciplinirane udeležence v prometu. 
Da bi prizadevanja za prometno varnost še okrepili, so leta 
1958 ukinili referat in ustanovili Republiški koordinacijski 
Odbor  za vzgojo in varnost v cestnem prometu. Že leta 1959 
je ta odbor organiziral veliko javnih predavanj z diapozitivi in 
kratkimi filmi, vključila pa so se tudi javna občila. Leta 1960 
je bila ustanovljena Republiška Komisija za vzgojo in varnost 
v cestnem prometu pri tedanjem Državnem sekretariatu za 
notranje zadeve kot strokovni organ. Komisija je delovala 
v treh podkomisijah: za vzgojo v šolah, za organizacijo 
akcij in pripravo gradiva ter za usklajevanje dela članov 
komisij, podkomisij in občinskih organov. V nadaljnjih letih 

Inženir prototipa:

Leto izdelave: 

Karoserija: 

Dolžina: 

Širina:

Zavore: 

Motor: 

Hitrost: 

Prostornina motorja: 

Poraba: 

Sedež: 

Prestava: 

Razsvetljava: 

Barva: 

Lastnik: 

MOPI – MOPED PIONIR 

Hinko Čerič (TOMOS Koper) 

1959/1960 

S.A.P. Ljubljana

2.200 mm

1.050 mm

mehanične, na zadnja kolesa

Colibri 02, letnik 1958/1959, z verižnim 

prenosom je nameščen nad zadnjim 

levim kolesom

30 km/h

49 ccm

3 litre na 100 km

2

2

6 V, dolge in kratke luči, zavorne in 

smerne luči

svetlo modra

Muzej motociklov Grom, Vransko

je Komisija posvetila največ dela pripravam gradiva, 
snemanju prometno-vzgojnih filmov, akcijam in vzgoji 
v šolah, prav tako organizaciji občinskih organov za 
prometno vzgojo (vir: AVP).

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

Avto-moto zveza Slovenije je dala 
pobudo naj konstruirajo majhen, delujoc 
avtomobilcek, ki bo namenjen pouku o 
prometni varnosti. Poimenovali so ga MOPI 
(moped pionir).

Avtomobilček MopiRestavriranje

Veliko fotografij so nam poslali iz Muzeja novejše zgodovine 
Slovenija in nam s tem omogočili še podrobnejšo raziskavo 
vezano na sam avtomobilček. Zgornja fotografija je nastala na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, okoli leta 1957/1958 (avtor: 
Dušan Gostinčar, arhiv MNZS).

SPODAJ Peter Grom, lastnik Muzeja motociklov na 
Vranskem pred kamerami za RTV SLO. 

ZGORAJ Obiskovalci razstave so si natančno 
ogledovali vozilo in občudovali konstrukcijo tega 
čisto pravega majhnega avtomobila. 
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Volvo 343 DLNa mladih svet stoji

BESEDILO: Emil Šterbenk
FOTOGRAFIJE: E. Šterbenk, arhiv A. Šprinzar Nemec, 
Jasmina Lozar Photography, Volvo

VOLVO 343 DL

ANDREJ 
ŠPRINZAR 
NEMEC 
IN DARILO 
OCETU: 
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Peugeotevo podvozje mehko blažilo udarce – zlepa ni 
novega avtomobila, ki bi se z njim po tej strani lahko 
kosal. 
»Potem sem šel študirat. Vpisal sem lesarstvo in med 
študijem dal starodobniške zadeve malo na stran,« 
nadaljuje. 

Študijska leta so čas, ko mladi iščejo sorodne duše. Tudi 
Andrej jo je našel in se zaradi ljubezni iz Ljubljane preselil 
v Šempeter pri Gorici. Ker njegova boljša polovica ni 
imela nič proti starodobnikom, je počasi nadaljeval svoje 
'igranje' z njimi. 

Kamp prikolica in BMW 316

»Ko smo začeli kampirati, sem ugotovil, da ima tast 
doma Adrijino kamp prikolico iz leta 1984. Obnovili smo 
jo, tako da jo še zdaj uporabljamo. Leta 2013 sem našel 
BMW-ja 316 druge generacije, letnik 1986. Karoserija je 
bila odlično ohranjena, škoda je le, da ima še stari motor 
E 30 s 75 konjskimi močmi. A s tem se lahko preživi. BMW 
je tudi z najšibkejšim motorjem BMW.« 

Darilo očetu

Na teh straneh smo vajeni, da očetje (veliko redkeje 
mame) svoje otroke navdušijo za starodobnike. Tu je 
bilo ravno obratno. Andrej je leta 2016 po naključju 
naletel na oglas, da je naprodaj Volvo 343 DL, letnik 
1979. Njegov oče je ničkolikokrat povedal, da je v Nemčiji 

Novejši projekt

Andrej je na Krasu našel Tomosovega Colibrija AON, 
letnik 1972, za katerega ga sprašujejo, če je APN 4. 
Moped ni bil vozen. Bil je (vsaj na videz) v relativno 
slabem stanju. Izkazalo se je, da ga bo lahko 
popraviti. Težava je bila v elektriki. Ko so uredili 
slednjo, je motorček zabrnel. Seveda so temeljito 
očistili rezervoar za gorivo in uplinjač ter zamenjali 
zavorne obloge, namazali ležaje in verigo. Andrej 
je obnovil še sedeža. Ko si je ogledoval rezultat, se 
je odločil, da mopeda ne bo barval, saj mu sledi 
uporabe odlično pristajajo, originalnemu laku pa 
se je po poliranju vrnila večina leska. Tudi pedala 
je ohranil in dodal še originalen prtljažnik. Ker pa je 
lesar, ni šlo brez lesenega zabojčka na njem. Tako 
lahko tudi nekaj pripelje iz trgovine. Zdaj komaj 
čaka, da bo njegov mali sin toliko zrasel, da se bosta 
lahko zapeljala vsaj po dvorišču. 

Navadno iščem 'žrtev' za 
rubriko Na mladih svet stoji 
po društvih ali pokličem 
Natašo Jerina Grom, včasih 
pa na kakšnega mladeniča 

naletim popolnoma po naključju. Tokrat je bilo drugače. V 
pisarno kluba SVAMZ smo prejeli prijazno e-pošto. Pisal je 
Andrej Šprinzar Nemec, ki je 'zatožil' očeta, da ima izjemno 
ohranjenega Volva 343 DL. Seveda sem ga poklical in 
ugotovil, da ta vsebina vsekakor spada v rubriko Na mladih 
svet stoji.

Ne ve, od kdaj

»Moj dedek je bil mizar. Vedno, kadar smo prišli k njemu, 
nisem mogel odmakniti oči od njegovega starega, skrbno 
zloženega, a izjemno ohranjenega orodja. Vedno so mi bile 
všeč stare stvari. Nova kolesa so bila v redu, a stara so (po 
moje) imela dušo. Pri trinajstih letih sem prišel do več kot 
dvajset let stare Tomosove Laure. Tudi ta mi je bila bistveno 
bolj všeč kot najnovejši Automatici . Ko sem še malo zrasel, 
sem prišel do svojega Tomosa APN 6 – seveda rabljenega,« 
razmišlja Andrej.

Njegov stric na Vrhniki je imel Peugeota 304, ki je imel 
najlepše čase že za seboj, a mu je bil neskončno všeč. Z 
bratranci so se vozili okoli. Naj je bila cesta še tako slaba, je 

Na mladih svet stoji

LEVO BMW 316 
je že skoraj 
desetletje Andrejev 
ljubljenec (J. Lozar 
Photography).

SPODAJ Oče z 
velikim ponosom 
odpre motorni 
pokrov, pod 
katerim je vse kot iz 
tovarne.

Volvo 343 DL

ZGORAJ Adrijini prikolici 450 Q, ki jo je pred skoraj 
štiridesetimi leti kupil tast, sta z ženo vdahnila 
novo življenje, vleče jo lahko tudi ženin Peugeot 
308.pokrov, pod katerim je vse kot iz tovarne.
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(tam je bil na začasnem delu) leta 1982 opravil vozniški izpit z 
avtomobilom Volvo 340 z avtomatskim menjalnikom. Andrej 
se je podal v Ljubljano in ugotovil, da avtomobil prodaja 
86-letni gospod.

»Prvi lastnik je povedal, da je avtomobil prevozil le 21.000 
kilometrov. Mislil sem, da se je zmotil in da je pozabil k temu 
dodati še 100.000 kilometrov. Pa k sreči nisem imel prav. To, 
kar je povedal, je držalo. Avtomobil je bil zadnjič registriran 
leta 2000, potem pa je šestnajst let stal na keramičnih 
ploščicah v ogrevani garaži. A ne samo to, notranji blatniki 
in dno, motor ter menjalnik so bili namazani z zelo visoko 
viskoznim oljem – konzervirani. Odločil sem se, da ga bom 
kupil za očeta, a želel sem se prepričati, ali bi mu to bilo 
všeč,« se nasmehne.

Očeta je poprosil, ali bi hotel z njim pogledati starodobnika. 
Ko je videl široko odprte oči in iskren nasmeh, je vedel, da 
se je prav odločil. Z lastnikom, ki je bil navdušen, da Volvo 
potuje v dobre roke, se je dogovoril za ugodno ceno. Gospod 
mu je ponudil, da lahko plača v dveh obrokih. 

Volvova serija 300

Pri švedskem Volvu v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja 
niso izdelovali vozil spodnjega srednjega razreda in še 
manjših. Pri nizozemskem DAF-u pa so bili znani po manjših 
avtomobilih. Poleg tega so bili DAF-i zaradi izvirnega prenosa 
moči nekaj posebnega. Razvili so brezstopenjski menjalnik 
Variomatic. Med dvema konusnima jermenicama je bil 
napet jermen. S hitrejšim vrtenjem motorja se je prestavno 
razmerje zniževalo. 

Volvu so septembra 1972 pridobili 33-odstotni lastniški 
delež nad delnicami znamke DAF. Toda pozneje so 
načrtovanega DAF-a 77 oblikovno približali Volvovim 
vozilom. Namesto DAF-a 77 se je 'rodil' prvi Volvo serije 
300. Pozneje so ob trivratnih različicah izdelovali tudi 
štirivratne in klasične limuzine. 

Volvo 343

Volvo 343 so izdelovali v nizozemski družbi Volvo 
Car BV. S svojim odrezanim zadkom (hatchback) je 
vstopil v segment kompaktnih avtomobilov. Na zunaj 
je bila 3-vratna kombilimuzina relativno majhna, a je 
pod velikimi tretjimi vrati ponujala obilje prostora za 
prtljago – sploh ob zloženem zadnjem sedežu. Prva leta 
je bil na voljo zgolj z 1,4-litrskim bencinskim motorjem 
v kombinaciji z Variomaticom. Toda brezstopenjski 
menjalnik so montirali tik pred zadnjo premo, kar je 
prispevalo k ugodni porazdelitvi teže med prednjo in 
zadnjo osjo.

Nove pnevmatike in izpušna cev
Ko je Andrej pripeljal avtomobil očetu v Brežice, še 
sam ni mogel verjeti, da je mali Volvo tako vrhunsko 
ohranjen. Bolj izviren ne bi mogel biti, saj je stal še na 
tistih pnevmatikah, na katerih je zapustil tovarno. Prejšnji 
lastnik se je čudil, zakaj jih namerava zamenjati, saj je 
profil vendar še dovolj globok, razpokane pa tudi prav 
nič niso.

Nemški vozniški izpit

Oče je po poklicu kuhar in je šel s trebuhom za 
kruhom v Nemčijo, na Bavarsko, kjer je v bližini 
Münchna delal v turizmu: »Tja sem prišel s 23 leti 
in potem tam delal šest let. Ker še nisem imel 
vozniškega izpita, sem ga opravil v Nemčiji leta 1982. 
Vožnje sem se učil z Volvom 340 z brezstopenjskim 
avtomatskim menjalnikom. Res je bil nekaj 
posebnega. Potem sem si kupil Opla Ascono, a Volvo 
je bil kljub temu prvi avtomobil, ki sem ga vozil.«

Volvo 343 DLNa mladih svet stoji

DESNO V DAF-ovem muzeju lahko od blizu vidite 
menjalnik Variomatic.
SPODAJ Z Volvom je prejel tudi račun iz leta 1978, 
avtomobil pa je model 1979.

SPODAJ Tako so pri proizvajalcu promovirali 
večjega 'brata', Volvo 460.

Na začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja so se pri 
DAF-u odločili, da bodo začeli izdelovati tudi nekoliko večje 
avtomobile. Leta 1972 je tako luč sveta zagledal DAF 66, 
obenem so že načrtovali nekoliko večji avtomobil DAF 77. 
Vozilo so klasično zastavili – motor spredaj, pogon zadaj. 
Nameravali so uporabiti nekaj sestavnih delov obstoječega 
modela 66, pogonski sklop pa so nameravali kupiti pri 
Renaultu. A za takšno širitev niso imeli dovolj kapitala, 
zato so med zvenečimi imeni evropskih proizvajalcev 
avtomobilov začeli iskati partnerja. Prototip so poimenovali 
P900. Najprej so se zanj ogreli pri koncernu Volkswagen, kjer 
bi lahko zamenjal Audija 50. Tudi pri BMW-ju jih je novinec 
zanimal, saj bi takšen model lahko nadomestil 3-vratno 
kombilimuzinsko različico BMW-jev serije 02 (touring). V tem 
primeru bi v ta model vgradili BMW-jeve pogonske sklope. 
Tedanje vodstvo se je odločilo za sodelovanje z Volvom. Pri 

Ko je videl široko 
odprte oci in iskren 
nasmeh, je vedel, da 
se je prav odlocil.
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Rja je napadla zgolj izpušno cev, ki jo je pozneje zamenjal 
oče. Le prostega teka jim ni in ni uspelo nastaviti, zato je na 
pomoč poklical starega mojstra. Ta je samo temeljito očistil 
uplinjač (niti razstaviti ga ni bilo treba), tako da 1,4-litrski 
motor popolnoma gladko teče. 

To je bilo tudi vse, kar so do zdaj storili. Oče je v šestih letih 
prevozil približno 8.000 kilometrov. Letno torej prevozi več 
kot 1.000, kar je nujno, če želi, da avtomobil 'živi'. 

Ponosen lastnik

Andrejevega očeta Štefana sem šel obiskat v manjšo vas 
blizu Brežic, kamor se je preselil iz Ljubljane – družina je 
namreč po njegovi vrnitvi iz Nemčije živela v prestolnici, kjer 
so kupili stanovanje. Pričakal me je z Volvom in s širokim 
nasmehom. Najbolj ponosen je na dejstvo, da mu ga je 
podaril sin. Najprej mi je avtomobil razkazal, predvsem 
zadeve, povezane z varnostjo. Pokrov motorja se odpira od 
vetrobranskega stekla proti prednjemu delu avtomobila in 
ima močne zapahe s kolesci, ki poskrbijo, da tudi ob trku 
ostane na mestu. Zavore imajo servo pomoč – spredaj koluta 
in zadaj bobna. Lahko sem se prepričal, da odlično delujejo. 

Sedeži imajo močna naslonjala za glavo in ponujajo dovolj 
prostora – vsaj spredaj, na zadnjo klop nisem poskušal sesti. 
Ko naslonjalo prednjega sedeža podremo naprej, se umakne 
tudi malo proti sredini vozila, da je prostora za vstopanje več. 
Poglavje zase so sedeži, za katere sem mislil, da so nanje dali 
popolnoma nove prevleke – a so izvirni! Armaturna plošča 
sicer ne nudi toliko informacij kot v današnjih avtomobilih, 
a takrat je bila več kot dovolj dobro založena s kontrolnimi 
lučkami, uricami in stikali. 

Štirideset let star nov avtomobil

Glede na dejstvo, da ima na bokih le po ena vrata, so ta 
večja, kar mi je ustrezalo, da sem lažje vstopil. Na sedežu je 
bilo dovolj prostora, če pa bi imel kakšnega sopotnika moje 
velikosti, bi se prav gotovo tiščala z rameni. Preden sem 
poskusil speljati ali karkoli storiti, je pozornost pritegnila 
rdeča utripajoča kontrolna lučka na armaturni plošči. Da, 
avtomobil letnika 1979 me je opozarjal, da nisem pripel 
varnostnega pasu. Je pač švedski avtomobil. Volvo! Nad 
pedali nimam nobenih pripomb, saj dajejo ravno prav 
povratne informacije. Volan je mehanski in že na mestu ni 
pretirano trd, če pa se vozilo vsaj malo premika, bi zlahka 
stavil, da ima servo pomoč. Števec prevoženih kilometrov se 
še ni zavrtel do številke 30.000 in temu primeren je občutek 
novega avtomobila v kabini. Sklopka prijemlje v zgornji 
tretjini giba, zato sem pri speljevanju prav po začetniško 
dodal preveč plina. Ker sem videl, s kakšno ljubeznijo Štefan 
dela z avtomobilom, se ga nisem upal pogledati v oči. Zato 
ne mislite, da sem si upal peljati, kako se malček z zadnjim 
pogonom obnaša na malce hitreje 'položenih' ovinkih. 

Seveda nima nobenih elektronskih pomagal, saj je večino 
stvari treba premikati ročno – recimo nastavljanje sedeža 
in zunanjih ogledal ter odpiranje oken. Vse to pa deluje, 
kot da bi avtomobil včeraj pripeljal iz prodajnega salona. 

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 od 0 do 100 km/h,

poraba goriva: 90/120 / mesto /povprečje 

(l/100 km)

NEKATERI TEHNIČNI PODATKI ZA VOLVO 343 DL

Samonosna, hatchback, 3-vrata

Bencinski, štirivaljni, štiritaktni, vrstni, OHV, vodno hlajeni

1.397 ccm 15/70 pri 5.500

Enokolutna suha sklopka, ročni 4-stopenjski sinhronizirani menjalnik, 

pogon na zadnji kolesi

Spredaj: vzmetni nogi s prečnim stabilizatorjem, zadaj DeDionova prema, 

spredaj kolutni, zadaj bobnasti zavori, servo, ročna mehanska na zadnji 

kolesi 

4.190 × 1.660 × 1.392

2.395

943

155 SR 13

151

18,7

7,3 / 10,1 / 10,9 / 9,4  

Volvo 343 DLNa mladih svet stoji

ZGORAJ Ob pnevmatikah so zamenjali le še izpušno cev.
SPODAJ Ta ojačitev s kolescem poskrbi za varno zapiranje 
pokrova motorja – zapiranje je gladko, ker je vse 
namazano.

ZGORAJ Takrat so vsi švedski avtomobili imeli podobna 
naslonjala za glavo.

ZGORAJ Voznikov prostor še danes deluje solidno. Bodite 
pozorni na strukturo plastike na volanu, prav nič ni 
obrabljen.
DESNO Sedeži in vsa notranja oprema so kot novi.
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Površina volanskega obroča je še tovarniško hrapava in ni 
čisto zglajena, kakor bi za toliko star avtomobil pričakovali. 
Kar ga (po moje) takoj izda, da je to starejše vozilo, je malo 
bolj glasna kabina. Današnja vozila imajo po navadi boljšo 
zvočno izolacijo. No, tudi klimatske naprave nima, gretje pa 
je odlično – saj je vendar skandinavski izdelek. 

Sem storil napako?

Med poslavljanjem mi je Štefan pokazal pravkar kupljeno 
novo Dacio: »Ko sem se pripeljal z njo na dvorišče, sem se 
spraševal, ali nisem storil neumnosti. Že res, da je v njej všit 
štiridesetletni razvoj in da elektronika precej pomaga pri 
vožnji, toda tudi v Volvu se počutim kot v novem avtomobilu 
in udobno ter se brez napora z njim kakorkoli pripeljem.«
Nič ni narobe! Volva sicer ima 'obutega' v zimske pnevmatike, 
a mi je po telefonu rekel, da naj obisk načrtujem tako, da bo 
vreme lepo, cesta pa suha. Saj se vendar tudi pozimi mora 
kdaj nekam peljati! Volvo pa je tako izviren, da je prav, da ga 
ohrani naslednjim rodovom. Navsezadnje ima njegov sin tudi 
že sina!

Literatura in viri:

Nikolić, M. Volvo 340 GL Diesel. Avtomagazin. Ljubljana, 24. 4. 1986.

https://www.automobile-catalog.com/car/1979/35915/volvo_343_

dl.htm

https://www.autoweek.com/car-life/a1940091/when-volvos-had-cvts-

we-take-ride-1978-volvo-343dl/

Na mladih svet stoji

ZGORAJ Pred malim Volvom je ob takšni skrbi, 
kakršne je deležen, še veliko let.

PRVA ZGORAJ Letos se bo števec kilometrov 
zavrtel nad številko 30.000.
DRUGA ZGORAJ Ta Volvo si vsekakor zasluži tole: 
ORIGINALNO.

• ogromen parking za ameriška vozila
• ogromen camping site
• ogromen parking za obiskovalce
• ločen parking za olddmerje in motoriste
• 100m do plaže
• Live stage s šopkom kul bendov
• • Zelo družinam prijazno 
• Karavana okusov (Food trucks)
• 30m šanka

US CARS LAKE FESTIVAL

Velenjsko jezero
4. june 2022

4. junij

Days of Thunder je nazaj, tokraj večji in glasnejši kot kadarkoli!
NOVA LOKACIJA - VELENJSKO JEZERO!

Informacije: 041 771 847

SREČANJE AMERIŠKIH VOZIL - DAYS OF THUNDER 2022
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V januarju nas je presenetila žalostna vest, da nas je 
zapustil častni član kluba SVAMZ, petinsedemdesetletni 
dr. Tadej Brate, v svetovnem merilu vrhunski strokovnjak 
s področja tehniške dediščine, zlasti železniške. Širša 
javnost ga je najbolj poznala po njegovi knjigi: Ljubljanski 
tramvaj 1901–1958, ki so jo leta 1990 izdali pri Državni 
založbi Slovenije, zapustil pa nam je obsežen opus knjig, 
strokovnih in poljudnih člankov. Brate se s tehniško 
dediščino ni ukvarjal samo službeno – ta tematika je bila 
njegov konjiček in hkrati njegova strast. 

Miha Vrhunec, velik ljubitelj starodobnih vozil, strokovnjak 
s tega področja in njegov dobri prijatelj, je v svojem blogu 
zapisal, da je Brate izsledke svojega raziskovanja objavil v 
več kot 30 knjigah in 500 člankih.

JE BIL TEHNIŠKI 
STROKOVNJAK 
IN ZANESENJAK

BESEDILO: Emil Šterbenk
FOTOGRAFIJE: E. Šterbenk, T. Brate, P. Kohany

Od malih nog navdušen nad parnimi 
lokomotivami

Že kot otrok se je potikal po kurilnicah in železniških 
postajah ter se družil s strojevodji. Do podrobnosti je 
spoznal delovanje parnega stroja in jih s svojim znanjem 
prepričal, da so ga vzeli s seboj v kabine lokomotiv, kjer je 
pazljivo spremljal njihovo početje.

Da bi mu oče malo pristrigel peruti in ubil željo po 
lokomotivah, ga je med šolanjem za leto dni poslal v 
tovarno lokomotiv v Wiener Neustadt, kjer je jeklene konje 
spoznal do zadnje podrobnosti in se zanje še bolj zagrel. 
Prav nič ne preseneča, da je šel študirat strojništvo. 

Raziskovanje in restavratorstvo

Najprej je delal v industriji, potem pa je prišel v 
zanj idealno službo na ministrstvo za kulturo, kjer 
so ga zadolžili za tehniško dediščino. V tem času je 
magistriral v Veliki Britaniji na področju industrijske 
arheologije, kjer je dodatno izpopolnil svoje znanje in 
obenem predstavljal slovensko tehniško dediščino. 
Brate je bil med drugim avtor kataloga slovenskih 
tehniških spomenikov, sodeloval je pri ustanavljanju 
ljubljanskega železniškega muzeja in pomagal 
usmerjati njegov razvoj, sodeloval z vodstvi Tehniškega 
muzeja Slovenije, Idrijskega muzeja, Rudniškega 
muzeja v Črni na Koroškem. Veliko se je ukvarjal s 
Sečoveljskimi solinami, zlasti z njihovimi vetrnimi 
črpalkami, in izdelal tudi model. Negova strokovna 
mnenja, nasveti in načrti so bili temelj številnih 
restavratorskih del po Sloveniji. Tudi sam je znal 
poprijeti za orodje. Tako je na svojem vrtu restavriral 
ljubljanski tramvaj. Dolgo je imel dve industrijski 
parni lokomotivi. Ker je ugotovil, da jih ne bo mogel 
restavrirati, je poskrbel, da sta šli v dobre roke in upal, 
da se bo vsaj z eno od njih kdaj lahko peljal. 

DR. TADEJ 
BRATE 

Dr. Tadej Brate se je najbolje 
počutil na vlaku. Še raje kot v 
vagonu se je peljal v kabini parne 
lokomotive.

Prestopnik

Njegovo strast do železnic morda najbolje ponazori 
tale odstavek iz njegove knjige: Zadnje parne 
lokomotive na Slovenskem.

»Kot trinajstletni fantič s starim Voigländerjem sem 
skrivaj fotografiral stare stroje, preden so jih uničili. 
Fotografiranje tirnih vozil je bilo v tistih časih strogo 
prepovedano. Od železnice dobiti dovoljenje za 
fotografiranje je bilo enako kot dobiti glavni zadetek 
na loteriji. Zato je bilo treba fotografirati na skrivaj. 
Neredko so me, ko sem stal ob progi in čakal na 
vlak, kurjači z lokomotiv obmetavali s kosi premoga. 
Nekateri strojevodje so, ko so zagledali fotografa, v 
moje veliko veselje – zavili del vlaka in lokomotivo v 
oblak pare, da ne bi mogel vsega fotografirati. Toda 
prav s tem je bil posnetek še boljši in bolj dinamičen. 
Ko sem si leta 1970 omislil avto (Zastava 750 z bojnim 
imenom Zeleni tornado), se je snemanje nadaljevalo 
najprej po vsej Sloveniji, pozneje pa tudi po vsej 
Jugoslaviji. Zasledovanje policije, aretacije, nagajanja 
železničarjev in železniških oblastnikov so bili kot 
začimba celotnemu delu. Neredko se je komandir na 
policijski postaji, kamor so me po fotografiranju vlaka 
privedli službujoči policisti, zadrl: »Ah, pa to ste vendar 
vi, Brate. Vas že poznamo! Pojdite ven, da vas ne 
vidimo več! Oh, ta cepec!«

Postopek je bil običajno končan, toda ta cepec 
je delal naprej in dokumentiral neko obdobje, 
ki ga takrat ni beležil nihče. To je ena njegovih 
najzgodnejših fotografij s konca petdesetih let.

Dr. Tadej BrateIn memoriam

Tudi sam je znal 
poprijeti za orodje. 
Tako je na svojem vrtu 
restavriral ljubljanski 
tramvaj.
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Kubanka 1552

Ko sva z ženo leta 2009 prišla s Kube, sem komaj dočakal, 
da sem lahko poklical Brateta: 

»Tadej, zdravo. Veš, da sem z ženo in s prijatelji bil na Kubi?«
»Prvič slišim, se nisi nič pohvalil,« je njegov močni glas 
zazvenel v slušalki.
»Pa z vlakom sem se vozil,« sem nadaljeval.
»Ja, poznam njihove železnice, sem bil tam.« 
»Ampak vozil sem se s popolnoma posebnim vlakom, s 
parno lokomotivo na mazut v Trinidadu,« sem hitel. »Ne 
samo to, celo vozil sem jo!«
»Ne me basat (tole sem za objavo v tiskanem mediju precej 
omilil – opomba avtorja). Pa to ni res! En brezveznik, ki mu 
je vseeno za železnico, kar tako pride v Trinidad in se pelje 
z njihovo 1552. Dvakrat sem bil tam zaradi nje in nikoli ni 
vozila! Potem pa pride Šterbenk in jo celo pelje,« temu 

je sledilo še nekaj sočnih kletvic, za njimi pa so se vsula 
vprašanja.
Ker sem res železniški 'brezveznik', mu na večino nisem znal 
odgovoriti in je še bolj bentil. Kako naj bi kaj vedel? Samo 
pokazali so mi, kateri vzvod moram potegniti, in je 'mašina' 
speljala. Ker je imela dva lahka vagona, niti ni bilo treba 
biti pazljiv. Le tega mu nisem priznal, da sem jim dal samo 
dva konvertibilna pesa podkupnine. To bi bilo pa verjetno 
preveč za njegove živce. 
Ko je vihar šel mimo, sem ga prosil, ali bi mi pomagal 
napisati članek. In mi ga je. Takoj. Kar po telefonu mi je 
narekoval, tako da sem ga vprašal, od kod to bere, da 
navedem vir: »Kaj pa je s tabo narobe?« je zahreščalo. »Na 
pamet govorim, a misliš, da sem kar tako šel na Kubo? 
Seveda sem se prej podučil o vsem!«

Savinjska železnica

Sredi decembra lani smo v Šmartnem ob Paki 
napisali knjigo o 130-letnici Savinjske železnice. 
Če poznaš frajerja, kakršen je (bil) dr. Tadej Brate, 
ga v takšen projekt seveda povabiš. In smo ga. 
Takoj je bil za stvar, a je že bentil: »Halo, pa vi ste 
amaterji, niste normalni. Zdajle je avgust, vi bi pa 
radi sredi decembra knjigo že izdali, saj nismo 
peki. Oprosti, na začetku sem se napačno izrazil. 
Niste amaterji, bedaki ste!« 
V slabih dveh desetletjih sem ga toliko spoznal, da 
sem vedel, da ga moram pustiti, da se spiha. Ko 
je povedal, kar je menil, da je nujno, da mi zmeče 
v obraz, je mirno nadaljeval: »Katere vsebine ste 
imeli v mislih, da bi jaz pripravil, koliko časa imam 
in ali imate fotografije za ta projekt?« 
Potem je še temeljito posegel v vsebinsko zasnovo 
in jo izboljšal. Urednika, dr. Mirana Aplinca, sem 
opozoril, da je možakar čudovit, vendar naj ne bo 
preveč občutljiv, ker Brate nima dlake na jeziku. 
Toda do Aplinca je imel popolnoma drugačen 
odnos – bolj z distance, sploh na začetku, saj z 
njim takrat (še) nista bila prijatelja. Na fotografiji je 
lokomotiva serije 157 edina svoje vrste, s katero so 
'foršibali' na tovorni postaji Preloge. 

Ni skrival znanja

Z Bratetom sva še veliko sodelovala, pomagal mi je pri 
pisanju o lizbonskem tramvaju, pa lokomotivi z velenjskega 
otroškega igrišča in o muzejskem vlaku med Jesenicami 
in Novo Gorico. Tudi kadar sem pisal o avtomobilih pred 
prvo svetovno vojno, je z odprtimi rokami delil svoje bogato 
znanje. Nikoli, ko sem bil pri njem, se ni zgodilo, da ga ne 
bi nekdo poklical za kakšno informacijo – a ne samo iz 
Slovenije. Včasih je odgovarjal v odlični angleščini, včasih v 
prav tako izborni nemščini, seveda je znal tudi srbohrvaško 
in morda še kateri drugi jezik. Znanje je dobesedno delil, 

SPODAJ Na odprtju muzejske zbirke 
Naš dragi avto leta 2014 v Bistri ni skrival 

zadovoljstva. 

Dr. Tadej BrateIn memoriam

SPODAJ Ko sem mu leta 2015 poslal v pregled besedilo o 
portugalskih tramvajih, je članek tako izboljšal, da sem ga 

navedel kot prvega avtorja, kar je bilo edino pošteno.

Tudi kadar sem pisal o 
avtomobilih pred prvo 
svetovno vojno, je z 
odprtimi rokami delil svoje 
bogato znanje.
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predavanje o restavriranju je pripravil tudi za sekretarje 
kluba SVAMZ. Najbolj pa je obvladal parne lokomotive – 
vse je poznal po njihovih imenih. Razložil mi je, da je ime 
vsake lokomotive njena številka. Če poznaš številko, lahko 
v arhivskih zapisih o njej najdeš praktično vse. Tega nikoli 
nisem poskušal delati sam, saj sem vendar imel Bratetovo 
telefonsko številko.

Doktoriral kot upokojenec

Kako je bil vztrajen in zagnan, priča tudi dejstvo, da je 
doktoriral kot upokojenec. Tema njegove disertacije na 
ljubljanski gozdarski fakulteti je bila: Vpliv prvega idrijskega 
laufa na razvoj gozdnih železnic. Z njo je dokazal, da so prvo 
gozdno železnico na svetu zgradili v gozdovih okoli Idrije.

V enem najinih zadnjih pogovorov je poudaril, da je eden 
njegovih največjih uspehov in priznanj uvrstitev Idrije na 
Unescov seznam kulturne dediščine. V tem projektu je dr. 
Tadej Brate predano sodeloval in izdatno pomagal s svojim 
znanjem ter svetovnimi povezavami. 

Hvala

Knjigo 130 let Savinjske železnice smo izdali in doživela je 
zelo lep sprejem. Tadej, brez tvojega sodelovanja bi ji veliko 
manjkalo. In tale bedak, ki piše te vrstice, je imel prav, da je 
vztrajal pri kratkem roku za pripravo knjige. Vse smo (tudi 
po zaslugi tvoje profesionalnosti) izpeljali, kot je treba. Če bi 
bil rok daljši, te knjige morda nikoli ne bi zaključili tako, kot 
je treba. Tako hitro si nas zapustil, da si videl le elektronsko 
različico, ki si jo pohvalil, tiskane pa žal nisi prejel v roke.
Tadej, mislim, da bi bil s tem, kar sem napisal o najinem 
odnosu, zadovoljen. Če bi bil še med nami, bi ti tole pisanje 
poslal v pregled, tako ti ga pa, žal, ne morem. Hvala za vse, 
Tadej, v imenu ljubiteljev tehniške dediščine, zlasti železnic, 
in v svojem imenu. Fajn dedec si bil in že zdaj te pogrešam!

LEVO Lokomotivo, na kateri 
sem se kot otrok igral na 
Velenjskem otroškem igrišču, 
je Brate rešil pred plavžem. 
Pogledat sva prišla z Marijo 
Kolar – Marico, ki je bila na 
takšnih lokomotivah kurjačica. 

SPODAJ Tadej je vedno 
neposredno povedal, kar je 
mislil, in po potrebi komu tudi 
požugal.

In memoriam

SPODAJ Z vpisom na seznam UNESCO je Idrija pridobila 
na prepoznavnosti.

Popust na ceno prevoza

Popust velja do 31.12.2023

10%

www.rentabug.si

041 740 917      Rent a bug 
colver.tok@gmail.com

www.rentabug.si

080 8877       I      info@avtopreproge.si       I      www.avtopreproge.si         I       KONSTILL d.o.o., Obrtniška ulica 6, 1370 Logatec
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VOLKSWAGEN 
'FRIDOLIN' (TIP 147)

Leta 1964 se je na nemških cestah pojavil Volkswagnov 
'Fridolin', legendarni predstavnik nemških lahkih 
gospodarskih vozil, ki je spiritualni predhodnik današnjih 
gospodarskih različic modela caddy. Izrazito poštno 
naravnana kariera modela 'Fridolin', ki ima v današnjih 
časih že zdavnaj kultni status, se je zaključila leta 1974. 

Za nastanek tega posebnega avtomobila, ki so ga izdelovali 
samo v obratu znamke Westfalia, so zaslužni predvsem 
tedanji nemški poštarji (Deutsche Bundespost (DBP)), ki so 
na začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja ugotovili, da za 
dostavo manjših paketov in pošiljk potrebujejo kompaktnega 
delovnega konja, ker so bili obstoječi Volkswagnovi 
transporterji T1 (tip 2 'Bulli') za takšne opravke preveliki, 
medtem ko so bili 'hrošči' za te naloge premajhni in premalo 
praktični. Na začetku so se nemški poštarji obrnili na nemško 
avtomobilsko znamko Glas (pozneje jo je absorbiral BMW …), 
kjer je takrat nastajal mali 'Goggomobil-Transporter', vendar 
jih ni prepričal, predvsem zaradi kroničnih težav s hlajenjem 
dvotaktnega, zračno hlajenega bencinskega dvovaljnika, ki je 

POŠTNA SESTAVLJANKA
BESEDILO: Marko Miklavc, FOTOGRAFIJE: tovarna VW

uporabna nosilnost: od 350 do 400 kg, prostornina tovornega 
prostora: 2 kubična metra, furgon karoserija s parom bočnih 
drsnih vrat), ki so ga v Wolfsburgu uresničili ob pomoči 
'hišne sestavljanke' (Sonderfahrzeug Post) iz različnih hišnih 
serijskih modelov (tip 1 ('Käfer'), tip 14 (Karmann Ghia), tip 
2 (Transporter) in tip 3 (VW 1500)), ki je na začetku nosila 
razvojno oznako EA 149. Pozneje je to oznako nadomestila 
uradna oznaka 'Typ 147', ljudsko ime 'Fridolin' pa naj bi 
iznašel eden tedanjih zaposlenih pri znamki Westfalia. V 
aprilu 1962 so v tem podjetju izdelali prvi prototip v merilu 
1 : 8. Prvi vozni prototipi so se pojavili šele v februarju 
1963. V jeseni 1963 se je 'Fridolin' predstavil tudi vodilnim 
pri nemški pošti, ki so bili navdušeni nad Volkswagnovo 
izvedbo projekta, zato so takrat prižgali zeleno luč za začetek 
proizvodnje, ki se je zgodil na začetku leta 1964. 

'Fridolin' je prvo namensko razvito vozilo nemške pošte. 
Posledično ima zelo značajski videz, čeprav si deli tehnološko 
platformo (šasijo) z zelo znanim in čislanim kupejem (VW 
Karmann Ghia (Typ 14)), 1,2-litrski bencinski pogonski sklop 
(34 KM / 25 kW pri 3.600 vrt./min) in menjalnik pa je prispeval 
tedanji 'hrošč'. Motorni pokrov in še nekaj sestavnih delov 
je prispeval transporter (tip 2), prednje luči in še nekatere 
komponente pa izvirajo iz modela 1500 (tip 3). Celoten 
poštni paket (teža modela tipa 147: 935 kg) je bil ob tem 
tudi približno 200 kilogramov težji od serijskega 'hrošča'. 
Posledično nemški poštarji takrat še niso ponujali storitve 
tipa 'hitra dostava', so pa cenili praktičnost, priročnost, 
zanesljivost in nizke obratovalne stroške modela 'Fridolin', ki 
se je zaradi tega obdržal na cestah do sredine sedemdesetih 
let prejšnjega stoletja. 85 odstotkov (do konca leta 1972 
je nastalo 6.139 primerkov) vseh izdelanih 'Fridolinov' za 

nemški trg je pristalo v rokah nemških poštarjev, druge so 
prodali komunalnim podjetjem ter nekaterim gospodarskim 
organizacijam. 

'Fridolin' se lahko pohvali tudi z mednarodno kariero, ker so 
se zanj leta 1965 odločili tudi švicarski poštarji (Schweizer 
Bundespost (PTT)), ki so ga uporabljali do konca leta 1977. 
Za Švicarje so do konca leta 1974 izdelali 1.201 primerkov, 
ki so bili opremljeni z nekoliko močnejšim Volkswagnovim 
pogonskim sklopom (1,3 litra, 44 KM / 32 kW), prednjim 
parom zavornih diskov, dodatnim ogrevanjem potniške 
kabine, drugače izvedeno notranjostjo potniškega prostora 
ter drugačno namestitvijo vzvratnih bočnih ogledal. Do 
današnjih dni ni preživelo prav veliko 'Fridolinov', večinoma 
so postali žrtve rje … 

otovorjen ob mestnih vožnjah rad 'zakuhal'. Nato so se obrnili 
na znamko Volkswagen, kjer so nemške poštarje sprejeli z 
odprtimi rokami, čeprav je načrtovani posel vključeval tudi 
bratenje z znamko Westfalia, kjer so večinoma izdelovali 
počitniška vozila. Svoj delež pri poslu pa je pozneje prejelo 
tudi podjetje Karmann. 

V februarju leta 1962 so v Wolfsburgu prejeli tudi seznam 
konkretnih želja (dolžina, širina in višina poštnega 
dostavnega vozila: 3.750 mm, 1.440 mm, 1.700 mm, 
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Modeli BMW z začetka 90. imajo zame prav poseben čar. Za 
moj avtomobilski okus največ šteje tisto, česar se spomnim 
v živo. Želja se mi je izpolnila ob koncu leta 2015, ko sem 
po dolgotrajnem iskanju našel svoj sanjski avtomobil.

Glede modela in karoserijske oblike sploh nisem bil 
izbirčen, bolj mi je bil pomemben 6-valjni bencinski motor, 
avtomatski menjalnik, neposredni nakup od prvega lastnika, 
nizko število prevoženih kilometrov, stalna garažiranost ter 
popolnoma nedotaknjena zunanjost in notranjost.

Takšen avtomobil sem našel v nemškem Darmstadtu. Šel 
sem v akcijo in kupil enosmerno letalsko vozovnico za 
Frankfurt. Z zelo pomanjkljivim znanjem tujega jezika sem 
izvedel nakup in administrativne postopke. Avtomobil je 
imel ob prevzemu natanko 99.300 km, kupil pa sem ga od 
starejšega zakonskega para, ki je predstavljal konservatizem v 
najbolj plemenitem pomenu besede. Takšen profil lastnikov 
lahko danes vidiš le še v kakšni stari epizodi Schwarzwaldske 

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

Prvi slovenski avtomobil leta

BMW E36 COUPÉ 
klinike ali Gozdarske hiše Falkenau. Z gospo in gospodom 
sem še vedno v stiku. Vsako leto si pišemo za božič. Zelo sta 
vesela, da je avtomobil v pravih rokah.

Moj BMW 320i coupe je letnik 1994 in že ima sistem krmiljenja 
odmičnih gredi VANOS. Motor s 150 'konji' požene avtomobil 
do 214 km/h (tovarniški podatek).
Oprema je bila za tiste čase zelo bogata, še posebej je 
fascinantna električna pomična streha in vse, kar je na 
sredinski konzoli. V takšnem avtomobilu mora obvezno ostati 
radio s kasetofonom. Montirati takšnega z USB ključkom bi 
bil smrtni greh!

Čeprav je bil avtomobil že v osnovi v zelo dobrem stanju, sem 
vanj vložil še 2,5-kratnik nakupne cene v Nemčiji. Na tem 

PRVI SLOVENSKI AVTOMOBIL LETA

avtomobilu je vse originalno oz. pristno, skratka popolnoma 
v skladu s prodajnim katalogom iz jeseni 1994, ko je bil 
avtomobil izdelan.

Ta avtomobil uporabljam le za ljubiteljske vožnje, to je 
približno 2.000 kilometrov letno. Z njim se je največje veselje 
peljati skozi predor in pri odprtih oknih pohoditi kickdown v 
športnem programu avtomatskega menjalnika. Tukaj sploh 
niso pomembne zmogljivosti, pomemben je zvok.

BMW serije 3 coupé E36 je bil tudi prvi slovenski avtomobil 
leta na izboru januarja 1993. Ker v Sloveniji praktično ni 
več mogoče dobiti lepega in originalnega primerka, so za 
snemanje oddaje ob jubilejnem 30. izboru za avtomobil 
zaprosili mene. Snemanje je potekalo na poligonu AMZS na 
Vranskem.

BMW E36 coupé

ZGORAJ Potrebno je dajati dober zgled - 
novotarije nimajo v/na takšnem avtu kaj iskati.

SPODAJ Utrinki s snemanja oddaje ob jubilejnem 
30. izboru za Slovenski avto leta.

ZGORAJ Lanski jesenski izlet - cesta nad Novim Vinodolskim.
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BESEDILO Emil Šterbenk    I    FOTOGRAFIJE: E. Šterbenk, Društvo slovenskih miličnikov 

Zgodba o zgodovini slovenske milice 
in policije

V reviji veliko pozornosti posvečamo starodobnim vozilom, 
posameznikom in dogodkom. Tudi o razvoju prometa več-
krat pišemo. Ko se neka dejavnost razvije, je treba poskrbeti 
za pravila in promet. V tem primeru nikakor ni izjema.  Z 
njegovimi začetki je prišla tudi regulativa. Če upoštevanja 
pravil nihče ne nadzoruje, nastane hitro zmeda. Da se to ne bi 
zgodilo, so povsod po svetu ustanovili prometno policijo, ki 
je nadzorovala (in še vedno nadzoruje), da se je vse odvijalo 
po pravilih in njihovo neupoštevanje tudi sankcionirala. 

Razvoju prometa in prometnih sredstev so sproti prilagajali 
prometne predpise in obratno. Tako kot je napredovala druž-
ba, je napredoval promet in z njim tudi prometna policija. 
Če je pred stoletjem policist imel piščalko, kakšen lopar za 
zaustavljanje in mogoče še pendrek , je danes vse drugače. 

Miličar z dušo in telesom 

V Prekmurju so miličnike včasih imenovali miličarji. Številni, 
predvsem starejši prebivalci, ta izraz še danes uporabljajo za 
policiste. Eden najbolj znanih in zagnanih policistov oziroma 
miličnikov v Murski Soboti je domačin Štefan Abraham – 
Pišta, član Društva slovenskih miličnikov. 

Od malega je želel postati 'miličar', a doma nad tem niso bili 
najbolj navdušeni. Da jim ne bi nasprotoval, se je izučil za ele-
ktrikarja. Po odsluženem vojaškem roku pa je poslušal svoje 
srce in se kljub temu odločil stopiti med miličnike. Prijavil se 
je na razpis in v šoli za miličnike na Kotnikovi uspešno končal 
dveletno šolanje. Že pri enaindvajsetih letih je delal na 
postaji milice v Ljubljani za Bežigradom. Nato je leto dni delal 
v zaščitni enoti milice. Leta 1980 se je vrnil v domače kraje, v 
Mursko Soboto, na tamkajšnjo postajo milice in tam ostal do 
leta 2013 oziroma do upokojitve. Ni ga zanimalo samo trenu-
tno delo, ampak tudi zgodovina slovenske policije oziroma 
še pred tem jugoslovanske in slovenske milice. Še kot aktiven 
policist je okoli leta 2000 začel iskati in zbirati različno odpi-
sano miličniško opremo ter dokumentacijo. Po upokojitvi se 
je še bolj usmeril na zgodovino milice in policije. V več kot 
dveh desetletjih je zbral množico predmetov, dokumentov 
in znanja ter vse skrbno spravil v okoli 30 kvadratnih metrov 
velik prostor. Zbirko pozna kot svoj žep, zato v trenutku najde 
posamezen eksponat. A to Štefanu ni dovolj. Svojo zbirko 
inventarizira in ureja v sodelovanju z murskosoboškim mu-
zejem ter tacenskim Muzejem slovenske policije po pravilih 
zgodovinske stroke. 

Štefan Abraham – Pišta je za fotografiranje oblekel 
miličniško uniformo in povedal, da je bil vse življenje 

Od predpisov do vozil

Človek ne bi verjel, koliko eksponatov je mogoče spra-
viti v dva majhna lesena prostora. Pri Štefanu lahko 
najdemo vse – od žepnih izdaj zakonov o cestnem 
prometu do pravega miličniškega avtomobila, Yuga 55. 
V ličnih osvetljenih omaricah je zbirka epolet. Na ste-
nah so pritrjene table, ki so včasih označevale mejne 
prehode, postaje milice in druge pomembne objekte. 
Po prostoru je postavljena oprema, ki so jo pri svojem 
delu uporabljali miličniki – od loparjev za zaustavljanje 
vozil do sredstev za prisilno ustavljanje vozil (tem so 
miličniki takrat rekli 'jež'). Če je bežeči posameznik za-
peljal čez oviro, so se avtomobilu predrle pnevmatike. 
Nadalje je zbral baterijske svetilke, alkoteste, radarske 
merilce hitrosti, uniforme in še marsikaj. Od vozil v 
merilu 1 : 1 ima v garaži ob že prej omenjenem Yugu še 
mopeda Tomos APN 6 in Rogovo miličniško kolo. 

Radar Multanova je bil v 
drugi polovici sedemdese-
tih let prejšnjega stoletja 
zadnji krik tehnike. V 
magacinu fotonaprave je 
bilo filma dovolj za 360 
posnetkov, zmogel pa je 
dve meritvi na sekundo.

Epolete, emblemi in posebne miličniške oznake so 
dobili prostor v osvetljeni vitrini. 

PRVA ZGORAJ Ob številnih modelih policijskih in drugih vozil je 
Štefan izdelal tudi maketo prizorišča nesreče. 
DRUGA ZGORAJ To je bil službeni miličniški Tomos APN 6.

ZGORAJ Če kdo temu ne verjame, mu Štefan pokaže 
inventarno številko.

MILICNIŠKA ZBIRKA 
V MURSKI SOBOTI

Zgodovina Slovenska milica
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Zbirka miniatur

Štefan se je posvetil vozilom, ki jih je milica uporabljala – tako 
tistim v modro-beli barvi kot tistim, s katerim se je prevažalo 
vodstvo milice in pomembni predstavniki države. 

O modelih pove tako: »Nekaj časa je izhajala revija Legen-
darni avtomobili, katere vsaka številka je bila posvečena 
posameznemu avtomobilu, ki smo jih poznali pri nas – tako 
vzhodnoevropskim kot zahodnoevropskim. Na ta način sem 
sestavil zbirko vozil. Seveda sem modelčke prebarval v milič-
niške barve in jih postavil v vitrino. A nekaterih avtomobilov, 
ki smo jih pri milici včasih uporabljali, kljub temu nisem mo-
gel dobiti. Med njimi je na prvem mestu IMV-jev kombi, bolj 
znan kot marica. Pravzaprav je šlo za več različic teh vozil. 
Prve IMV-jeve kombije so poganjali dvotaktni motorji DKW, 
nato so pri IMV-ju začeli sodelovati z angleškim Morisom, leta 
1974 pa so začeli vgrajevati Renaultove motorje. Takrat so 
vozila tudi posodobili. Ampak ne za eno ne za drugo različico 
modela ne moremo kupiti.« 

Miniature, ki so prihajale z revijo, so bile v merilu 1 : 43. Z bar-
vanjem in dodajanjem luči ter siren sem tako dobil miličniške 
fičke, Zastave 1100, 1300, 101, Yuga. Kombi Zastava 1100 T 
(Fiat 1100 T) pa sem kupil z revijo Legendarni avtomobili. 
IMV-ja smo izdelali iz lesa divje akacije. Prvi prijatelj mi je 
pripravil tridimenzionalni izris, drugi pa model v grobem izre-
zljal s strojem CNC. Nazadnje sem sam model fino obdelal in 
pobarval – najprej z belo barvo, nato še z modro in črno ter 
čisto na koncu nanesel še sijajni, brezbarvni lak. 

Tudi večji modeli

Ker je bil z rezultatom svojega dela zadovoljen, se je lotil 
izdelave modelov IMV-jev v približnem merilu 1 : 18. Izdelal je 
enega z Morisovim motorjem (z meglenkama pod žarometo-
ma) in enega z Renaultovim motorjem s smernimi utripal-
kami nad prednjim odbijačem in z masko iz osemdesetih 
let. Ko sem ju imel, sem se odločil izdelati še Citroena C 25. 
O tem pove: »Za izdelavo vseh treh sem porabil vsaj dva do 
tri mesece. Z rezljanjem sem zaključil v nekaj dneh, a potem 
je prišla montaža koles, posameznih podrobnosti, kot so 
žarometi, rotacijske luči, sirene, šipe, barvanje modelov … 
Kakor vidiš, so maske praktično enake. Te mi je s 3D tiskalni-
kom natisnil prijatelj in so za avtentičen videz vozil izjemno 
pomembne. Ob avtomobilih imam v zbirki vse helikopterje, 
ki sta jih doslej uporabljali slovenska milica in policija.«

Radarji, alkotesti, cestne ovire

Krona njegove zbirke sta radarja, ki so ju uporabljali pri milici 
od sedemdesetih let. Še bolj kot na Multanovo je ponosen 
na Iskrin radar ZMH0103: »To je bil domač izdelek, ki so ga 
uporabljali po vsej Novi Jugoslaviji (s takšnim so me leta 
2012 ujeli na relaciji med Sarajevom in Goraždem in me 
oglobili – opomba avtorja). Prav tako so v Sloveniji pri Iskri 
(Vega) izdelovali alkoteste, primerljive kakovosti z nemškimi 

(Dräger), a na to smo bolj ali manj pozabili. Na dovozno cesto 
je prinesel tudi sredstvi za prisilno ustavljanje vozil (starejša 
in novejša različica), oznake za nesrečo, merjenje hitrosti in 
podobno – vse domače proizvodnje. 

Kape, uniforme, epolete …

V vitrinah ima Štefan med drugim obsežno zbirko policijskih 
kap in epolet. Lutke so oblečene v običajno miličniško unifor-
mo, popolnoma belo uniformo miličnika, ki je urejal promet 
(v Ljubljani in v Kopru med turistično sezono), in uniformo 
posebne enote milice. Ob tem ima še velik izbor drugih milič-
niških oblačil in obutve. S ponosom pove, da mu je milični-
ška uniforma še vedno prav (sam sem svoje več kot trideset 
let stare obleke že krepko prerasel – opomba avtorja). Najti je 
moč tudi drugo opremo, vključno z nekaj kosi orožja, ki pa je 
uradno onesposobljeno (s certifikatom). 

Delovno mesto dežurnega miličnika

Med drugim je Štefan postavil sceno pisarne dežurnega 
miličnika s konca osemdesetih let – s telefonsko centra-
lo, brezžičnimi postajami, računalnikom 286, zaslonom s 
katodno cevjo in podobnim. V sceni je tudi televizor z video 
projektorjem ter bogato zbirko miličniških promocijskih in 
informativnih filmov.

Ni (še) na ogled široki javnosti

Miličniške zbirke si še ne morete ogledati, saj ni odprta za 
javnost. Toda Štefanov namen je urediti tudi to. Svoj 'moški 
brlog' z veseljem pokaže kakšnemu upokojenemu miličniku 
ali policistu oziroma navdušencu za ta del polpretekle zgodo-
vine – recimo članom Združenja Sever. Zbirko bo tudi uradno 
registriral. Trenutno v sodelovanju z muzejem Murska Sobota 
in tacenskim Muzejem slovenske policije popisuje predmete 
ter jih inventarizira za muzejsko zbirko. 

PRVA ZGORAJ Marice v merilu 1 : 18 so lesene – ročno delo.
DRUGA ZGORAJ Zgornji komplet ampul za ugotavljanje 
alkoholiziranosti voznikov je nemške proizvodnje (Dräger), spodnji 
pa slovenske (Iskra Vega).

PRVA SPODAJ Naš predsednik, Franci Škrjanec, je odigral negativca 
na cestni blokadi. K sreči ni zapeljal na 'ježeve' bodice (ker je 
avtomobil moj). 
DRUGA SPODAJ Takole so bile videti pisarne dežurnih miličnikov ob 
koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja.

SPODAJ V zbirki je še množica napisov, manjših predmetov in drugih 
eksponatov, za katere Štefan upa, da bodo kmalu tudi uradno postali 
muzejska zbirka. 

Takole je bilo 
včasih videti 
'pihanje balona'.

Zgodovina Slovenska milica
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Predsednik Josip Broz je leta 1956 za rojstni dan prejel vozilo 
Zastava 600.

Marca 1955 je Fiat na Ženevskem avtomobilskem 
salonu pokazal novo mojstrovino, limuzino za štiri 
potnike, model 600. To je bil končni rezultat projekta z 
interno oznako 100, katerega zahtevna naloga je bila 
ponoviti uspeh legendarnega Topolinčka. 

Praktično istočasno je na drugi strani Jadranskega 
morja (30. maja 1955) inženir Prvoslav Raković postal 
generalni direktor Crvene Zastave. Takoj je naletel na 
težavo 2.500 presežnih delavcev (od 5.500 zaposlenih). 
Z najbližjim sodelavcem, inženirjem Stevanom Šujico, 
sta odšla na sestanek  v tovarno Fiat, kjer sta se 
pogovarjala o mogočem širjenju licenčnega programa 
za vozila, ki bi jih lahko izdelovali (in plasirali) na 
jugoslovanskem trgu v veliko večjih serijah od 
takratnih. Po vrnitvi s poti je direktor pripravil poročilo 
za Delavski svet, v katerem je navedel, da bi lahko 
izdelovali model 600 za širše množice, kar je prva 
omemba tega modela v dokumentaciji podjetja 
Crvena Zastava. 

Fiat '600' postane Zastava 600

Spomladi 1956 je skupina inženirjev Crvene Zastave 
obiskala več avtomobilskih tovarn v srednji in zahodni 

ZASTAVA (FIAT) 600 IN 
750, AVTOMOBIL, KI JE 
MOTORIZIRAL JUGOSLAVIJO

Evropi in preverjala, za kateri mali avtomobil bi lahko 
prejeli licenco ter pod kakšnimi pogoji. Njihovo študijo, 
v kateri so se odločili za vozilo Fiat 600, je delavski svet 
sprejel 12. junija. 

Na jesenskem zagrebškem velesejmu leta 1956 je Fiat 
600 doživel jugoslovansko premiero. Predstavniki 
tovarne Zastava so z odgovornimi pri Fiatu 10. 
septembra 1956 podpisali aneks k pogodbi iz leta 1954 
o podaljšanju licence ter njeni razširitvi za dodatna 
modela osebnih vozil: 600 in 1100. Zastava 600 je imela 
motor prostornine 633 ccm, ki je razvil 21,5 KM. Z njim je 
avtomobilček dosegel hitrost 95 km/h. 

V statistiki proizvodnje so pri Zastavi v letu 1955 
evidentirali 25 vozil modela 600. To so očitno bili 
izdelani italijanski avtomobili za promocijske namene 
in tehnično preizkušanje – vozila iz kontingenta 
obveznega odkupa po licenčni pogodbi. To daje slutiti 
tudi dejstvo, da so v naslednjem letu zabeležili samo 33 
izdelanih vozil 600. 

Montaža vozila Zastava 600 je v začetnem obdobju 
potekala po standardu 3. Iz Torina so prihajale 
sestavljene karoserije, tovarno so postopno opremljali 
s stroji in opremo, delavce pa učili postopkov. 
Naslednji korak je bilo sestavljanje in varjenje karoserij 
iz uvoženih delov. Motorje so iz uvoženih delov začeli 
sestavljati leta 1958 (Tovarna motorjev 21. maj), potem 
pa začeli naročati polizdelke in posamezne dele pri 
specializiranih podizvajalcih v državi. Zastave 600 so 
sledile vsem trenutnim spremembam, ki so jih uvajali 
pri Fiatu.

Predstavniki Crvene Zastave so 25. maja 1959 s 
predstavniki Fiata, Innocenta in Olivettija v Torinu 
podpisali pogodbe o posojilu v vrednosti 30 milijonov 
dolarjev za opremljanje nove tovarne avtomobilov. To 
je bil v Jugoslaviji praznik, Dan mladosti (rojstni dan 
predsednika Josipa Broza – Tita). Kot vsako leto je 
Tito sprejel predstavnike izbranih delovnih kolektivov 
in mest iz Jugoslavije, ki so mu čestitali za rojstni 
dan ter mu izročili darila. Iz Kragujevca je zaradi tega 
v Beograd prispela petčlanska delegacija iz Crvene 
Zastave, med njimi tudi Tomislav Proković, ki mu je 
kot simbol napredka socialističnega gospodarstva v 
imenu mesta ter tovarne podaril Zastavo 600. 

V Večeru so novico o prvih Fičkih objavili 4. februarja 1957.

Kdaj so jugoslovanski kupci prejeli prve Fičke, nam 
ni uspelo natančno ugotoviti. Kot orientacijo lahko 
uporabimo dejstvo, da so prve novice o izročitvi 
nacionalnega avtomobila (drugo ime za Fička) mediji 
objavili začetek aprila 1957 in prodajo na prostem 
trgu napovedali maj istega leta. Uradna statistika 
je leta 1955 zabeležila proizvodnjo 25 primerkov, 
leta 1956 pa 33. Domnevamo, da so to lahko bila 
le v celoti uvožena vozila, namenjena promociji in 
preizkušanju. Od leta 1957 do 1960 so v Kragujevcu 
proizvedli približno 12.000 vozil Zastava 600. 

Oglas za Zastavo 600, v katerem poudarjajo ekonomičnost, lahkotno 
upravljanje, dobre zmogljivosti …Najbolj zgodnje vozilo Zastava 600 pred poslopjem Večernjih 

novosti. 

Zastava (Fiat) 600 in 750

Italijani so mojstri oblikovanja 
in promocije – tovarniška slika 

Fiata 600.
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Za vprašanje, kako je Zastava 600 dobila vzdevek Fičo, 
Fičko (srbsko Fića), je več razlag. Verjetno ga je dobila 
po glavnem junaku stripa 'Kurir FIĆA', avtorja Milorada 
Dobrića. Strip so v drugi polovici petdesetih let dnevno 
objavljali v časopisu Borba. 

600 Multipla, predhodnik 
enoprostorcev

Ko so januarja 1956 odprli vrata 34. avtomobilskega 
salona v Bruslju, so si obiskovalci na Fiatovem 
razstavnem prostoru lahko ogledali malo vozilo z 
notranjostjo, kakršne do takrat še niso mogli videti. Fiata 
600 Multiplo (interna oznaka 100.008) so zgradili na 
osnovi modela 600. Kot že ime pove, ga je zaznamovala 
multifunkcionalnost enoprostorne notranjosti štirivratne 
karoserije, pri kateri so sprednjo vrsto sedežev 
pomaknili nad sprednjo os. Najprej so ga predstavili v 
dveh različicah. Pri različici za šest potnikov s sprednjo 

klopjo in s štirimi zložljivimi sedeži v dveh vrstah 
sta se srednja sedeža lahko posamično preklopila 
v vdolbine ob osrednjem predoru. Tako je nastala 
ravna ploskev. Ob tem je bilo mogoče položiti 
še naslonjalo zadnje klopi (enako kot pri Fičku). 
Različica za štiri potnike ni imela tretje vrste sedežev, 
tako da je prostor zadaj bil namenjen tovoru. 

Fiat Multipla je bil na voljo s šestimi sedeži.

Če so bili sedeži štirje, je bil zadaj prostor za prtljago. 

Marca istega leta se je pridružila različica taksi (100.138), 
pri kateri so šestsedežni Multipli odstranili prednji 
sopotniški sedež in tako pridobili prostor za prtljago. 
Leta 1956 so v statistiko proizvodnje Zastave vpisali šest 
primerkov tega vozila. Z montažo so v minimalnem 

številu nadaljevali v naslednjih dveh letih. 
Kljub promociji se Multipla na jugoslovanskem trgu 
ni 'prijela'. Tudi poskus preboja z leta 1960 izdelanim 
(enim) taksijem pri ciljni skupini kupcev ni uspel. 
V Zastavi tako niso začeli sestavljati naslednjega tipa 
Multiple – 600 D, ki so ga pri Fiatu izdelovali od jeseni 
1960 do konca leta 1964.
Zadnjo sled o tem vozilu najdemo leta 1963, ko so 
ga vključili v načrt montaže v novo odprti Tovarni 
avtomobilov kot model 750 Multipla (interna oznaka 
'100D.108'), ki pa ga iz neznanih razlogov niso uresničili.

Posodobljeni '600 D'

Takoj po zaključku avgustovskih počitnic 1960 je 
s torinskega traku začela prihajati prva, bistveno 
spremenjena različica modela 600, s komercialno 
oznako 600 D (D – derivazione, kakršno je Fiat praviloma 
uporabljal za posodobljeni obstoječi tip vozila). Čeprav 
je bilo najpomembnejše povečanje gibne prostornine 
motorja na 767 ccm in je ta od zdaj razvil največjo moč 
25 KM, so ohranili oznako Fiat 600. Na pogled opazne 
spremembe so bile še: novi kombinirani parkirni luči s 
smerokazoma pod žarometoma, povečane zadnje luči, 
trikotno steklo na prednjih vratih itd. Najverjetneje so 
v prednja vrata do porabe zalog vgrajevali še enodelno 
navpično pomično steklo predhodnega modela. 

Tudi jugoslovanski oglaševalci so pripravljali všečne promocijske 
oglase.

Kako so se v Kragujevcu na spremembe pri Fiatu hitro 
odzivali, dokazuje dejstvo, da so prvo Zastavo 600 D s 
tovarniško številko 23.234 (ta je bila zapisana samo na 
računu) v celoti izdelali že 11. oktobra 1960. Zastava je 
do začetka proizvodnje modela 750 svoja vozila številčila 
po sistemu Fiata. Ko so začeli vgrajevati motorje domače 
proizvodnje, so prevzeli način številčenja Tovarne 
motorjev 21. maj. 

Fiat je model 600 D v več različnih serijah v Torinu 
proizvajal do konca leta 1969, Zastavo 600 pa so 
izdelovali med letoma 1960 in 1963, in sicer v približno 
34.000 primerkih.

Zastava 750

Od leta 1957 se je vodstvo Zastave na več stopnjah 
zavzemalo za razširitev proizvodnih zmogljivosti z 
namensko tovarno avtomobilov. Največje težave je 
pred začetkom gradnje leta 1959 povzročalo zapiranje 
finančne konstrukcije. Tovarno avtomobilov (Novo 
tovarno, kakor so jo še dolgo imenovali v Kragujevcu) z 
letno zmogljivostjo proizvodnje 32.000 vozil je 6. junija 
1962 svečano odprl takratni predsednik Zveznega 
izvršnega sveta (Jugoslavije) Aleksandar Ranković. 

Svečanost ob odprtju nove tovarne avtomobilov v Kragujevcu 
(govornik je bil A. Ranković).

V obrat so postavili sodobne tehniško-tehnološke linije, 
prilagojene proizvodnji avtomobilov v velikih serijah – 
viseče in talne premične trakove za zaključno montažo, 
ekscentrične stiskalnice za velike karoserijske dele itd.

Prvo vozilo, ki so ga po odprtju začeli sestavljati, 
je bil tako iskani Fičko. Na motornem pokrovu je 
tako izstopal napis 'Zastava 750'. Tudi na osrednjem 
logotipu na maski je bila zapisana nominalna 
prostornina motorja. Skoraj vsi licenčni proizvajalci 
so za vozila z motorjem prostornine 767 ccm (model 
100D) izbrali naziv 770. V Zastavi so se odločili za 750, 
kakor so pri Fiatu ta model poimenovali za izvoz v 
Kanado. 

Pri Zastavi so se odločili za oznako 750, večina drugih 
proizvajalcev je uporabila 770.

Pri Zastavi so se odločili za oznako 750, večina drugih proizvajalcev 
je uporabila 770.

V obratih nove tovarne so pospešeno in sistematično 
osvojili serijsko proizvodnjo Fička. To pa je zmanjšalo 
možnost za sledenje pogostim manjšim ali večjim 
posodobitvam, ki jih je Fiat uvajal v svojem programu. 
Nazoren tovrstni primer je obračanje smeri odpiranja 
vrat, kar so v Zastavi osvojili štiri leta za Fiatom. 

Po dveh letih občutno povečane proizvodnje Fička 
je domači trg bil nasičen. Da bi pritegnili nove kupce, 
so pri Zastavi ob koncu leta 1965 uvedli opremo po 
naročilu, ki je obsegala možnost dvobarvnega lakiranja 
(v okviru izbire sedmih standardnih barv), usnjeno 
oblazinjenje in montažo radijskih sprejemnikov.

Fička so izdelovali v številnih namenskih različicah. 
Sredi šestdesetih so ponujali: 750 AMSJ (za službo 
tehnične pomoči na cestah Avto-moto zveze 
Jugoslavije, z enim sedežem za voznika-avtomehanika 
in vgrajeno škatlo za orodje in opremo – od leta 
1963), 750 PTT (iz katere so odstranili zadnji sedež in 
ga nadomestili s škatlo za prevoz pisem, paketov ter 
drugih drobnarij), 750 Sanitet (za obiske zdravnikov 
na domu, pobarvan v barvi slonove kosti, z rotacijsko 
lučjo, meglenkami in svetilko z rdečim križem na strehi) 
… 

Vozilo Zastava Sanitet so v prvi vrsti namenili hišnim obiskom 
zdravnikov.

Marca 1968 je Zastava podobo Fička osvežila 
z nekaterimi lepotnimi in tehničnimi popravki. 
Odstranili so zgornji in spodnji 'brčici' na maski in 
bočne letvice na prednjih blatnikih ter vratih. Manjše 
število tehnoloških odprtin na karoseriji je ob lepotnih 
spremembah tudi zmanjševalo potencialno nevarnost 
za korozijo pločevine. Logotip 750 na maski so 

Zgodovina motorizacije Zastava (Fiat) 600 in 750
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zamenjali s stilizirano črko 'Z'. Pripravili so nova platišča 
brez vzmeti za (spremenjene) okrasne pokrove, a so 
jih začeli montirati šele, ko so porabili stare zaloge. 
Tako je pomlajeni Fičko, razstavljen na beograjskem 
avtomobilskem salonu aprila 1968, imel še vedno stara 
kolesa. Spremenjeni model so proizvajali 4 mesece 
(najkrajše obdobje od vseh), tako da je to najredkejša 
izpeljanka in med zbiralci temu primerno iskana. 

Zastava 750, 1968 – ostali sta le dve brčici, v logotipu je stilizirana 
črka Z – na salonu razstavljeni model je imel še stara kolesa in 
okrasne pokrove.

Zastavo 750 z vrati, obrnjenimi proti smeri vožnje 
(v Srbiji so ji rekli Fića kontraš), so zaradi sodobne 
tovarniške proizvodnje od leta 1963 do 1968 proizvedli v 
123.000 primerkih.

Ob koncu tega poglavja podajamo še manj znano 
zanimivost. Maturanti Učiteljske šole v Travniku so aprila 
1969 sodelovali na tekmovanju Ko će više u Fiću (Kdo jih 
spravi več v Fička). Vanj se je spravilo 26 ljudi, kar je bil 
rezultat za prvo nagrado – Fička! 

V Fička se je stlačilo 26 dijakov.

Dostavno vozilo 750 Kuli 

Decembra 1962 je ljubljanska Avtomontaža na osnovi 
Zastave 750 začela pripravljati prototip dostavnega 
vozila za dve osebi in približno 300 kg tovora. Del 
karoserije za prednjima sedežema so odstranili 
(podobno kot pri Seatu Formichetta) in tja namestili 
zaboj iz rebraste pločevine, dolžine 1.250 in višine 620 
mm, z vodoravno pregrado, razdeljen  na dva dela 
ter z zadnjimi visečimi vrati. Prototip so maja 1963 
predstavili na mednarodnem avtomobilskem salonu na 
Ljubljanskem razstavišču, a serijska proizvodnja Kulija 
(angleško: coolie – fizični delavec) se ni nikoli odvila. 

Kulija niso začeli serijsko proizvajati.

Zastava 750 S ni šla v serijsko 
proizvodnjo

Na mednarodnem avtomobilskem salonu v Beogradu 
maja 1966 so se pri Zastavi pohvalili z rahlo 'frizirano' 
različico Fička, označeno s pripono S (Sport). Pri isti 
prostornini so moč motorja povečali na 31 KM, zaradi 
česar je najvišja hitrost znašala 116 km/h. Na sprednji 
kolesni par so namestili kolutni zavori. Modela 750 S 
niso nikoli prodajali na prostem trgu. 

Prototip Zastave 750 S kljub velikemu zanimanju ni šel v 
proizvodnjo.

Športna Zastava 850 DMB S

Na istem salonu so na stojnici Tovarne motorjev 
21. maj postavili na ogled nov tip motorja z 
oznako 100DS.000 (S = Sport) in na razstavnem 
prostoru Zastave vozilo 850 DMB S s tem motorjem, 
perforiranimi platišči za boljše hlajenje zavor itd. 
Prihodnost pa je pokazala, da se v Zastavi takrat še niso 
odločili za serijsko proizvodnjo vozila z motorjem 100.
DS. 

Motor 850 S so razvili v Jugoslaviji. 

Motor z nazivno prostornino 850 cm³ so v celoti razvili 
v beograjskem razvojnem institutu te tovarne in ne 
temelji na Fiatovem 843-kubičnem motorju '100G.000' 
(vrtina × gib 65 × 63,5 mm), predstavljenem leta 1964. 
Zmogljivejši motor je zahteval prilagoditve drugih 
sistemov na vozilu 750, ki je bilo najprej zasnovano za 
polovično moč (oblikovanje izpušne veje 4 v 2 z bolj 
odprtim dušilcem, trše vzmeti potisne plošče sklopke, 
kolutne zavore na prednjem kolesnem paru, hladilnik 
hladilne tekočine na sprednjem delu vozila, ojačano 
in znižano vzmetenje, blažilniki nastavljive trdote, 
radialne pnevmatike in drugi dodatki). 

Poznavalec takoj opazi štiri izpušne cevi, pod podom se združijo 
v dvojno cev. 

V Tovarni motorjev 21. maj so izdelali omejeno serijo 
(približno 100 primerkov) tega motorja, ki so jih 
najprej skozi AMSJ plasirali izključno tekmovalcem 
za sodelovanje v vseh disciplinah avtomobilskega 
športa, pozneje pa skozi ekskluzivnega distributerja, 
beograjsko trgovsko podjetje Jugoauto. 

Naslednje leto so dirkači z vozili Zastava 850 DMB S 
začeli osvajati prva mesta, do leta 1970 pa več naslovov 
državnih prvakov. Ko so v Jugoslaviji na avtomobilskih 
dirkah začeli dirkati Fiat-Abarthi 850, s temi vozili niso 
bili več konkurenčni.

Zastava 750 M s (pravilno) 
obrnjenimi vrati

Trgi, na katera je Zastava izvažala svoja vozila, so 
vedno težje sprejemali avtomobile s tako imenovanimi 
samomorilskimi vrati. To rešitev je do takrat opustila 
že večina proizvajalcev. Zaradi vedno bolj izvozne 
naravnanosti so v Kragujevcu 17. julija 1968 začeli 
proizvodnjo modela 750 M (M – srbsko: modifikovano – 
posodobljeno). 

Sredi leta 1968 so Fičku obrnili vrata in začeli promocijo novega 
modela.

Zgodovina motorizacije Zastava (Fiat) 600 in 750
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Ob novih vratih s ključavnicama, zapahi za zaklepanje, 
mehanizmih za odpiranje vrat in spuščanje ter 
dviganje stekel so vgradili blokado radijskih motenj, 
izboljšali električno instalacijo v motornem prostoru in 
visokonapetostne kable zaščitili pred vodo. 

Odpravili so 145 obstoječih delov in uvedli 126 
novih, ki so jih izdelovali v Zastavi, poleg tega so jih 
od kooperantov v državi ali iz uvoza nabavili še 143. 
Pomembna sprememba na področju varnosti je bil novi, 
30-litrski rezervoar za gorivo, ki so ga namestili prečno 
v zadnji del prtljažnega prostora. Prejšnji, 27-litrski je bil 
postavljen vzdolžno na desni strani prtljažnika in tako 
bolj podvržen poškodbam ob trčenjih. 

Leta 1973 so pozicijske luči premestili v žarometa – pod njimi sta 
ostala le oranžna smerokaza. 

Februarja 1977 so katalogizirali pomembno spremembo 
na vseh različicah Fička (v proizvodnji so jo udejanjili dva 
meseca pozneje), in sicer: novo kombinirano stikalo luči, 
smernih kazalcev in brisalcev po licenci italijanskega 
Kavisa. Tako so stikalo z volanom poenotili s tistim v 
Fiatu 126. 

Seznam različic za posebne namene se je sčasoma širil, 
tako da so v drugi polovici sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja ponujali: 750 Sanitet, 750 SUP (Sekretariat za 
notranje zadeve), 750 Gorenje (servis, za potrebe tega 
proizvajalca gospodinjskih aparatov), 750 EI Niš (servis, 
za potrebe Elektronske industrije Niš), 750 Service 
(splošni servisni namen, pri katerem je bil zadnji sedež 
odstranjen za pridobitev platforme za prevoz različnih 
tovorov, delov in orodij), 750 SPI (Servis za pomoč na 
cesti) …

V istem obdobju so katalogizirali izvozne različice 
za Kolumbijo, Finsko, Dansko, Nizozemsko, Libijo in 
Belgijo. Zastavo 750 M so prenehali proizvajati leta 1977. 
V devetih letih so tako izdelali 270.000 primerkov tega 
avtomobilskega malčka. 

Zastava 750 Luxe

Po desetletju in pol 'monokulture' standardnega Fička 
je Zastava za majski avtomobilski salon v Beogradu 
leta 1970 pripravila različico 750 Luxe. Ta se je od 
standardnega modela razlikovala v 28 podrobnostih. 
Ob dodatnem napisu Luxe na motornem pokrovu 
se je od drugih na zunaj ločil po kromiranih letvah 
na žlebičih ob strehi in novih odbijačih z rozetami, z 
gumijastimi blazinami. Vseh nadaljnjih sprememb sta 
bili deležni tako standardna kot luksuzna različica, z 
izjemo okrasnih letev na pragovih, ki so jih nameščali le 
še kratek čas po že omenjeni menjavi položaja prednjih 
smernikov. Proizvodnja oziroma dostava vozil kupcem 
se je začela novembra 1970, zaključila pa leta 1979 po 
170.000 izdelanih vozilih. 

Fiat 750 Z za Kolumbijo

V Kolumbijskem podjetju 'Leonidas Lara in sinovi' 
(Leonidas Lara e Hijos) iz Bogote, kjer so pred tem (z 
nekaterimi drugimi modeli) montirali Zastave 1300, so 
s Fiatom leta 1973 podpisali pogodbo, ki je vključevala 
nekatere nove modele tudi licenčnih proizvajalcev. 
Nato so delovali pod imenom Compañia Colombiana 
Automotriz. Partnerji so leta 1976 ocenili, da bi lahko 
model 600 D, katerega proizvodnjo v Torinu so ukinili 
leta 1969, na kolumbijskem trgu še zmeraj prodajali. 
Odločili so se za Zastavo 750 v razstavljenem stanju. 
Na začetku leta 1977 sta Zastava in kolumbijsko 
podjetje podpisali petletno pogodbo za sestavljanje 
Fička v tej prijateljski neuvrščeni državi. Po njej naj bi 
Zastava dobavljala najmanj 2.000 razstavljenih vozil 

Leta 1976 so Fički prejeli nov logotip z enostavnim napisom 
Zastava.

Zastava 750 luxe je med drugim imela kromirani strešni žleb in 
dodatne okrasne pokrove na kolesih.

Ta Fiat 750 Z je bil v Kolumbiji leta 2017 naprodaj. 

in priskrbela tudi ustrezna orodja za sestavljanje 
karoserij v Bogoti. Orodja so dostavili aprila, junija pa 
je potekala tako imenovana montaža CKD (Completely 
Knocked Down – popolnoma razstavljeno vozilo, 
vozilo v delih). Kragujevškega Fička so v Kolumbiji 
prodajali kot Fiat 750 Z oziroma El Topolino. Podatkov 
o tem, kako dolgo je to sodelovanje trajalo, ni, 
vsekakor pa ne dlje od leta 1982, ko je kolumbijsko 
podjetje začelo sodelovati z japonsko Mazdo. 

Zgodovina motorizacije Zastava (Fiat) 600 in 750

Asimetrične žaromete večjega premera, kakršne je Fiat 
začel vgrajevati že leta 1965, so Fičku privoščili šele 
marca 1970. Rozete na odbijačih so poenotili s tistimi na 
različici lux, a natančen datum ni znan. 

Zastava je po kataloških spremembah iz maja 1972 
odstranila še preostali brčici na maski, s pragov 
odstranila okrasne letvice in namestila novi logotip s 
stilizirano črko 'Z' v kromiranem okroglem okviru.

Sredi leta 1973 so pozicijske luči premestili v žarometa, 
pod njima pa je ostal samo oranžni smerni kazalec.

 Logotip na maski so ponovno spremenili aprila 1976. 
V okrogli okvir so postavili napis ZASTAVA, hkrati pa 
preoblikovali tudi oznake na motornem pokrovu in 
zanje uporabili plastiko.

Zastava je za majski 
avtomobilski salon 
pripravila razlicico 
750 Luxe.
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Prav tako število vozil ni doseglo predvidenih v pogodbi, 
saj so jih izdelali manj kot 4.500. Toda tudi to je bilo 
dovolj, da so navdušenci ustanovili klub lastnikov 
'preživelih' Fičkov v Kolumbiji, El Topolino.

Zastava 750 'Redizajn' tudi ostala 
prototip 

Po uspešnem zaključku projekta 'X' (Zastava 101) so 
v Zastavi izdelovali načrte za vozila (modela 102 in 
103) na idejni ravni. Oktobra 1974 je razvojni oddelek 

Zadnji del so pri 'Redizajnu' popolnoma preoblikovali, a ta projekt so 
ukinili.

Športni AKZ Abart 850 TC

Na pobudo zagnanega vodstva so v podjetju Zastava 
v Beogradu (AKZ) marca 1971 podpisali pogodbo z 
Abarth & Co. Torino o splošnem zastopanju v Jugoslaviji. 
Podjetje je imelo precej dolgo tradicijo, saj so ga leta 
1948 ustanovili kot avtomobilsko delavnico. Postali 

Pri AKZ-ju so na beograjskem avtomobilskem salonu z 'domačim' 
Abarthom nastopili leta 1972.

Pri Abarthu so svojo neodvisnost izgubili 27. julija 1971, 
ko so prišli pod okrilje Fiata, kjer se je ta blagovna 
znamka 'utopila' v tovarniškem dirkalnem oddelku. 
Čeprav so se inženirji AKZ sklicevali na soglasje 
Zastave za začetek projekta, niso pokazali interesa za 
sodelovanje. V Kragujevški tovarni so namreč ustanovili 
Oddelek za športno avtomobilsko industrijo. Tako 
je ideja o jugoslovanskem Abarthu kmalu potonila v 
pozabo.

Zgodovina motorizacije

za naslednje leto napovedal presenečenja Fička v 
novi obleki, katerega videz je novinarjem ostal skrit. 
Prenovljenega Fička niso javnosti nikoli pokazali, celoten 
projekt pa so, kot je pokazal čas, ukinili.
Šele pred kratkim so našli fotografije vozila Zastava 
750, očitno izdelane v prototipni delavnici, z odbijači 
novejšega tipa kot iz različice Luxe iz leta 1970 s 
strokovno prenovljenim zadkom. Za izdelavo prototipa 
so uporabili starejši serijski avtomobil.

so eden največjih prodajalcev in serviserjev v sistemu 
Zastava, zato jim je tudi uspelo podpisati pogodbo o 
prodaji delov, opreme in homologiranih športnih vozil iz 
programa Abarth. Javnost so s tem seznanili na tiskovni 
konferenci na beograjskem avtomobilskem salonu 
aprila 1971. O podjetju Carl Abarth, ustanovljenem leta 
1949, je odveč izgubljati besede. Abarth je bilo podjetje, 
kjer so od ustanovitve leta 1955 avtomobile predelovali 
v dirkalnike. K njihovemu svetovnemu slovesu so močno 
pripomogle prav zmage z vozili na osnovi Fiata 600. 

Seveda plasiranje originalnih 'Abarthov' domačim 
tekmovalcem ni bila lahka naloga, zato so pri AKZ 
z Abarthovimi deli v promocijske namene sestavili 
dirkalnik na osnovi Zastave 750 kot svojo različico AKZ 
Abart 850 TC (Turismo Competizione). Razstavili so 
ga na svojem razstavnem prostoru na beograjskem 
avtomobilskem salonu leta 1972. Čeprav tehnični 
podatki sejemske različice niso bili uradno objavljeni, 
pa po nekaterih podatkih iz serijskega vozila sklepamo, 
da je šlo za nižjo stopnjo predelave, da bi vozilo ostalo 
uporabno – na javnih prometnicah (registrirano). 

Jugoslovanski tekmovalci so želeli 
konkurencne dirkalnike in Abarthi so to bili.
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Oglas pošljite na: SVAMZ, Vransko 29, 3305 Vransko ali na info@svamz.com.

Kupon za brezplačni Mali oglas

Ime in priimek: Kontakt:

Prodam Golf "enko", registriran, 
obnovljen, z rezervnimi deli. Info 
041/765032

MALI OGLASI

Prodam Mercedes Benz AG 250, 
123.026 km, letnik 1979, registriran do 
aprila 2021, srebrne barve, zelo dobro 
ohranjen.  Cena po ogledu in dogovoru.
Stik: 031 379 34.

Prodam DKW 1000 S, letnik 1960, pred-
hodnik Audija, registriran s certifikatom.
Za dogovor in preskus pokličite: 041 586 
668.

Prodam lepo ohranjen Tomos Colibri 
T12, letnik 1964, urejeni vsi dokumenti.
Za preskus in dogovor pokličite: 041 586 
668.

Prodam Moto Guzzi Falcone, 500 ccm, 
letnik 1973, motor vojaške policije, 
18.000 prevoženih km, kakovostno 
restavriran, veteran s certifikatom, SVAMZ 
– STARODOBNIK, registriran vse leto, vsi 
dokumenti. Cena: 4.100 €. 
Stik: 030 308 357.

Prodam Moto Guzzi V7, 700 ccm, Milita-
re, letnik 1967, prevoženih 67.000 km, 
25 kw. Motor je ex yu vojne policije, vo-
jaško zelene barve. Vrhunsko in strokov-
no obnovljen, rariteta za poznavalce, 
edini v Evropi. Cena: 12.300 €. 
Stik: 030 308 357. Prodam VW hrošč 1200, letnik 1967, 

rdeče barve, obnovljen, ni registriran. 
Cena: 3.600 €. Stik: 041 735 088. 

Prodam VW Jeta 1,6, bencin, avtomatik. 
Prevoženih 110.000 km, letnik 1985. Re-
gistracija je januarja 2022.  
Stik: 041 758 819.

Iščem v slabem stanju Jeep Cherokee, 
letnik 1989 - 1992,  ali samo motor za isti 
tip vozila. 
Stik: 051/852513 (Robert). 

Prodam AUDI 80, bencin 1.6, letnik 
1987, ima certifikat starodobnika, lepo 
ohranjen in redno servisiran. 
Stik: 041/643150 (Denis).

Prodam nove letne pnevmatike 145/80 R 
12 za FIAT 750. Cena po dogovoru. 
Stik: 070 672 665 (Peter).
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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
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Podnart 19, 4244 Podnart
www.felicijan.com
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Restavriramo, obnavljamo, 
predelujemo ter servisiramo

 zračno hlajena Volkswagen vozila

Čistimo in obnavljamo vse vrste 
uplinjačev z ultrazvočno kopeljo

facebook.com/felicijandoo
041 608 641

.
aqeiogkc

Največja zaloga rezervnih delov
za starejša VW vozila v Sloveniji



92 AVTO MOTOR CLASSIC    


