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 BESEDA UREDNIKA

V Beli krajini živi kar nekaj zanesenjakov, ki ljubijo staro tehniko in vse, kar je staro in zanimivo. Pred 
dvema desetletjema so se dogovorili, da pokažejo, kar imajo, zato so ustanovili klub. 

V dolgih letih se je ta klub razvijal in širil in letos, ko praznujemo dvajset let delovanja, smo se odločili 
za izdajo zbornika, da v njem predstavimo dogodke, zanimive zgodbe, opišemo oz. pohvalimo naše 
dolgoletne člane ter njihovo dolgoletno delovanje.

Zbornik naj bi bil spomin na uspehe in padce kluba ter na vse ostalo, kar je z njim povezano. Po 
zborniku vas bodo vodili zanimivi prispevki in fotografije, pa tudi zgodbe iz življenja naših članov, s 
poudarkom na njihovem nagnjenju po ohranjanju tehnične in kulturne dediščine.  

Upam, da boste z veseljem spoznavali naš dolgoletni trud in bili navdušeni nad našimi izkušnjami, ki 
so bile pridobljene v vseh teh letih.

Upam, da bo Oldtimer klub Bela krajina še naprej rastel in se razvijal, da bomo bodočim rodovom 
zapustili veliko odlično ohranjenih starodobnikov in znanja, povezanega z njimi.  

Uredniški odbor:           Anton Weiss
• Anton Weiss
• Julij Kavšek
• Stane Pezdirc
• Polde Bahor
• Franci Mravinec

Začetki oldtimerstva
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Spoštovani!

Starodobna vozila, bodisi motorje bodisi 
avtomobile, sem vedno spoštoval, tudi 
njihove lastnike sem gledal z občudovanjem, 
saj vem, da je potrebno ogromno časa in 
znanja, da se enosledno ali dvosledno 
vozilo pripravi do takšne potankosti, da je 
sposobno in prometno varno za vožnjo.
Kot poklicni voznik tovornjaka sem na 
raznih križarjenjih po cestah srečeval 
starejša vozila in njihove lastnike ter jih 
občudoval. V meni se je vedno znova prebujala skrita želja, da tudi sam postanem lastnik starodobnika 
in se včlanim v klub. Po nekaj letih razmišljanja sem si kupil motor BMW R 65-7 letnik 1977  in se 
včlanil v OTK Bela krajina.                                                                                                               
In mi ni žal. Kajti v tem klubu srečujem, spoznavam in delam z ljudmi, ki so z vsem svojim srcem 
in dušo pri ohranjanju motoristične in avtomobilistične dediščine preteklosti, ki so nam jo zapustili 
naši predniki. S pomočjo kluba dediščino ohranjamo na strokovnih razpravah, srečanjih in izletih, kjer 
odkrivamo nove in nove razsežnosti naše zgodovine.
Pravijo, da eden ve malo, vsi pa vse. Ko nekdo potrebuje pomoč in strokovno mnenje, je v takšnem 
klubu, kot je naš, vedno nekdo, ki ti je lahko v oporo, da se napaka odpravi.
Kot predsednik kluba sem ponosen in mi je v veliko čast, da lahko sodelujem v tako veliki množici 
zanesenjakov, ki skrbijo, da sadovi naše preteklosti ne bodo šli v pozabo.
Zahvaljujem se vsem članom in članicam OTK Bela krajina, ki ste v teh dvajsetih letih delovanja kluba 
pripomogli, da smo postali prepoznavni tudi izven meja naše domače pokrajine. 

            

Pred izletom

Janez Lozar

Predsednik OTK Bela krajina
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Srečno pot še za prihodnjih 20 let

Lepo je, da lastniki in ljubitelji starodobnih vozil sodelujete, se povezujete in na 
tak način ohranjate delček tehnično-kulturne dediščine. Delovanje te vrste kluba je 
zgovoren pokazatelj, da v Beli krajini znamo skrbeti, spoštovati in negovati preteklost 
in njeno zapuščino ter hkrati s povezovanjem deliti svojo ljubezen do prostočasne 
dejavnosti.

Vozniki in prijatelji starodobnih vozil ste tisti, ki znate ceniti in ohranjati razvojne dosežke tehnične 
zapuščine. Le-te vsako leto predstavite širši javnosti in tudi na tak način svojo dejavnost približate vsem, 
ki bi jih utegnila zanimati. Tudi sama sem se že večkrat udeležila vsakoletnega srečanja starodobnikov, 
ki ga pripravljate predstavniki Oldtimer kluba Bela krajina. Prav tu sem začutila, koliko vam pomeni 
ljubezen do vozil naše preteklosti. Ne gre le za naklonjenost samemu vozilu, gre za širši pomen 
starodobnikov. Nenazadnje s svojim delovanjem vplivate tudi na poživitev turistične ponudbe Bele 
krajine, ki že tako ali tako daje velik pomen naši preteklosti, ljudskemu izročilu, domačnosti, naravi in 
običajem. Zagotovo tudi starodobna vozila predstavljajo del zgodbe in podobe dežele belih brez.

Spoštovani člani Oldtimer kluba Bela krajina,
iskrene čestitke ob vaši 20. obletnici delovanja. Verjamem, da boste tudi v prihodnje dobro sodelovali, 
se povezovali in si predajali izkušnje. V tem času ste razvili svoj pravi karakter, zato vam želim še 
vrsto let uspešnega delovanja ter veliko srečno prevoženih kilometrov v družbi vaših starodobnikov. 
V imenu vseh, ki cenimo vaše delo, vam želim vse dobro.

           Mojca Čemas Stjepanovič
           županja Občine Črnomelj

Spoštovani člani Oldtimer kluba Bela krajina!

Na Občini Metlika smo ponosni, da ste v tem relativno kratkem obdobju delovanja 
vašega društva s številnimi dejavnostmi postali prepoznavni v Sloveniji in tudi širše. 
Skozi vsa leta delovanja ste veliko prispevali k ohranjanju tehnične dediščine na 
področju starodobnih cestnih vozil ter združevanja interesov lastnikov in ljubiteljev 
tovrstnih vozil. 

Med lastniki starodobnih vozil in predmetov tehnične kulturne dediščine, kot tudi med tistimi, ki si 
te predmete le z zanimanjem in nostalgijo ogledujejo, ste si pridobili sloves odličnih organizatorjev in 
ljubeznivih gostiteljev, zato so vaši dogodki vedno množično obiskani. Tudi sam si z veseljem ogledam 
vaše povorke starodobnikov, ki so zmeraj prava atrakcija. 

Veseli me, da s svojimi dejavnostmi v društvo pritegnete veliko mladih, ki bodo zagotovo z navdušenjem 
nadaljevali s tovrstnim delom. Verjamem, da boste tudi v bodoče izpolnjevali vaše poslanstvo, skrbeli 
za ohranjanje tehnične zgodovine v Beli krajini in širše. Iskreno vam čestitam ob 20-letnici delovanja in 
vas lepo pozdravljam z željo, da bi še naprej v takšni meri prispevali k popularizaciji in promociji naše 
kulture, tradicije in bogate zapuščine naših prednikov. 

            Darko Zevnik
                 župan Občine Metlika
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Spoštovani člani Oldtimer kluba Bela krajina, 

praznujete 20-letnico uspešnega delovanja in obstoja, zato vam v imenu Občine Semič 
iskreno čestitam, da ste vztrajali na začrtani poti. 

Vaše delo in vaše zanimanje ni le ljubiteljske narave – ohranjati stara vozila, ampak 
ima tudi velik pomen pri ohranjanju naše tehnične dediščine na področju cestnih vozil. 
Skozi vaše delo si izmenjujete dragocene izkušnje, kako stara vozila vzdrževati in jih ohranjati v dobri 
vozni kondiciji, da tudi po več letih omogočajo nemoteno uporabo v cestnem prometu. 

Želim vam, da bi svoje uspešno delo nadaljevali tudi v bodoče in s tem prenašali našo dediščino mlajšim 
rodovom, vsekakor pa naj vam ta način druženja prispeva k lepšim medsebojnim odnosom.

            Polona Kambič
                  županja Občine Semič

Z roko v roki
AMZS in OTK Bela krajina

V AMZS smo ponosni, da OTK Bela krajina stojimo ob strani že od samega začetka. Veseli nas, da lahko 
s svojim znanjem pripomoremo k uspešnemu delovanju kluba in zadovoljstvu članov. Poleg  strasti, 
ki jo lastniki vlagate v vsak svojega oldtimerja, lastništvo nemalokrat prinaša posebne postopke in 
raznovrstno dokumentacijo, pri čemer smo vam in vam bomo še naprej z veseljem pomagali.  Prav tako 
se bomo še naprej trudili, da bomo članom v okviru svoje dejavnosti lahko nudili različne ugodnosti. 
Čestitamo vam za uspešno delovanje in se zahvaljujemo za ustvarjene priložnosti.
Tudi v prihodnje vam želimo uspešno delovanje, veliko zanimivih srečanj in izletov ter obilo lepega 
vremena, veliko uspehov pa klubu in posameznikom želim tudi osebno.

Varno vožnjo!

            Marko Malerič, 
            vodja AMZS PE Črnomelj
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NASTANEK IN DELO OLDTIMER KLUBA BELA KRAJINA
Ko sem se nekega spomladanskega dne leta 1993 oglasil pri prijatelju Branetu Križanu, me je ob 
vsemogočem kramljanju vprašal, ali bi se tudi jaz vključil v klub lastnikov starodobnih avtomobilov. 
»Ti imaš tudi dovolj star Opel Kadett iz leta 1966. Jaz imam v Gradacu in okolici že mnogo znancev, ki 
so lastniki osebnih avtomobilov in motorjev starejših kot petindvajset let. Moj znanec Miro Globočnik 
iz Škofljice mi je rekel, da se v njihovem kraju že resno pogovarjajo o ustanovitvi kluba lastnikov 
starodobnih avtomobilov in motorjev.«
V novi samostojni Sloveniji so se razmere spremenile. Ozračje je postalo zelo naklonjeno ustanavljanju 
novih klubov, društev in raznih zvez. Že prvo soboto v juniju 1993 smo organizirali prvo srečanje 
lastnikov starodobnih vozil s »turistično vožnjo« po Beli krajini. Zbrali smo se v Gradacu in se odpeljali 
proti Semiču, Metliki, Adlešičem in Črnomlju. Prireditev smo zaključili v Gradacu. Naslednje leto 
smo pot podaljšali še na Vinico, prireditev pa se je ponovno končala v Gradacu, kjer nas je zvečer po 
podelitvi plaket zabavala Helena Blagne.
Po dveh letih smo se odločili, da je prišel pravi čas za uradno ustanovitev kluba, ki smo ga ustanovili 
13. 6. 1995 na ustanovnem občnem zboru. Prvi predsednik je postal Ivan Kambič, Brane Križan je 
postal sekretar kluba, Slavko Čarman pa blagajnik. Še isti mesec smo ponovno organizirali srečanje s 
»turistično vožnjo« po Beli krajini.
Naslednje leto smo osrednjo prireditev poimenovali »Srečanje slovenskih veteranov s turistično 
vožnjo«, potek same vožnje pa je bil po že ustaljeni poti s startom in zaključkom v Gradacu. Za vsakega 
udeleženca smo prvič izdelali emajlirano tablico, ki so jo udeleženci pritrdili na svoje starodobnike in 
jim je ostala v trajen spomin na udeležbo.
Do leta 1997 je bilo v Sloveniji ustanovljenih 14 klubov starodobnih vozil in 7. 4. 1997 smo skupaj 
ustanovili slovensko zvezo starodobnih vozil (SVS – Starodobna Vozila Slovenije). Poleg aktivnega 
sodelovanja z vsemi klubi smo svoje izkušnje pri ustanavljanju kluba prenesli tudi na Hrvaško, kjer 
smo v Dugi Resi pomagali ustanoviti prvi klub starodobnih vozil na Hrvaškem in kasneje še Hrvaško 
zvezo starodobnih vozil.
Leta 1997 smo »Srečanje slovenskih veteranov s turistično vožnjo« prvič organizirali s startom in ciljem 
pri ribniku v Prilozju. Takrat je bil postavljen tudi rekord glede števila udeležencev, saj se je prireditve 
udeležilo kar 74 starodobnih vozil. V naslednjih letih je vsakoletno »Srečanje slovenskih veteranov s 
turistično vožnjo« postalo zelo prepoznavno, kar dokazuje povabilo trgovske družbe Mercator d. d., ki 
nas je povabila na svojo prireditev.
Številna udeležba na naših srečanjih je samo še pospešila naše sodelovanje z drugimi klubi in 
organizacijami starodobnih vozil. V Ljubljani smo se leta 1998 udeležili prireditve »Marathon – 
100-letnica avtomobilizma na Slovenskem«, ki je bila organizirana v spomin na prvi avtomobil »BENZ 
VELO«, ki ga je leta 1898 v Ljubljano pripeljal baron Anton Codelli.
Med leti 2003 in 2008 smo v sodelovanju s SVS pripravili mednarodno srečanje starodobnih vozil, na 
katerem smo organizirali spretnostno in točnostno vožnjo za državno prvenstvo SVS. Po letu 2008 
tekmovanj ne organiziramo več, ker je organizacija takšne prireditve prezahtevna za naš klub, še vedno 
pa so ostale naše tradicionalne turistične vožnje s starodobniki po Beli krajini, ki jih tradicionalno 
organiziramo v juniju. Izjema je bilo leto 2005, ko smo 2. julija organizirali praznovanje ob deseti 
obletnici kluba, podelili pa smo tudi priznanja vsem ustanovnim članom kluba.
Poleg kluba starodobnih vozil v Tržišču, ki ni član SVS, je naš klub edini klub starodobnih vozil na 
širšem območju jugovzhodne Slovenije. Naši člani prihajajo iz Bele krajine, Dolenjske, Kočevske in 
tudi iz ostale Slovenije. Lastništvo starodobnega vozila ni pogoj za članstvo v klubu, kljub temu pa je 
tehnična komisija kluba do danes ocenila že 304 vozil svojih članov.
Dejavnost kluba se je v zadnjih letih povečala. Organiziramo pomladanska in jesenska srečanja članov 
na različnih krajih v Beli krajini, skoraj redne ekskurzije v tovarne vozil in muzeje starodobnikov po 
celotni Evropi. Vse aktivnosti se financirajo s članarino, izkaznicami o starodobnem vozilu, donacijami 
in sponzorskimi sredstvi. Zahvala gre dolgoletnima donatorjema tovarni zdravil KRKA d. d. in 
zavarovalnici TILIA. Posebna zahvala pa gre članstvu, ki z veliko prostovoljnega dela poskrbi, da klub 
deluje že 20 let. 
               Julij Kavšek
                (tajnik društva od leta 2002 do 2008)
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Kako je prišlo do ustanovitve Oldtimer kluba 
Bela krajina

Ideja o ustanovitvi kluba se je rojevala že kar nekaj časa pred uradno ustanovitvijo.
Branko Križan  in  Erik Doltar, oba iz Gradca, sta bila dejansko prva pobudnika za ustanovitev Oldtimer 
kluba Bela krajina.
Erik Doltar, takrat član Jeep cluba Ljubljana ter ljubitelj starodobnikov in že takratni lastnik starih 
vojaških izvidniških vozil, med drugimi tudi lastnik VYLIS-a letnika 1941, ameriške proizvodnje, ki ga 
ima še danes, se je udeleževal tovrstnih shodov po Sloveniji. 
Skupaj z Brankom Križanom sta se udeležila prvega srečanja, ki ga je organiziral Oldtimer klub 
Škofljica, ki je bil uradno ustanovljen leta 1995. Na tem srečanju OTC Škofljica je gospod Erik Doltar 
prejel pokal za 1. mesto pri ocenjevanju originalnosti vozil za svojega VILYS-a. 
Njuna želja po ustanovitvi domačega kluba, ki bi povezoval ljubitelje tovrstne tehnične kulture na 
področju Bele krajine, je postala še močnejša  in tako je prišlo do realizacije ideje o ustanovitvi  Oldtimer 
kluba Bela krajina.
Na njuno pobudo je prišlo do prvega srečanja že junija 1995 v Gradcu, četudi kluba takrat uradno še ni 
bilo. Shoda se je udeležilo precejšnje število različnih starodobnih vozil različnih kategorij.
Kmalu po prvem shodu pa se je pri meni oglasil gospod Branko Križan z željo, da pomagam pri uradni 
ustanovitvi kluba.
Prva ustanovna skupščina kluba je bila junija 1995 v Gradcu 14 (Rdeči kotiček), kjer ima klub še danes 
uradni sedež (danes Gradac 55).

Na 1. ustanovni skupščini so bili prisotni:
• Branko Križan, Gradac,
• Alojz Malenšek, Gradac,
• Leopold Bahor, Črnomelj, 
• Branko Jurejevčič, Zemelj, 
• Jože Pezdirec, Slamna vas,
• Martin Pezdirec, Slamna vas,
• Stanko Pezdirc, Griblje,
• Vekoslav Čarman, Črnomelj,
• Jakob Stariha, Sela pri Jugorju,
• Vile Ovniček, Črnomelj,
• Sabina Ovniček, Črnomelj,
• Erik Doltar, Gradac,
• Brinc Anton, Griblje in
• Stanko Pezdirec, Slamna vas.

Za strokovno pomoč pa je bil iz strani Občine Metlika prisoten gospod Milan Travnikar.
Za predsednika kluba je bil imenovan Alojz Malenšek, blagajnika Vekoslav Čarman in  tajnika Branko 
Križan.
Še v istem letu sem sam pripravil osnutek članske izkaznice, ki je bila po formatu enaka izkaznici za 
avtomobilsko prometno dovoljenje, na čelni strani pa je bila fotografija Opel Olimpije v lasti gospoda 
Stanka Pezdirca iz Gribelj.
Ta fotografija  je bila na 1.ustanovni skupščini privzet simbol (emblem) kluba.
Do uradne registracije kluba pa ni prišlo vse do leta 1997.
Ko smo hoteli leta 1997 z zapisnikom iz ustanovne skupščine iz leta 1995 klub uradno registrirati, to 
zakonsko ni bilo mogoče zaradi zastaranja zapisnika, zato smo morali ponovno sklicati ustanovno 
skupščino kluba.
Na tej skupščini so bili prisotni člani, ki so vidni v priloženem dokumentu o registraciji kluba. Za 
predsednika kluba je bil imenovan gospod Ivo Kambič iz Črnomlja, ki je tako postal uradno prvi 
predsednik kluba. Iz opisanega je razvidno, da je klub uradno dve leti starejši od dejanskega nastanka.

Alojz  Malenšek
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JUBILEJ KLUBA BELA KRAJINA
1995-2015

20-let z roko v roki s SVS
Društvo restavratorjev Slovenije

Začeti moram z ustanovitvijo zveze SVS, seveda pa so to časovno kar oddaljeni dogodki. Še vedno 
hranim vso dokumentacijo, ki je skrbno zbrana v osmih fasciklih in skupno vsebuje vso zgodovino 
zveze od leta 2001 do 2008. Vse to, kar imam v svojem arhivu, je bilo poslano tudi vsem takratnim 
klubom, torej nič ni izgubljenega. Kljub temu, da sem obvladoval delo z računalnikom in elektronsko 
pošto, sem se držal načela, da je pisna oblika kljub večji porabi časa bistveno učinkovitejša in bolj 
dostopna za  večino prejemnikov obvestil, osebni stiki pa so bili vodilo mojega dela zveze SVS, s tem 
pa tudi povezava med vsemi članicami zveze SVS.
Zveza SVS je bila ustanovljena leta 3. 10. 1997 ob prisotnosti devetih slovenskih klubov. Ustanovna 
listina pod številko OV 3592/97 je bila podpisana in potrjena s strani zastopnikov klubov in notarja 
Srečka Gabrila. Prvi predsednik je bil Miha Vrhunec, leta 2001 pa so bile nove volitve in od takrat  do 
2008 sem sam vodil zvezo SVS. Začelo se je intenzivno delo s klubi, ki so bili že v zvezi SVS, istočasno 
pa z novimi klubi, med njimi je bil sprejet v zvezo SVS Oldtimer Klub Bela krajina. Za to odločitev se 
je klub iz Bele krajine odločil leta 2000 v Mariboru na skupnem srečanju takratnih klubov v prostorih 
zavarovalnice Maribor, izjavo pa so naknadno poslali v Ljubljano. Od takrat naprej  smo se redno 
srečevali na sestankih vsak mesec. Vsak december v letu sem pripravil koledar sestankov za naslednje 
leto, člani klubov pa so se bolj ali manj redno udeleževali skupnih srečanj. V tem času in vsa naslednja 
leta sta v Ljubljano prihajala Anton Weiss in Julij Kavšek, največkrat kar  oba, občasno pa tudi drugi 
člani njihovega kluba. Skupno smo se dogovarjali o delu zveze, sklepali in potrjevali dogovore. To je bil 
tudi začetek izobraževalnih seminarjev za tehnične komisarje in športne funkcionarje. Po dokumentih, 
ki so mi na voljo, se tudi tu pojavljata oba člana iz Oldtimer kluba Bela krajine in sedanji sodni izvedenec 
in cenilec za starodobnike Ivo Kambič. Tu moram omeniti, da so trenutno v Republiki Sloveniji samo 
trije sodni izvedenci za stroje in opremo s specialnostjo – starodobniki, in sicer: Janko Uratnik, sedanji 
predsednik zveze SVS, Ivo Kambič in Urban A. Demšar.
Izredno dober  vtis je name naredil eden od prvih relijev starodobnikov v okviru kluba OTK Bela 
krajina. Tu je prišla do izraza pomoč klubov z večjimi izkušnjami pri vodenju takega relija predvsem 
zato, ker je ta reli štel tudi za prvenstvo zveze SVS. Prireditev je bila pravzaprav nekaj posebnega 
tudi zaradi tega, ker se je odvijala po pokrajini Bele krajine, delno pa tudi na tamkajšnjem letališču ob 
predstavitvi letal tamkajšnjega športnega letalskega kluba. V tem času sem se začel prvič srečevati z 
Belo krajino, ki sem jo v naslednjih letih še velikokrat obiskal predvsem na relijih in skupščinah tega 
kluba. Belokranjski klub je povezan tudi s klubom iz Duge Rese iz Hrvaške. Temu klubu je takrat 
predsedoval Željko Kekič, s katerim smo se večkrat srečali. V tem času leta 2000 je zveza postala članica 
mednarodne organizacije FIVA, z njo pa tudi klubi zveze SVS. Želja kluba iz Duge Rese je bila prav 
tako članstvo v FIVA organizaciji. Na pobudo Antona Weissa sem imel več predavanj v Dugi Resi in 
Črnomlju, predvsem o načelih restavriranja, klubu iz Duge Rese pa sem dal tudi smernice in navodila 
za članstvo v FIVA. Po treh letih so bili tudi oni sprejeti v FIVA, kar je bilo objavljeno tudi v enem od 
FIVA biltenu. Kasneje je to članstvo prevzela Hrvaška zveza starodobnikov iz Zagreba. Sodelovanje 
kluba iz Duge Rese  in belokranjskega kluba se še vedno nadaljuje.
Želja zveze SVS je bila tudi spoznavanje pravilnega odnosa in pristopa k restavriranju, predvsem pa 
strokovnosti. Zato smo se povezali z Društvom Restavratorjev Slovenije in leta 2006 je bila zveza SVS z 
enaindvajsetimi klubi sprejeta v članstvo DRS, med njimi tudi OTK Bela krajina. Večkratnega srečanja 
in nekaj rednih letnih skupščin zveze SVS v Tehniškem Muzeju Slovenije so se redno udeleževali tudi 
člani OTK Bela Krajina. 
Zveza SVS je bila ves čas tesno povezana tudi z AMZS, vozniki starodobnih motociklov iz različnih 
klubov pa so tekmovali kot tekmovalci zveze SVS. Tudi tu so bili prisotni člani OTK Bela krajina. 
Ko razmišljam o tistih časih, ki sem jih preživel med drugim tudi s klubom iz Bele krajine, je ta čas 
izredno hitro minil. Delovanje s klubom  se mi je globoko vtisnilo v spomin, kajti OTK Bela krajina 
je imel vseskozi tesne stike z  zvezo SVS, s svojimi koristnimi predlogi, ki smo jih tudi izpeljali, pa je 
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ČESTITKE ZA PRVIH 20 LET OTK BELA KRAJINA

Bela krajina nudi obiskovalcu s svojo zasanjano pokrajino naravno lepoto, neokrnjeno naravo, 
zgodovinske znamenitosti, prijazne ljudi, pa tudi dobro kapljico in odlično hrano. Vse to člani OTK 
Bela krajina dopolnjujejo in bogatijo s svojimi vzorno urejenimi starodobnimi vozili. 
Zgodba o OTK Bela krajina se je pričela pred 20 leti, ko se je nekaj navdušencev, ljubiteljev bencinske 
tehnike in predvsem častilcev svoje kulturne in tehniške dediščine, odločilo, da bodo stvari vzeli v 
svoje roke, se organiziralo in pričelo delovati kot društvo.
V vseh letih od začetka svojega delovanja dalje so člani OTK Bela krajina organizirali vrsto srečanj in 
društvenih izletov, sodelovali so na prireditvah drugih društev in bili dejavni člani Zveze slovenskih 
društev ljubiteljev starodobnih vozil - SVS, s tem pa tudi mednarodne zveze FIVA, ki po celem svetu 
združuje preko 1,6 milijona enako mislečih ljubiteljev avto-moto tehnike in tehniške kulturne dediščine.        
Starejšim in mlajšim članicam in članom OTK Bela Krajina želimo ob dvajseti obletnici delovanja 
društva še veliko prijetnega sodelovanja na prireditvah, uspehov pri organiziranju prireditev in na 
tekmovanjih ter predvsem dobrega in prijetnega sodelovanja med člani v društvu in s člani ostalih 
slovenskih in zamejskih društev.

                    Mag. Janko Uratnik,
                 Zveza SVS, predsednik

velikokrat pripomogel k boljšemu delovanju zveze. 
Ko smo leta 2007 skupno praznovali 10. obletnico zveze SVS v Narodnem muzeju v Ljubljani, je imel 
klub iz Bele krajine že dvanajstletno kilometrino uspešnega delovanja. Želim si in upam, da bo OTK 
Bela krajina še naprej tako uspešno deloval in 20 let delovanja slavnostno zaključil, kot se za tako 
uspešen klub spodobi, 13. junija 2015.
Ob koncu še enkrat vse najboljše za 20-letno  uspešno delovanje, ne samo z zvezo SVS z roko v roki, 
temveč tudi z vsemi klubi zveze SVS.

Urban A. Demšar

Lambreta
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Tehnična komisija, tehnični komisarji, 
ocenjevanje starodobnih vozil 

V skupino starodobnih vozil sodijo le tista vozila, ki ustrezajo določenim pogojem starosti, ohranjenosti, 
originalnosti, urejenosti in tehniške vrednosti. Merila in pravilnik za ocenjevanje vozil je postavila 
zveza SVS in so skladna z merili mednarodne organizacije FIVA. 

Z ocenjevanjem starodobnih vozil pridobi lastnik koristi pri zavarovanju vozila in pri plačilu cestnih 
taks.
Ocenjevanje starodobnega vozila in izdaja certifikata sta pomembna za posameznika in tudi za zvezo 
SVS. Z ocenjevanjem vozil in z izdajo certifikatov za vozila zveza pridobi podatke za vpis v katalog 
starodobnih vozil, ki je pomemben pri uveljavljanju širših interesov lastnikov vozil. 
Izkaznica SVS za starodobno vozilo je identifikacijski dokument za vozilo, ki izpolnjuje pogoje za 
pridobitev statusa starodobnika in ima veljavo na področju Republike Slovenije. To izkaznico izdaja 
Zveza SVS na podlagi ocene tehničnih komisarjev Zveze SVS, ki smo usposobljeni posebej za avtomobile 
ter ostala vozila in posebej za motorna kolesa. 
Starodobna vozila razvrščamo glede na njihovo originalnost, ohranjenost in pravilnost restavriranja 
vozila v tri kategorije. To delo opravljamo člani tehnične komisije – tehnični komisarji. Izkaznica vozila 
razvršča v tri kategorije,  in sicer v A–1, B–2 in C–3.

Tehnični komisarji ocenjujemo vozila na podlagi »pravilnika zveze SVS o evidentiranju in ocenjevanju 
starodobnih vozil«. Vsako leto se tehnični komisarji vsaj enkrat zberemo na izobraževanju, kjer 
dopolnjujemo svoja znanja in usklajujemo merila ocenjevanja starodobnih vozil.

V Oldtimer klubu Bela krajina smo štiri komisarji. Dva za ocenjevanje motornih koles: Stane Pezdirc in 
Julijan Kavšek, in dva za ocenjevanje avtomobilov: Ivo Kambič in Mitja Kump.
V začetnem obdobju je bil komisar za avtomobile tudi Erik Doltar.
Za komisarje smo se izobrazili in pridobili licence v letu 2002, Mitja Kump je licenco pridobil leta 2014.
Do danes smo evidentirali in ocenili nekaj manj kot 300 avtomobilov in 80 motornih koles.

Ivo Kambič je tudi SVS/ANF komisar (scrutineer) in pregleduje ter ocenjuje starodobna vozila za 
potrebe pridobitve FIVA izkaznice – izkaznica svetovne zveze starodobnih vozil. (Izkaznica FIVA za 
starodobna vozila je prestižna in ima mednarodno veljavo. Izdaja jo mednarodna organizacija FIVA, 
katere člani smo preko svojih zvez društev tudi slovenski ljubitelji starodobnikov.) 

Delo tehničnih komisarjev je volontersko.
Če pogledam nazaj proti začetkom ocenjevanja vozil, ugotavljam, da so bila vozila v začetku slabše 
ohranjena in manj strokovno ter podrobno obnavljana.
Vozila so bila večkrat (verjetno nehote) posodobljena zaradi vgradnje nadomestnih delov mlajših 
letnikov  ali drugih modelov.
V začetnem obdobju smo imeli večje število vozil razvrščenih v razred C3 in zelo malo v razred A1. 
V zadnjem obdobju cca zadnjih 7 let so vozila kvalitetnejše obnavljana in z vgrajenimi originalnimi 
nadomestnimi deli, da skoraj več ni vozila, ki bi sodilo v  kategorijo C3. Vozila so tudi skrbneje 
vzdrževana (servisiranje, čiščenje …)
Starodobna vozila postajajo vse bolj ljubiteljska in manj namenjena vsakodnevni uporabi.
Imamo kar nekaj ljubiteljev starodobnih vozil, ki posedujejo več vozil in ne le eno.

                 Tehniški komisar 
                      Ivo Kambič
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TATRA 57A

Tonetova tatra navzlic osmim »križem« veselo brzi novim dogodivščinam naproti. (Foto: M. Moškon)

Starodobnik češke izdelave tatra iz leta 1935 je zdaj pod varno streho člana Oldtimer kluba Bela Krajina 
Toneta Korase iz Novega mesta. Sedanji lastnik ga je našel pod  kozolcem v Hotemežu pri Laškem in ga 
rešil zanesljivega konca. Kupil ga je od tedanjega lastnika gospoda Hana in ga z vlečno službo pripeljal 
domov.

Tone Korasa, ki bo letos dopolnik 60 let, je poročen in ima dva sina. Najprej je bil avtomehanik, potem 
strojni tehnik,  leta 1973 se je zaposlil v Industriji motornih vozil v Novem mestu in ostal v hiši pri 
Revozu do 1993, kjer je skrbel za celostno podobo. Potem je začel na svoje kot samostojni podjetnik, 
zdaj pa je upokojen. Delavnico ima pri svoji hiši med križiščem v Žabji vasi in gostiščem Belokranjec v 
Novem mestu. Ukvarja se z vrsto konjičkov: od slikanja in zbiranja starin do obnove kozolca v Hrušici 
pri Velikih Brusnicah.

Že od nekdaj pa se ukvarja z oživljanjem starodobnih vozil. Najprej je kupil tatro in jo obnovil, potem 
fiata 500 iz leta 1957 in ga prav tako obnovil in prodal, ker ni imel dovolj prostora; potem je obnovil še 
volkswagen letnik 1964, ga obnovil in prodal; obnovil pa je tudi nekaj motornih koles.
Njegova tatra 57A z zračno hlajenim bokser motorjem in s prostornino 1270 ccm, z močjo 17 kW 
in največjo hitrostjo 80 km na uro je bila narejena v Závodih Tatra v čeških Kopřivnicah leta 1935.  
Tatre »Hadimrška« so tam izdelovali od leta 1931 do 1948 kot vozila z oznakami 57, 57A, 57B in 57K. 
Vsega skupaj so naredili 27 tisoč teh avtomobilov, ki so bili med najbolj priljubljenimi v predvojni 
Češkoslovaški. Tonetovo tatro je najprej kupila češka policija v Plzňu, med drugo svetovno vojno pa 
so jo zaplenili okupatorji in potem je z nemško vojsko prišla v Laško v Slovenijo, kjer je po osvoboditvi 
ostala kot občinsko vozilo. Potem je služila v avtošoli, na njej pa se je naučilo šofiranja veliko voznikov.

Ko je Tone v Hotemežu leta 1978 kupil tatro, kakršno kaže slika , jo je moral najprej usposobiti za vožnjo. 
Masko je naredil novomeški ključavničar Peter Kovačič starejši, ki je takrat opravil tudi vsa kleparska 
in ličarska dela. Najbolj zhtevna je bila maska, ki jo je moral ročno sklepati po delavniški knjigi iz leta 
1931. Tri okrogle luknje na obeh stranskih delih motornega pokrova, ki jih na izvirnem modelu ni bilo, 
so pa vidne na sliki, je naknadno izrezal gospod Han v Laškem in jih obrobil z okrasnimi obročki. Tone 
jih je seveda zadelal. Obnoviti je moral tudi platneno streho, karoserijo pa je prebarval z živo rdečim 
in črnim lakom.
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Toneta je njegova tatra čakala v Hotemežu takole oskubljena. (Fotoarhiv Toneta Korase)

Prvič je nastopil na rallyju staodobnih vozil, ki ga je leta 1982 v Ljubljani pripravil Tehniški muzej 
Slovenije iz Bistre. Nastopilo je okrog sto vozil s svojimi vozniki, Tonetova tatra je nosila štartno številko 
19. Muzej je na tem rallyju predstavil skoraj vsa vozila iz svojih zbirk,  med njimi tudi najstarejši 
avtomobil v Sloveniji Piccolo iz leta 1906 z dvo-cilindrskim šeststokubičnim V motorjem.

Tone Korasa je član Oldtimer kluba Bela krajina od ustanovitve 1995, se pravi polnih dvajset let. 
Na tiste dni ga spominja tudi prva klubska tablica iz leta 1996, ki jo hrani med številnimi drugimi z 
najrazličnejših starodobniških prireditev.

Ko se je Tone leta 1999 lotil druge obnove svojega prvega konjička, je tatro razstavil do zadnjega vijaka 
– na prafaktorje, kot pravi sam. Zamenjal je vse v pločevino oblečene lesene dele ogrodja, saj bi sicer 
težko vzdržali še naslednjih osemdeset let, sicer pa je vsa karoserijska pločevina še vedno izvirna. 
Sedeži so dobili novo polnilo in prevleke, zamenjati pa je bilo treba tudi nosilne vzmeti. Na zunaj je bila 
tatra videti kot nova, saj jo je pobarval v krem in rjavo.

Da je Tone Korasa zavzet »starodobnik«, priča udeležba s tatro na devetinštiridesetih srečanjih, 
preizkušnjah in tekmovanjih ali po domače rallyjih, na katerih je obredel in prevozil več kot pol Slovenije. 
Najprej je bil od leta 1982 do 1986 vsako leto zvest rallyju Tehniškega muzeja iz Bistre, enajstkrat je 
vozil na ljubljanskem Codelli Clasic (1990 do 2000), osemkrat v Škofljici na Vseslovenskem srečanju 
starodobnih vozil (1996 do 2003), trikrat na Štajerskem avtorallyju v Mariboru, štirikrat v Krmelju 
(1997 do 2000), petkrat med Kočevjem in Ribnico (1999 do 2003), trikrat na Jernejevem v Šentjerneju 
(2003 do 2005) ter med letoma 1996 in 2014 
desetkrat na domačem terenu v Beli krajini.
Ni pa ostalo samo pri starodobniških 
prireditvah. Tone je bil s svojo tatro dobrodošel 
tudi na vseh drugih posebnih prireditvah, 
ohcetih in nastopih. Najmanj dvajsetkrat 
je vozil mladoporočence do matičarja in 
župnika, potem pa na lepše, kamorkoli že. 
S tatro se je peljal na poroko tudi najboljši 
jugoslovanski rokometaš Uroš Šerbec. Vozil je 
prvega Miklavža v Novem mestu in nastopil 
na odprtju razstave v Mozirskem gaju. Vsega 
se seveda niti ne spomi.

Tone Korasa
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Ford T – prvi globalni avtomobil
Leta 1908 je Henry Ford v svoji tovarni pričel s serijsko izdelavo vsem znanega avtomobila Ford T. 
Proizvodnja je trajala kar do oktobra 1927. Ford je svoj model T proizvajal kar 19 let in proizvedel več 
kot 15 milijonov vozil. Razlog uspeha je bil v uvedbi serijske proizvodnje, in s tem znižanju cene vozila. 
Fordov model T je pogosto omenjen tudi kot najvplivnejši avtomobil 20. stoletja.

Model T je bil prvi na tekočem traku množično proizveden avtomobil z med seboj zamenljivimi 
rezervnimi deli. Henry Ford je o vozilu povedal:
»Sestavil bom avtomobil za množice. Dovolj bo velik za družino, toda dovolj majhen, da ga bo lahko 
upravljal in vzdrževal posameznik. Izdelan bo iz najboljših materialov, s pomočjo najboljših delavcev, 
po najenostavnejšem načrtu, ki ga lahko predlaga sodobno načrtovanje. Toda na voljo bo tudi po tako 
nizki ceni, da ne bo nihče, ki zasluži dobro plačo, ne mogel imeti svojega - in z njim v krogu družine 
uživati blagoslova zadovoljnih uric v čudovitih Božjih kotičkih v naravi.«

Model T je bil tudi prvi globalni avtomobil, saj se je proizvajal in prodajal poleg v Združenih držav 
Amerike še v Kanadi, Angliji, Nemčiji, Argentini, Franciji, Španiji, Danski, Norveški, Belgiji, Braziliji, 
Mehiki in Japonski. Henry Ford je izjavil, da lahko kupec izbere katerokoli barvo, le da je črna. Res pa 
je, da je bilo med letom 1908 in 1913 možno dobiti sivo, zeleno, modro in rdečo ... seveda odvisno od 
izvedenke vozila. Leta 1914 pa so uvedli politiko »katera koli barva, samo da je črna«.

2.9L (štiricilindrski, štiritaktni) motor razvije med 20-22 KM pri 1.600 obratih. Kompresijsko razmerje 
je 4,5:1. Za gorivo so uporabljali bencin, kerozil in etanol. Model T ima planetarni menjalnik z dvema 
prestavama za naprej in eno vzvratno. Ker avtomobil ni imel črpalke goriva, ampak je uporabljal 
sistem prostega pada za gorivo, je bilo ob večjih naklonih (v hrib) potrebno voziti vzvratno. Zavore 
ima samo na zadnjih kolesih in zavira se samo pri nizki hitrosti in ustavljanju. Ročica za ročno zavoro 
(ki je pozicionirana levo od voznika) je večfunkcijska, in sicer je popolni poteg nazaj ročna zavora, v 
srednjem položaju pa je nevtralna prestava. Tukaj pa se začne drugačno razmišljanje pri vožnji kot 
pri sedanjih vozilih. Kot vsako sodobno vozilo ima tudi model T  3 pedala, vendar z drugačnimi 
funkcijami. Predvžig in plin se regulirata z ročkama pri volanu. Skrajno levo pedalo je prva prestava, 
in sicer mora biti menjalna zavorna ročica v sredinskem nevtralnem položaju, s pritiskom na levo 
pedalo preidemo v prvo prestavo in speljemo, po dodajanju plina in s spremembo položaja menjalne 
zavorne ročice v skrajno lego naprej in spuščanjem pedala prve prestave preidemo v drugo prestavo. 
Ustavljanje vozila poteka v obratnem vrstnem redu. Srednje pedalo (pri sodobnem vozilu je to zavora) 
je vzvratna prestava in jo lahko uporabimo le, ko je zavorno-menjalniška ročica v nevtralnem položaju. 
Skrajno desno pedalo pa je menjalniška zavora.
Veliko ljudi me vpraša, kako je voziti takšen avto. Odgovor je čisto preprost: zabavno, vendar naporno. 
Poraba goriva se giblje po podatkih med 11 in do 18 litrov na 100 km, po mojih izkušnjah pa med 20 in 
25 litrov na 100 km.  Normalna potovalna hitrost je 50 km/h, največja pa približno 75 km/h, kar pa je 
s tem vozilom že na meji kaskaderstva.

Moj 1915 model T bo letos praznoval 100-letnico. Večino svojih let je preživel v Kanadi. V kratkem pa 
ga čaka popolna obnova. Na srečo je dobavljivost rezervnih delov še vedno odlična.

Jani StepanFord 1915 Ford 1915
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MOJA MOTORISTIČNA POT

Moja  motoristična pot sega v 60. leta prejšnjega stoletja, to je v čas, ko so motorji, predvsem pa mopedi, 
začeli nadomeščati kolesa. Prvi izpušni plini so me »zastrupili«, ko je v naši vasi pri sosedu zarohnela 
stara PANONIJA. Kmalu po 60. letu so se pojavile prve JAWE, VESPE, LAMRETE, NSU PRETISI 
in PRIME.  Bolj premožni so kupovali DKW-eje, HOREXE in PUCHE. Posebno zanimivi so bili naši 
zdomci, ki so se pripeljali z BMW-eji. Ti so namreč veljali za najboljše motorje.
V tistem času je tudi moj brat kupil Tomosov moped na dve prestavi. Bil nam je v veliko veselje in 
ponos, saj je bil prvi v vasi. Kmalu zatem je drugi brat Polde kupil VESPO 125 cm3, katero ima še danes 
in je še vedno v voznem stanju.
Trend motorjev je rasel iz leta v leto, posebno še pri mladih fantih, ki so jim motorji postali javno 
prevozno sredstvo.  Tako sem tudi jaz začel varčevati in od skromne pomočniške plače prihranil toliko, 
da sem si kupil VESPO GS 150 CM3. Zanjo sem odštel deset plač. Bila je lepa, elegantna in privlačna 
tudi za mlada dekleta.
Po letu 1970 je ta vnema in hkrati nuja po motorjih upadla, saj so motorje začeli izpodrivati prvi  fičoti 
in drugi avtomobili. Kje vse so končali motorji, vemo vsi, ki smo jih po mnogih letih začeli iskati in 
obnavljati.

Motor BMW

Tudi v Beli krajini je bilo nekaj zanesenjakov, ki so spoznali vrednost staromodnih vozil. Z neizmerno 
voljo in veliko ljubeznijo so začeli obnavljati pozabljena stara vozila in po vzoru številnih klubov po 
Sloveniji ustanovili OLDTIMER KLUB BELA KRAJINA.
 V začetku ustanavljanja nisem bil član tega kluba, sem pa na željo brata Poldeta veliko let vozil njegovo 
vespo in kasneje tudi obnovljen Zündap.  Čez nekaj let pa je prijelo tudi mene. Kupil sem DKW 200 cm3, 
letnik 1958 in ga lepo obnovil.  Tako sem se z lastnim motorjem tudi jaz včlanil v klub. Kmalu zatem 
mi je znanec ponudil ruski motor VOSHOD 175 cm3. Bil je nekoliko mlajši, lepo obnovljen, vendar 
ne v voznem stanju.  Veliko avtomehanikov se je »učilo« na njem, vendar brez uspeha. Z bratom sva 
ugotovila, da je napaka v elektronskem vžigu, katerega sem preko znancev zasledil v Rusiji, ga nabavil 
in moj VOSHOD je spet postal vozen. Nihče ne ve, kako je ta motor prišel v Slovenijo in je po znanih 
podatkih tudi edini motor te znamke v Sloveniji.
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Seriji te moje zbirke se je pred tremi leti pridružil še vedno cenjen in oboževan BMW 250 cm3, letnik 
1957. Kupil sem ga v soseščini, tu v Črnomlju.  Ko sva ga šla z bratom pogledat, sva bila zgrožena, bil  
je v zelo klavrnem stanju. Ampak kljub vsemu sem sprejel ta izziv in se trmasto preizkusil v temeljiti 
obnovi tega motorja.  Koliko delovnih ur in koliko neprespanih noči me je stal ta motor, ve lahko le tisti, 
ki se s tem ukvarja tudi sam.  Motor je bil popolnoma razstavljen in pogled na vse škatle razstavljenih 
delov je bil  resnično grozljiv. Velikokrat sem podvomil vase in bil zaskrbljen za vse dele, ki sem jih dal 
v obnovo raznim strankam. Lahko bi se kaj izgubilo. Pa se ni, vse sem dobil nazaj – in po enem letu 
temeljite prenove je »lepotec« sestavljen.  Na njega smo vsi člani naše družine resnično ponosni. Pri 
delu, posebno pri električnem delu motorja, mi je veliko pomagal brat Polde.  Z njim se rad udeležujem 
naših srečanj. Posebno ponosen sem, ko me naši prekaljeni člani pohvalijo in mi izkažejo priznanje.
Na koncu pa še prijetna anekdota, ki mi jo je pripravila vnukinja  Sara. Ko je bil motor popolnoma 
sestavljen, sem  po dveh ali treh dneh na mizi poleg motorja zagledal lepo matico, posebne oblike.  

Pred garažo

Bila je čisto podobna matici na vzvodu zadnje zavore.  Hodil sem okrog motorja in tuhtal, kje manjka. 
Ni mi šlo v račun, kako je prišla tam po nekaj dnevih. Rešila me je vnukinja, ki je prišla iz šole. Povedala 
je, da je to svetlo matico našla ona na cesti in pomislila, da sem jo izgubil jaz. Najdena matica na srečo 
ni bila od mojega motorja.
Kaj naj še rečem? Vsem ustanovnim članom kluba čestitam za vsak jubilej, obenem pa si želim, da bi 
doživeli še veliko lepih trenutkov na skupnih srečanjih.

Alojz  Bahor



19

Starodobniki Staneta Pezdirca
Stane Pezdirc je eden od soustanoviteljev OTK Bela krajina in hkrati lastnik, ki ima v svoji zbirki kar 
nekaj čudovitih vozil iz daljne preteklosti. Njegova velika želja še iz zgodnje mladosti je bila, da bi 
postal pilot letala. Vendar se je kasneje izkazalo, da bo postal odličen restavrator starodobnih vozil. Po 
končani avtomehanični šoli je postal vzdrževalec pri VOLVU. Kljub težkemu delu na terenu je našel 
čas in se začel posvečati obnovi starodobnikov. V svoji delavnici je izpod njegovih rok starodobnik 
postal zopet vozen.
Prvi avto, ki ga je urejal, je bil TOPOLINO tipa A, ki ga je kupil v zelo klavrnem stanju leta 1963.

V njegovi zbirki so naslednji dvokolesniki:

1. NSU 175 Z, letnik 1931
2. BSA (angleški) z bočno prikolico MZO, letnik 1939
3. ADLER M 250, letnik 1953
4. VICTORIA BERKMAISTER 35O, letnik 1954
5. NSU 250 MAX SPECIAL, LETNIK 1956
6. LAMBRETA 125, letnik 1956
7. MOTOR za kolo (bicikel) DONGO (madžarske izdelave), letnik 1958
8. PUCH 175, letnik 1963 (dva kosa)
9. TOMOS 15
10. TOMOS TORO
11. TOMOS AVTOMATIC
12. ROG PUCH

V Stanetovi lasti je tudi kolo nemške izdelave. Posebnost tega je v tem, da ima spredaj karbidno luč za 
nočno vožnjo. To prevozno sredstvo je v tehnično brezhibnem stanju.

Zbirka starodobnih avtomobilov:

DODGE, letnik 1941 (vojaško vozilo)
OLIMPIA, letnik 1951
MERCEDES 123, letnik 1978
ZASTAVA 750, ki je v začetku restavriranja

Stanetu pa se je izpolnila še velika želja. Postal je pilot jadralnega letala in motornega zmaja. Svoje 
bogato znanje pa posreduje tudi naprej, pripravljen je tudi pomagati in veliko postoriti pri delu kluba. 

NSU 175 Z, letnik 1931

Pred obnovo, 
NSU 175 Z, letnik 1931

OLIMPIA, letnik 1951

Zbirka starodobnikov Stane Pezdirc
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NOVO ROJSTVO VW T1-SAMBA BUS 23-WINDOW

Po poklicu sem učitelj vožnje, v prostem času pa ustvarjam v delovnem pajacu v garaži. Moje druženje 
s starodobniki se je pričelo pravzaprav čisto po naključju pred 17 leti, ko smo v neki zidanici premlevali 
razne teme in je prijatelj iz Ljubljane vprašal, ali poznam koga, ki bi kupil starega hrošča l. 1970, in to 
za simbolično ceno, ker da sam nima časa za obnovo. Ker nisem poznal nikogar, ki bi ga to zanimalo, 
sam pa sem mislil, da je avto v precej ubogem stanju glede na postavljeno ceno, je rekel, da se bo z njim 
pripeljal v Dobličko goro in ga tukaj garažiral, ker doma potrebuje prostor pod streho za ženin avto. 
Na te besede sem dejal, da če si on upa pripeljati avto iz Ljubljane v Črnomelj, ga jaz kupim, ne da bi 
ga šel pogledat. In dogovor je bil sklenjen, s tem pa tudi moja starodobniška pot.
Po končani obnovi sem zasledil oglas za hrošč l.1961. Zanimanje mi je vzbudil predvsem zaradi letnice, 
saj je to letnica mojega rojstva. Med obnavljanjem VW me je znanec obvestil, da se na Lescah prodaja 
VW T1 SAMBA BUS s 23 okni, prav tako letnik 1961. Pri teh kombijih je zanimivo to, da se njihova 
vrednost in tudi redkost modelov opredeljuje po številu oken. Tako imamo panele brez oken, izvedbe 
s kesonom in enojno ali dvojno kabino ter izvedbe s 11,13,15, 21 in 23 okni. Take s 23 okni so izdelovali 
do leta 1963.

VW T1-SAMBA BUS 23-WINDOW

Ko mi je prodajalec poslal slike vozila, sem bil ob pogledu nanje razočaran. Od vozila je ostala le 
karoserija v zelo ubogem in pomanjkljivem stanju in nekaj kartonskih škatel  s starimi in nekaj že z 
novimi deli, ker je prodajalec nameraval sam obnoviti vozilo, a je obupal. Na mojo srečo ni bilo veliko 
interesentov za nakup (zaradi slabega stanja), jaz pa sem potreboval celih 8 mesecev, da sem se ojunačil 
za ta korak. Seveda sem ves ta čas porabil za poizvedovanje glede rezervnih delov. Odločitev za nakup 
Sambe pa je bil, najden v kozolcu, VW Panel brez dokumentov, katerega sem žrtvoval za donatorja, 
kajti manjkalo mi je kar nekaj pločevinastih delov, predvsem podvozje, česar ni bilo možno več dobiti. 
Največji problem pa je bila manjkajoča predelna stena za prvimi sedeži z vdolbino za rezervno kolo, 
katero je praktično nemogoče narediti.
Po nakupu je sledil transport domov, seveda na avtovleki, kajti karoserija ni imela niti koles. Med potjo 
sem se še posebej pripravil na komentarje in začudene poglede sosedov in znancev, ko bodo videli 
pripeljano. V naslednjih dneh sem dobil kar nekaj obiskov in ogledov, kajti Samba je neke vrste ikona v 
hroščarskih vrstah, in moram reči, da so bile reakcije precej raznolike, v glavnem pa v obliki začudenj 
in vprašanj, kako mislim to obnoviti in spraviti na cesto.
No, in smo začeli z nabavo nadomestnih delov in obnovo. Niti približno si nisem mislil, da se bo vse 
skupaj zavleklo dolgih 7 let. Zaradi obveznosti v službi so bili za obnovo na razpolago le vikendi, 
največji razlog pa je bil obseg dela. Najprej sem se lotil pločevine, in sicer rezanja še preostalih zarjavelih 
delov in čiščenja rje, nato pa varjenja, ki ga ni hotelo biti konec. Skoraj v celoti je bilo potrebno na novo 
narediti podvozje, ki je prepleteno z raznimi nosilci v vse smeri in vodili za vse vzvode in jeklenice 
sklopke, plina, ročne zavore …
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Nekaj rezervnih delov:

Po zahtevni ličarski obdelavi in barvanju so sledile priprave na sestavo, kjer pa se je pokazal problem 
pomanjkanja raznih manjših sestavnih delov. Ker je bilo ob nakupu vozilo povsem razstavljeno, nisem 
imel celovitega pregleda, kaj manjka. Na srečo obstaja internet, kjer se lahko res marsikaj najde, drugače 
bi bila obnova še težja. Najbolj so mi pomagali razni načrti, podatki, slike, katerih je za VW vozila res 
veliko. Zanimivo je, da je vozilo izdelano v Nemčiji, z rezervnimi deli pa so najbolj založeni v Veliki 
Britaniji, Nizozemski in ZDA, od koder sem nabavil večino manjkajočih delov, kar pa je seveda močno 
povečalo predvideni proračun za obnovo. Zaradi težav pri sestavi sem se odločil, da nikoli več ne 
kupim razstavljenega vozila, predvsem pa ne tako redkega modela. Obnovo sem želel opraviti res čim 
bolj kakovostno, da bo Samba še dolgo časa krasila naše ceste, in vsa ta opravila so zahtevala približno 
2700 ur dela. Vozilo je bilo dejansko razstavljeno do zadnjega vijaka. K daljšemu času obnove pa je 
pripomogel tudi hrošč l. 1961, katerega sem obnavljal sočasno.
Že prve vožnje so poplačale ves trud in vložena sredstva, tako zaradi lastnih občutkov med vožnjo, 
kakor tudi zaradi začudenih pogledov mimoidočih in njihovih pozitivnih reakcij ter pozdravov, kajti 
teh vozil je razmeroma malo, trenutno je to edina Samba registrirana v Sloveniji (Govori pa se, da naj 
bi bili še dve skriti nekje v deželi …). Najlepše dosedanje doživetje pa je bil l. 2012 odhod na srečanje v 
Avstrijo, na VW-Bullitrefen na goro Grossglockner, kjer je bilo vseevropsko srečanje VW T1 vozil. To je 
bil tudi neke vrste preizkus vozila, kajti povzpeli smo se na 2500 m nad morjem in vse tiste serpentine 
so bile svojevrstno testiranje vseh sklopov vozila, katero je prestal z odliko. Na srečanju je bilo 380 
vozil VW T1, tako da se je zdelo, kot da smo se vrnili 50 let nazaj, kajti na okoliških cestah si srečeval 
večinoma ta vozila. Seveda pa je takšno srečanje idealna priložnost, ko lahko  oceniš rezultat svojega 
dela oz. kakovost opravljenega dela, kakor tudi izmenjaš mnenja z ostalimi udeleženci. 
Seveda pa po neki starodobniški navadi v garaži že poteka naslednja obnova. Zaradi pomanjkanja 
prostora sem se preusmeril na enosledna vozila. V garaži je moped Tomos Colibri l. 1961 in najnovejša 
pridobitev, motorno kolo NSU 175 MAX l. 1966, tako da v zimskih vikendih zagotovo ne bo dolgčas.

Še ostala člana družine:
Igor Grguraš
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JAZ IN MOJI STARODOBNIKI
Začetki mojega ukvarjanja z dejavnostjo organiziranega starodobništva segajo v leto 1996. Takrat sem 
kot voznik starodobnika se prvič udeležil srečanja starodobnikov Bele krajine oz. vožnje s štartom in 
ciljem v Gradacu. Ne spomnim se več, kdo me je povabil na to srečanje in kako se je zgodilo, da sem 
se udeležil sestanka, na katerem smo predlagali bodoče člane organov novoustanovljenega OTK Bela 
krajina s sedežem v Gradacu. Nekdo je celo predlagal, naj bi jaz prevzel funkcijo predsednika kluba, 
kar pa sem hvaležno odklonil, saj se nisem čutil dovolj sposobnega za to. Po daljši razpravi je funkcijo 
predsednika sprejel Ivo Kambič, jaz pa sem postal član upravnega odbora, in to funkcijo opravljal 
vse do leta 2005. Poleg tega sem postal redni član delovne skupine za pripravo vsakoletnih srečanj 
starodobnikov v Beli krajini in tehnični vodja tekmovalnega dela srečanja, kar z veseljem opravljam 
še danes. Z delom kluba in srečanji starodobnikov sem zadovoljen, saj mi je to v veliko zadovoljstvo 
in veselje v prostem času. Po svojih močeh se trudim za ohranitev tehnično kulturne dediščine. V 
nadaljevanju pa podajam predstavitev svojih starodobnikov.

FIAT-500 
Avtomobil FIAT-500, izdelan v Italiji leta 1960 s 475 kubičnim, zračno hlajenim motorjem, sem kupil 

leta 1970 od znanega lastnika iz Črnomlja. Avto je 
bil v voznem stanju in registriran. Kljub temu so 
bila potrebna določena popravila. Takrat je bil moj 
FIAT-500 edini avto te vrste v Beli krajini in po njem 
so me tudi poznali. Še danes, po toliko letih, me 
stari prijatelji in znanci ter sodelavci ob srečanju 
vprašajo: »A imaš še tistega topolinčka?« Ponosno 
jim odgovorim, da je še vedno živ, da je v dobri 
kondiciji, vozen in redno registriran.
Avto je doživel več manjših in večjih popravil in eno 
generalno obnovo. Vozen in registriran je že polnih 
54 let. Uporabljam ga le za srečanja starodobnikov 
in občasne turistične vožnje.

VESPA PIAGGIO
Moje prvo motorno vozilo je bila VESPA PIAGGIO, 
izdelana v Italiji leta 1953, s 125 kubičnim zračno 
hlajenim motorjem, katero sem kupil leta 1964 od 
sodelavca. Z njo sem se vozil v vseh letnih časih, vse 
do leta 1970 in nikoli me ni pustila na cedilu kljub 
zahtevnim vožnjam. Po nakupu avtomobila sem 
oddal vespo v uporabo bratu, ki jo je uporabljal vse 
do leta 1991. Popravil praktično ni bilo. Moja vespa 
je zanimiv model, ki je bila in je še danes edina v 
Beli krajini in morda tudi širše. Z njo sva jaz ali brat 
večkrat sodelovala na naših srečanjih starodobnikov. 
Po letu 1991 sem opravil večjo obnovo. Je v voznem 
stanju, ni registrirana in je garažirana v zasluženem 
pokoju.

MOTOR – ZŰNDAPP
Motor ZŰNDAPP je bil izdelan v Nemčiji leta 1935, s 198 kubičnim motorjem. Kupil sem ga, oz. dele 
motorja, leta 2004 na Selih pri Dragatušu. Bil je popolnoma razsutem stanju, brez koles, brez sedežev, 
brez luči, brez vitalnih električnih delov in inštalacije, manjkali so deli okvirja in še kup drobnarij. Žal 
mi je, da nisem fotografiral te kupljene revščine.
Zbral sem pogum in tehnično ter slikovno gradivo in pristopil k obnovi. Sledili so obiski sejmov doma 
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Zündapp

in v tujini ter zbiranje manjkajočih delov. Ni bilo lahko, vendar mi je po enem letu trdega dela uspelo 
sestaviti motor v bolj ali manj originalno obliko, ga zalaufati, registrirati in se leta 2005 z njim podati 
na srečanje starodobnikov Bele krajini. Progo sem s težavo prevozil, vendar je nakako šlo. Sledila so 
dodatna dela, zamenjava nekaterih delov in tehnično vzdrževanje, ki traja še danes. Vsa opravila, razen 
barvanja, sem opravil popolnoma sam. Na njam sem »doktoriral«, kot radi rečemo v oldtajmerskem 
žargonu. Z njim se udeležujem srečanj starodobnikov Bele krajine in občasno se podam na krajše 
turistične vožnje. Ker nima amortizerjev, je vožnja dokaj trda in neugodna. Je redek motor te vrste v 
Sloveniji.

MOPED - PRVI PARTIZAN

Moped - prvi partizan

Moped Prvi partizan je bil izdelan leta 1962 v mestu Subotica v Srbiji. Podaril mi ga je klubski prijatelj 
iz Gradaca. Ni bil v voznem stanju. Potrebna so bila manjša popravila, katera sem opravil sam. Je 
izredno zanimiv model mopeda z zanimivo zgodovino in redko ohranjen primerek v Sloveniji. Ni 
registriran, vendar vozen in garažiran.
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MOPED - TOMOS

Moped TOMOS nepoznanega tipa je bil izdelan v Kopru leta 1962. Podaril mi ga je sovikendaš iz 
Ljubljane v nevoznem stanju. Opravil sem manjša popravila in sedaj je v dobrem voznem stanju, a ni 
registriran. Uporabljam ga na vikendu na črno za nabiranje gob in za krajše gozdne izlete.

Moped Tomos

MOPED TOMOS

Moj najmlajši starodobnik je moped TOMOS AVTOMATIK, izdelan v Kopru leta 1985. Kupil sem ga 
leta 1985 sinu za dober uspeh v šoli. Z njim se je vozil več let, dokler ni postal mlad šofer avtomobila. 
Je v voznem stanju in garažiran. 

Moped Tomos

Ob zaključku svojega prispevka moram povedati, da mora vsak, ki se kakorkoli poda v svet 
starodobništva, imeti veliko potrpljenja, volje, znanja, spretnosti, časa in denarja. Skratka, gre za lep in 
tehnično zahteven hobi.
In za konec še šala iz oldtajmerskega zakona.
Mož reče ženi: »Poglej, kako je lep moj oldtajmer.« »Ja,« odgovori žena in doda: »če bi toliko časa 
mene glancal, bi bila tudi jaz lepša.«

Leopold Bahor
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Renault CARAVELLE CABRIO LETNIK 1963
Renault Caravelle sem prvič zagledal med letnim dopustom na enem od jadranskih otokov, poiskal 
lastnika in ugotovil, da vozilo ni naprodaj. RENAULT Caravella mi je bila tako všeč, da sem intenzivno 
nadaljeval  iskanje po vseh možnih mestih in krajih v Sloveniji in tujini. Leta 2012 se mi je končno 
nasmehnila sreča in sem jo našel - v Sloveniji. Nemudoma sem jo odkupil in naredil plan za intenzivno 
restavriranje. 

Renault CARAVELLE CABRIO, letnik 1963

Vozilo Caravela je toliko bolj zanimivo, ker je cabriolet. Vrednost teh vozil po restavriranju izjemno 
naraste. Po temeljitem  pregledu pred demontažo smo ugotovili, da je vozilo v zelo dobrem stanju, 
kar zadeva karoserijo in se splača temeljito razstaviti vse dele, jih speskati, zaščititi in prebarvati. Po 
kompletni razstavitvi notranjosti  podvozja in motorja je sledilo temeljito peskanje vseh razstavnih 
delov. Izdelal sem posebno orodje, na  katero se privije karoserija, da se lahko obrača okoli svoje  osi  in 
restavriranje  je bilo veliko  lažje in kvalitetnejše. Vse speskane dele in karoserijo smo takoj  zaščitili z 
epoksi primerjem. Karoserijo,  zunanje  dele,  spodnji  notranji  del karoserije pa zaščitili z barvo cirosan 
cink.

Nato  je sledilo ravnanje in varjenje karoserije. Vsi  karoserijski deli so ostali originalni razen pragov, 
ki smo jih delno zamenjali  in ojačali, kar  je pri cabrioletu zelo pomembno zaradi trdnosti karoserije.  
Sledilo je ličarsko delo, to je najbolj zahtevno delo, saj je večinoma ročno. Nato je sledilo najlepše delo 
– barvanje. Po dolgem premisleku sem izbral belo barvo, ker je najbolj elegantna in Caravelli  najbolj 
pristaja.

Po dolgotrajnem delu je sledila montaža. Pred tem smo generalno obnovili motor, menjalnik  in po 
potrebi ostale dele podvozja. Zunanje dele, kot so odbijači in podobno, smo dali pokromati. Sledilo je 
restavriranje notranjosti  vozila, kar je zelo pomembno pri videzu vozila; odločili smo se za pravo usnje  
v rdeči barvi. 
Vsa dela so potekala več kot eno leto. Vozilo je bilo pripravljeno za prvo vožnjo.  Zaprosil sem za uradni 
certifikat – oceno starodobnika. Po pridobitvi le-tega smo opravili še tehnični pregled in vozilo 21. 6. 
2014 tudi registrirali; na isti datum kot je bilo registrirano 51 let nazaj. Zanimivo je še to, da Jurjevanje  
v  Črnomlju  praznuje na isti datum  51 let.  Na prvo prireditev Jurjevanja sem šel peš z prijatelji, ker 
ni bilo prevoznih sredstev iz vasi Golek pri Dragatušu v Črnomelj, in na ta datum praznujem tudi god 
- Alojzovo.   
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Z vozilom Caravelle se udeležujem  vseh  shodov  starodobnikov  v Beli krajni, tako sem prevozil z 
vozilom več kot  2000 km. Čedalje več povabil dobivam od prijateljev iz cele Slovenije in celo iz tujine.

Renault CARAVELLE CABRIO, v delavnici, v peskalni komori in lakirnici
Na vseh novih udeležbah izmenjavamo izkušnje  starodobnih vozil, vsakič pa se tkejo  nove  
prijateljske  vezi, kar pa je najpomembnejše.
Pri Renaultu so pričeli izdelovati CC model že leta 1959 in se je prvotno imenoval Florida; izdelovali 
so ga vse do leta 1962, nato ga je leta 1963 nadomestil model Caravelle (tehnološka platforma Renault 
8). Obeh modelov je bilo izdelanih 49716. 

Renault CARAVELLE  1963
Da sem res pripadnik Renaulta, potrjujem s tem, da sem se srečal z Renaultom R4 katrco že davnega 
leta 1964, ko je moj oče kupil katrco, ki je bila tretja v Beli krajini, in od takrat se nisem ločil od znamke 
Renault. Pooblaščen servis in prodajo vozil Renault imamo že od leta 1991, postopoma smo se razvijali 
in večali do današnjih 15 zaposlenih v Avtohiši Vrtin d. o. o. 
S starodobniki še nisem zaključil, v načrtu imam restavrirati še eno vozilo Caravelle in R8 (Gordini). 
Vesel in zadovoljen sem, da predstavljam znamko Renault in ohranjam njeno  zgodovino. 

Alojz Vrtin
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SIMCA 12000 S BERTONE 
Sem dolgoletni član društva starodobnikov iz Bele krajine. Že od nekdaj skrbim za ohranjanje kulturne 
dediščine, še zlasti tehnične, zaradi česar mi je zelo ljuba moja zbirka starodobnikov, ki vključuje Simco 
coupe, Fiat 850 sport coupe, Fiat 500 L, Fiat 1100 E, Fiat 1100 103 in dve Zastavi 750.  
Moja zgodba s simco se je začela, ko sem leta 2004 kupoval rezervne dele pri Dušanu na Glinku za 
obnovo fička Abarth. Dušan mi je pokazal dve Simci Coupe Bertone in mi eno ponudil v prodajo. Nad 
avtomobilom sem se takoj navdušil, tako da sem namesto planiranega nakupa športnih platišč domov 
prišel z novim starodobnikom.
Moja simca je bila uvožena v Slovenijo iz Padove (Italija) leta 2001, izdelana pa je bila 1971. v Rotterdamu 
na Nizozemskem. Avtomobile simca so se sprva izdelovali v Varvanu v Franciji, kjer so jih med leti 
1967 in 1970 izdelali 14.741, nato pa so preselili proizvodnjo na Nizozemsko v Rotterdam, kjer so jih v 
tovarni NEKAP izdelali še 3.114. Modeli, izdelani v Rotterdamu, so med drugim dobili boljšo opremo, 
vinil streho, servo zavore, moderne kovinske barve, njihova cena na trgu pa se je gibala okoli 11.400 
frankov. Serijska številka moje simca je 1479, št. šasije je CA013039G, št. motorja pa 0000716563.
Projekt restavriranja simce je trajal dve leti, in sicer od 2004 do 2006. Avto sem v celoti sam razstavil in 
očistil, nato pa sem začel z izdelavo in varjenjem deloma uničenega dna in pragov, ostala pločevina je 
bila v dobrem stanju. Motor sem razstavil in delno obnovil, obnovil sem glavo motorja, zamenjal tesnila 
in obnovil vodno črpalko. Avto je bil zelo dobro ohranjen, tako da sta celotna notranjost in mehanika 
ostali originalni. Po končanem kleparskem delu sem po navodilih prijatelja ličarja pričel z ličarskim 
delom. Barvo smo izdelali po originalu in ličar je avto prebarval. Vinil na strehi sem le deloma obnovil, 
saj je bila večinoma v dobrem stanju.
Simca ima motor športne izvedbe 62 kw, to je 85 KM, in ima dva dvojna uplinjača de lorto. Prostornina 
motorja je 1204 ccm, ima levo smer vrtenja, zaradi česar je motor še bolj poskočen glede na svojo težo 
890 kg. Motor ima štiri disk servo zavore in električni ventilator za hlajenje motorja, hladilnik pa je 
spredaj. 
Po končani obnovi avtomobila sem leta 2006 pridobil certifikat SVS A1, da sem simco lahko registriral 
in se prvič popeljal na srečanje starodobnikov v Beli krajini. Avto je zanimiv predvsem zato, ker je 
športni model. Športni modeli simce so namreč sodelovali na številnih relijih, kjer so bili zelo uspešni, 
kar dokazuje tudi g. Hans Exner, ki je s svojo Simco 1200s v Nemčiji pometel s konkurenco. 
Svojo simco registriram vsako drugo leto, saj imam še druge starodobnike, s katerimi se udeležujem 
srečanj.
Opisu prilagam še nekaj fotografij obnove.

                 Janez Dolinar

V obnovi

Obnovljeni SIMCA 12000 S BERTONE
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LEPI STARODOBNIKI, 50 LET VAS ŽE VZDRŽUJEM
Že v času moje mladosti je oče strmel po motorjih. Prvo je bilo doma kolo avstrijskega porekla, na 
katerega se je pozneje montiral pomožni motor »Dongo«. Nato je oče kupil moped »Puch« 50cm3, za 
njim so sledili Tomos mopedi. V letu 1964 sem se učil na Begradu v mehanični delavnici, in moped 
zamenjal za motorno žago, s katero sem zaslužil drugega »Colibrija«, po katerem sem tudi poimenoval 
kasnejšo lastno firmo. Ker nisem imel svojih delovnih prostorov, sem najel delavnico v Ul. 21 Oktobra 
in  v popoldanskem času popravljal motorje in mopede vseh vrst (Galeb, Max, Pretis Nsu, Yawa, Tmz 
in Puh). Dela je bilo veliko, dokler ni prišlo v Črnomelj podjetje Viator z avtobusnimi prevozi. Tako 
so motorji začeli upadati, saj je bila vožnja z avtobusom cenejša. Po deseti letih, leta 1974 sem pričel 
z gradnjo hiše in izdelavo delavnice v kletnih prostorih. Odprl sem popoldansko obrt in nadaljeval 
z popravili motornih žag in motorjev. Veselje in ljubezen do motorjev je bila vse večja, kot tudi do 
avtomobilov. Na domačiji Rožanec sem imel dva Topolinota C-500 , letnik `54 in`56, katera sta končala 
na odpadu. Poslušal sem ženo, rekla je da se ne bo vozila z to starino, ker jo je sram. Takrat se nisem 
zavedal, kako neprecenljivo bogastvo bi bilo to danes. 
Ko sem predal obrt otrokom, sem našel več časa in se posvetil obnovi starodobnikov. Pobudo mi je dal 
G. Čarman Slavo, za katero sem mu še danes hvaležen. Dejal je: »Najdi si kako starino, jo obnovi ko 
znaš in postavi na cesto«. In tako je tudi bilo. Preko strank sem izvedel za dva Puch-a, enega v Semiču 
in drugega v Starem Trgu. Od obeh sem pobral tisto, kar je bilo dobro in sestavil tega lepotca  modre 
barve. (slika 1).

Motor PUCH

Kmalu zatem sem v okolici Novega mesta kupil BMW 250,črne barve, letnik 1954. Bil je razbit in 
zanemarjen. V dveh zimah sem ga popolnoma razstavil, ponovno prebarval, kromiral, postavil novo 
inštalacijo, manjkajoče dele nabavil iz Nemčije in sestavil v prvotno stanje. Občutki ob prvem vžigu so 
bili nepopisni. Sem zelo ponosen nanj, jaz mu rečem kar »Mali Lipicanec«. (slika 2).
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Motor BMW

Navdušenje je vse večje in nisem se moral upreti ponudbi še ene starine Puch –Steyer 175 SVS, rdeče 
barve, letnik 1951. Motor je pripeljan iz Nemčije, ponudil mi ga je gospod iz okolice Žunič. Je nekaj 
posebnega, ima dva »forgazerja«. Če bo vse po sreči, bom začel z obnovo le tega še to zimo. Kot je 
razvidno iz slike, mi dela ne bo zmanjkalo.

Pred garažo

Branko Joh
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Starodobniška zgodba
Moja starodobniška zgodba sega v otroštvo, ko sem se kot majhen otrok navduševal nad zapuščenimi 
starimi avtomobili, bodisi na odpadu bodisi na kakšnem dvorišču za senikom. Občutek je bil podoben 
odkrivanju zakladov. Malo pozneje, proti koncu osnovne šole, sem si želel, da bi tudi na lastnem 
dvorišču imel kaj podobnega. Na srečo sta stara starša živela nekoliko stran od glavne ceste, kjer je bilo 
na voljo veliko stranskih in gozdnih poti. Za takratnih 300 nemških mark mi je oče kupil prvo zastavo 
750 ali po domače fička in navdušenje je bilo nepopisno. Priznam sicer, da je fičko služil bolj sproščanju 
odvečne mladostniške energije kot čemu drugemu, a hkrati se je pričelo tudi moje pravo navdušenje 
nad starodobniki. 

Zastava 750, za 'sproščanje'

Leta 2000 sem s prihranki iz žepnine kot starodobnika kupil prvega fička, letnik 1970. Poleg fičkov so 
me pozneje pričeli navduševati tudi ostali modeli Crvene zastave in Fiata, po katerih licencah so bili 
narejeni praktično vsi Zastavini avtomobili. V zadnjih štirinajstih letih se je pri meni nabralo kar 21 
avtomobilov. Najstarejši je fičo letnik 1967 z odpiranjem vrat spredaj ali »reklc«, »kurjek« ipd., kot so 
mu radi rekli. To je bil prvi avtomobil, za katerega sem pridobil certifikat starodobnika in ga registriral. 
V zbirki so še štirje fički letnikov 1971, 1979 in dva 1983. Eden izmed letnikov 1983 je bil od novega v 
lasti starega očeta, tako da me nanj vežejo še spomini iz otroštva.

Zastava 750, letnik 1967

Zastava 101 ali stoenka letnik 1973 je imela ob nakupu leta 2007 dobrih 28.000 prevoženih kilometrov 
in beležko z vpisanim prav vsakim posegom na njej, vključno z vsakim točenjem goriva. Je še v 
popolnoma originalnem stanju, s prvo barvo in redno registrirana vseh 41 let. Motor in mehanika sta 
večinoma Fiatova, saj so razen karoserije in nekaj malenkosti od začetka proizvodnje v Zastavi večino 
delov dobivali iz Italije od izvornega modela Fiat 128. Poleg nje so v zbirki še model mediteran s tremi 
vrati, letnik 1980, novejša skala 55, ki sicer po letih še ni starodobnik, je pa tudi popolnoma originalna, 
ohranjena in vzdrževana, z vso evidenco popravil ter 50.000 prevoženimi kilometri. Model poly 55 
je sicer v malo slabšem stanju, vendar se je teh vozil pri nas ohranilo relativno malo, ker so po večini 
služila kot delovna ali dostavna vozila, zaradi česar so še toliko bolj zanimiva.
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Zastava 101, letnik 1973, z beležko posegov

Jugo 45, letnik 1981, eden izmed prvih Jugov, še brez Y v imenu, ima tudi še motor in večino mehanike 
od Fiatovega brata 127, le da je bil oblikovno drugačen, za razliko od  zastave 101, ki je bila razen 
zadnjega konca popolnoma identična Fiatu 128. Jugo 55L, letnik 1985 z 20.000 prevoženimi kilometri 
pa ima že novejši, zastavin motor, kot so ga imele tudi novejše stoenke. Zbirko yugov zaključuje model 
Koral 55, ki je bil tudi zadnji model pred koncem izdelave in prodaje pri nas.

Jugo 45, letnik 1981

Zastava 1300 karavan, letnik 1975, ki jih že v času proizvodnje ni bilo na pretek, je danes precej redek 
avtomobil pri nas. Ko sem zasledil oglas zanj, sem prodajalca dvakrat vprašal, ali gre res za zastavo 
ali za Lado 1200 karavan, ki ima enak zadek avtomobila kot zastava in so ju večkrat zamenjevali med 
seboj. Ko sem prišel na ogled, je bil občutek podoben prej opisanemu odkritju zaklada, povrhu vsega 
pa je bil avtomobil še v zelo dobrem stanju. Sedaj je delno obnovljen in čaka še končno sestavo.

 

Zastava 1300 karavan

Kombi program dopolnjujeta model 435K, letnik 1980 in 1300T, letnik 1979. Model 435K ali fičko kombi, 
kot so mu rekli, ima večino mehanike od fička in motor od modela Special z 28 konjskimi močmi, ker 
se je v prvem modelu 430 navaden motor izkazal kot prešibak. Kombi ima prevoženih slabih 9.000 
kilometrov, saj je bil prvič registriran šele leta 1989 in nato še nekaj let, potem pa je spet stal v garaži. 
Drugi kombi z oznako 1300T pa je služil kot gasilsko vozilo na sosednjem Hrvaškem in ima tudi samo 
14.000 prevoženih kilometrov.
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Zastava 435K                                                                 Zastava 1300T

Zastavino zbirko zaključuje tovorni program z Zastavo 615B, to je manjši kamion, ki je bil izdelan po 
Fiatovi licenci.

 

Zastava 615B

V zbirko sem pripeljal tudi druge Fiatove modele, in sicer 850 Special, 850 Sport, 500F, 500L in poljskega 
Fiata 126.

Fiat 850 Sport                                                              Fiat 850 Special

Moja starodobniška zgodba pa je skozi leta prerasla tudi v družinsko starodobniško zgodbo. Sin 
Miha je kljub rosnim še ne štirim letom moj nepogrešljivi spremljevalec na srečanjih starodobnikov in 
navdušen zbiralec njihovih modelčkov, kar me še posebej veseli in navdihuje.

V prihodnosti bi zbirko, kljub trenutnemu pomanjkanju časa, želel nadgraditi še z nekaj manjkajočimi 
modeli v pravi mali Zastavin muzej in tako prispevati kamenček k mozaiku ohranjanja naše tehnične 
dediščine. Poleg tega v času, zaznamovanem s stresom in hitrim tempom življenja, potrebujemo filter 
za sproščanje odvečne energije in nabiranje novih moči, kar meni predstavljajo starodobniki. 
Otroško navdušenje je torej sčasoma preraslo v hobi, le-ta pa v način življenja, ki bogati moj vsakdanjik. 

Jože Čadonič
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MG Midget Mark III

Midget Mk III na štartu 6. rallyja Bela krajina 2008 (posnetek iz koledarja Oldtimer kluba Bela krajina)

Spomladi 1967 se mi je ponudila priložnost za nakup športnega dvoseda angleške izdelave, saj so 
časopisi že januarja poročali, da je novomeški IMV postal zastopnik za British Motor Corporation 
(kratko BMC). Če se prav spominjam, je bilo treba odšteti za dolarje, Industriji motornih vozil si namreč 
moral plačati vrednost vozila v devizah, za uvozne stroške pa v našem denarju, skupaj okroglih dva 
milijona in 950 tisoč dinarjev. Za ta znesek bi si moral, kot kamerman in snemalec na Televiziji Ljubljana, 
od ust odtrgati približno štiridesetdeset mesečnih plač, pa me je na srečo tudi mama malo podprla. Po 
dolarje sem šel v belokranjsko Križevsko vas, kamor so jih nosili čez Kolpo in so bili zato po ugodnejši 
ceni kot na senčni strani Gorjancev.
Soporočili so mi, da me moj midget čaka na tretjem beograjskem avtomobilskem salonu konec aprila, 
kjer so Novomeščani prevzeli britansko zastopstvo in zalogo avtomobilov od srbskega Interprometa. 
Industrija motornih vozil se je tam kar spodobno postavila med jugoslovanske proizvajalce, ki sicer 
niso pokazali kaj prida novega, saj so bila skoraj vsa ta vozila že videna na cestah. Beograjski je bil 
takrat eden od osmih pomembnih  evropskih salonov in vse bolj zanimiv tudi za tujce, saj jih je to leto 
s svojimi vozili in opremo prišlo kar 154 iz osemnajstih avtomobilsko najbolj razvitih držav.
Z Metličanko Branko, svojo življenjsko sopotnico, sva se z nočnim spalnikom odpravila v Beograd. 
Ker se je sejem pravkar končal, sem avto lahko prevzel, natočil gorivo in že sva veselo odpeketala po 
kaldrmi proti Ljubljani, kjer naj bi opravila s cariniki. Komaj dobrih pet kilometrov iz mesta pa je novi 
midget zakašljal in izdihnil. Kaj pa zdaj!? Obupano sem se oziral po neskončni, skoraj prazni magistrali 
naprej in nazaj, ko se je v daljavi pojavil nizek rdeč avto. Saj ni mogoče, bil je avstrijski turist v MG-ju na 
poti v Grčijo. Strokovnjaško me je podučil, naj dodam »zaug«, in res je avto za nekaj taktov oživel, pa 
spet umrl. Avstrijec je skomignil z rameni, povedal, da več ne zna, in odpeljal naprej. Potem je ustavil 
miličnik, pobrusil (nove platine!), pa nič, za njim še Pomoč-informacije, ki jih je tudi malo pobrusil, spet 
nič. 
Ko sem že misli, da bo treba z vlečno službo nazaj v Beograd, je skozi grmovje ob cesti prilezel taktorist, 
ki je na drugi strani oral polje. Snel je cevko z dovoda goriva, rekel naj dodam plin, potem pa zmajal z 
glavo, saj je bil curek res nikakršen. Vprašal je: »Gde ti je pumpa?« Ustrežljivo sem skočil k prtljažniku, 
pa me je prekinil: »Ona za gorivo!« Nemočno sem odkimal. Potem se je sam lotil iskanja in končno 
našel dobro skrito črpalko za gorivo pod karoserijo pred desnim zadnjim kolesom. Na kaldrmi se 
je namreč od tresljajev snel čeveljček z žičko za napajanje črpalke, ki so ga fantje pri odstranjevanju 
prekomorske zaščite prepovršno nataknili nazaj. Zelo duhovito!
Prespala sva v Novem mestu, naslednje jutro zarana, saj so mi vsi povedali, da traja postopek najman 
dva dni, pa v belo mesto na carino. Ko sem jo ob dveh popoldne z vsemi žigi in štampiljkami na 
papirjih zapuščal, niti sam nisem mogel verjeti, da je šlo tako gladko, prav tako so se čudili carinice 
in cariniki na vseh dvanajstih birokratskih  postajah, ki sem jih to dopoldne obromal. Že zjutraj sem 
namreč na enem od hodnikov srečal starega prijatelja iz domače kotline – vplivnega inženirja pri carini, 
ki je potem kolegom najbrž naročil, naj me ne zafrkavajo. Na koncu še sam ni verjel, da sem res opravil 
v enem šihtu.
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Zdaj sem si šele lahko v miru ogledal svojega zapravljivčka. Ognjeno rdeč lak – tartan red – ga je 
naredil nekam izzivalnega, tak je še danes, saj sem ga dal ponovno obleči v pravo barvo. Tudi vse 
druge podrobnosti so take, kot so bile spomladi 1967. Avto so naredili v Abingdonu (Oxford- shire) 
južno od Oxforda leta 1966 in mu dali ime MG Midget MK III. Začetnici MG pomenita Morris Garage 
po podjetju Williama Morrisa The MG Car Company Limited. Midget (pritlikavec) so mu dali ime, ker 
je majhen, Mark III pa, ker je bil tretji svoje vrste. S tekočega traku so taki prihajali osem let (od 1966 
do 1974), predhodnika Mark II (1.098 cc) pa od 1964 do 66 in Mark I od 1961 do 64 (948 cc). Vseh treh 
različic so naredili nekaj kosov manj kot 225 tisoč. 
Midget Mk III je odprt dvosed s plastificirano platneno streho in volanom na levi strani. Motor je 
vrstni štirivaljni (OHV), kar pomeni, da so ventili nameščeni v glavi. Ima prostornino 1275 kubičnih 
centimetrov in kompresijsko razmerje 8,8 : 1. Največjo moč 48 KW (65 KM) razvije pri 6000 obratih v 
minuti, največji navor 98 Nm pa ima pri 3000 vrtljajih. Za dovod goriva skrbi električna črpalka, ki 
je nameščena ob rezervoarju pred zadnjim desnim kolesom in napaja dva SU vplinjača, ki skrbita za 
pravilno zmes goriva in zraka v motorju. Dvanajstvoltna električna napeljava z dinamom je s pozitivnim 
polom vezana na ohišje (maso) vozila. Vozniku so v pomoč izvrstni angleški Smithsovi instrumenti: 
brzinomer s skalo do 160 km na uro (ki po testu v treh tujih avtomobilističnih revijah odstopa pri tej 
hitrosti za en odstotek!), merilec vrtljajev do 7000 na minuto, merilec goriva, pokazatelj pritiska olja v 
motorju in pokazatelj temperature hladilne vode.
Midget MK III ima štiri prestave za vožnjo naprej in eno vzvratno. Kolesni obroči so opremljeni z 
naperami (špriklami), vsako kolo pa je na svojo os pritrjeno s sredinsko krilno matico. Na sprednjih 
kolesih so diskaste, na zadnjih pa bobnaste zavore. Na sprednjih kolesih so vijačne vzmeti dušene 
s klasičnimi hidravličnimi blažilci, zadaj pa so poleliptične listnate vzmeti dušene z mehansko-
hidravličnimi blažilci. Teža praznega vozila je 734 kg. Moj midget ima izkaznico starodobnega vozila 
od leta 2004 številka 001433. 
Član Oldtimer kluba Bela krajina sem od leta 2002. Vsa leta do danes sem se udeleževal klubskih 
tekmovalnih rallyjev in družabnih voženj za predstavljanje in širjenje starodobniške kulture in 
spoštovanja dediščine, lani, ko me ni bilo doma, pa je nastopil z midgetom sin Primož. Razen 
belokranjskega sva se z Branko redno udeleževala tudi drugih rallyjev v Krmelju, Ajdovščini, Ljubljani 
in se podajala na izlete po domovini in v tujino. Na Nagradah Gorjancev od 1969 do 1972 sva v midgetu 
z direktorjem dirke odpirala tekmovalno progo. Ko sva bila z midgetom malo mlajša, sem peljal  za 
Cooprom S po ravni cesti bratstva in enotnosti mimo letališča v Cerkljah ob Krki proti Zagrebu za palec 
čez zadnjo črtico na brzinomeru, se pravi dobrih 170 km na uro. No, Major »Goldie« Gardner je s 1.103 
kubičnim MG-jem že leta 1939 postavil svetovni rekord 333,727 km (ali 207,37 milje) na uro!
Ne spominjam se, da bi me v skoraj pol stoletja (oseminštirideset let!) moj MG kdaj pustil na cesti, 
čeprav je prišlo kdaj tudi do manjše okvare ali pa je gorivo presušilo – za slednje vedno vozim deset 
litrov na zalogi v prtljažniku, za zapravljičkovo zdravje pa vzorno skrbi mojster Milko Jurečič, prav 
tako član Oldtimer kluba Bela krajina in lastnik kar treh angleških starodobnikov. Pri njem sem našel 
tudi bogato ilustrirano zbirko člankov o športnih MG-jih v reviji Autocar, kjer v uvodu piše: »Tisoče 
besed je bilo napisanih, da bi opisali športni avto. Najenostavnejši način je pokazati katerikoli dvosedi 
MG. Ta znamka, bolj kot katerakoli druga v imperiju  British Leylanda, bo vedno povezana s športnimi 
avtomobili.« 
MG-ji zavzemajo posebno mesto med avtomobili; čeprav niso bili vedno med najhitrejšimi, najbolj 
tehnološko naprednimi ali najbolj blestečimi, so postali najbolj priljubljeni med Britanci in v tujini, saj 
so skoraj vedno pomenili cenovno dosegljivo  uresničitev želje po drznem merjenju in tekmovalnosti.
Od leta 1924, ko je stekla proizvodnja, do leta 2005, ko so znamko in proizvodnjo prodali novemu 
lastniku na Kitajsko družbi Nanjing Automobile Group, so naredili s slovito značko MG petindvajset 
vrst športnih avtomobilov, enaindvajset vrst osebnih, tri vrste dirkalnih avtomobilov in dve vrsti 
tovornjakov. Leta 2007 je firmo Nanjing prevzela družba SAIC Motor Corporation Limited (Shanghai 
Automotive Industry Corporation), ki je leta 2011 naredila 3 milijone 970 tisoč vozil, največ od vseh 
kitajskih avtomobilskih tovarn, montažo MG-jev in raziskovalno-razvojni center s tristo zaposlenimi 
inženirji pa so odprli v Veliki Britaniji v Longbridgeju, ki pokriva potrebe proizvajalcev MG-jev po 
vsem svetu.

Marjan Ivan Moškon
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MOJI ZAČETKI
Zakaj odvreči stvari, ki so stare in neuporabne? To je vprašanje, ki me je vedno zanimalo, in tako se 
je začelo. Najprej ura, potem motorno kolo. Začetki so bili težki. Največji problem v bivši državi so 
bili rezervni deli, po osamosvojitvi pa so stvari začele bolje delovati. Prišli so računalniki in z njimi 
neomejene možnosti.
Moj prvi restavracijski projekt je bil Jeep Willys, sledil je še eden, pa še eden … S prijatelji smo začeli 
razmišljati o ustanovitvi Oldtimer kluba Bela krajina. Tega smo leta 1995 res ustanovili, razvil se je v 
uspešno društvo in kot tak deluje že 20 let.
V veselje mi je, da klub uspešno deluje in da veliko mladih, pa tudi starejših, vidi v tem razvedrilo in 
uspešno poklanja svoj prosti čas v dobrobit kulturne dediščine naše država, ki je s tem v svetovnem 
merilu veliko bolj prepoznavna.
Čestitke in zahvala vsem ljubiteljem starodobnih vozil in vsem, ki stvarem vdihujejo nova življenja.

JEEP WILLYS v obnovi

JEEP WILLYS

Erik Doltar
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FIAT 1100 E, 1953
In zgodilo se je.
Po nekaj let trajajočih večkratnih ogledih starejših avtomobilov različnih znamk sem se končno odločil 
za nakup starodobnika fiat. Fiat 1100E sicer ni bil tako star, kot je dajal videz, kljub temu pa se mi je 
zdel zelo atraktiven. V letu 1953 je bil Fiat eden redkih proizvajalcev (morda edini), ki je serijsko še 
izdeloval avtomobile s tako starinskim izgledom in z  lučmi »na pecljih«. Njegova predhodnika, FIAT 
508 oziroma Balilla (slika spodaj) in  Fiat 1100 (imenovan tudi Millecento Musone), pa sta bila ponos 
Mussolinijeve Italije. Model B in E je Fiat izdeloval tudi v povojni Italiji.

Na spodnji sliki pa je model 1100 E – 1949, izdelovali so ga do leta 1953 in je identičen mojemu. Posebnost 
mojega Millecenta pa je desni volan.

Zgodaj poleti 1995 je predhodni lastnik iz Ljubljane na prikolici pripeljal »z minijem prebarvanega 
fiata«.

Začela se je obnova pločevine (na Osojniku pri zidanici 
Toneta Malnariča) in mehanike (v Semiču pri Igorju 
Štuklju - Prdanu). 
Do naslednje pomladi je bil ponovno na kolesih, 
prebarvan in z obnovljenim originalnim motorjem. 
Sledila je še registracija in nato potovanja po različnih 
srečanjih starodobnikov (Škofljica, Kočevje, Duga Resa, 
Samobor in seveda vsakokrat po Beli krajini), kar še 
vedno traja …
Minilo je 25 let, srečanja in kilometri tečejo, fiat pa se 
spet spogleduje s ponovitvijo barvanja, ponekod krom 

ni več povsem svetel, najde se kakšna kaplja olja …
Ali bo potrebne volje za to (in vse ostalo) – ne vem.
Zgodovinski pogled:
1937 leta je Fiat prvič v svoji zgodovini izdelal motor s prostornino 1089 ccm, moči 32 KS (23.5kW) z 
oznako 108C in ga vgradil v avto Balilla. Ta je dobil oznako 508C/1100. To je torej rojstno leto vozil 
Fiat 1100 (kjer številka pomeni približno delovno prostornino motorja). Taki motorji, z manjšimi 
spremembami, so bili vgrajeni vse do leta 1968. Prvi model 1100 je imel tudi posebno izvedbo prednje 
preme poznano kot »Fiat patent«, pri katerem je v istem ohišju zaprta vzmet in amortizer. Oznaki 
1100 je bila dodana še črka A, B ali E, kar je povezano z manjšimi spremembami (močnejši motor, 
spremenjen menjalnik – 2,3,4 sinhronizirane prestave, prestavna ročica ob volanu). Vsi ti modeli pa so 
bili v saloon izvedbi: 4 sedeži in 242 cm medosje. Oznake AL, BL ali EL pa so pomenile avto z daljšo 
medosno razdaljo 270 cm (L-lunga) in tretjo vrsto sedežev (6 oz. 7). Pri dolgih izvedbah je tretja črka v 
oznaki ALR, BLR, ELR pomenila posebne namene (kombi, kamionček…). Vsi modeli 1100 do leta 1953 
pa so imeli skupno značilnost: na šasijo so razstavljivo pritrjeni motor, obese, zavore in kabina. Po letu 
1953 je bil Fiat 1100 z oznako 103 v izvedbi s polšasijo, na kateri je pritrjen motor in prednja prema, ter 
samonosno karoserijo, na katero je obešena zadnja os. Izdelovali so ga do leta 1968.

Jakob Stariha

Fiat 1100 E

Fiat 1100 E v obnovi
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V SPOMIN PRIJATELJU FLORJANU SATOŠKU, 
uspešnemu tekmovalcu 

  
Prvi in edini član OTK Bela Krajina, pa morda tudi zadnji, ki je več let redno tekmoval na vseh hitrostno-
gorskih dirkah starodobnikov Slovenije, je bil Florijan Satošek - Ceko.

Ceko v svojem elementu

Najbolj znana in zahtevna je bila hitrostna gorska dirka na stari cesti gorskega prelaza Ljubelj. Znane in 
redne gorske dirke pa so bile še na Boču, Šmarjetni gori, Malkovcu, Škofji Loki, Trbovljah in Vranskem. 
Ceko je tekmoval v razredu od 300 do 500 kubičnih centimetrov delovne prostornine s svojo  značilno 
JAVO- 350 kubičnih centimetrov. Res je, da je bilo v tem razredu veliko boljših motorjev, toda kljub 
temu je Ceko dosegal lepe rezultate. Večkrat je bil tretji ali drugi, le prvi ni bil nikoli, čeprav si je to 
vedno želel. To dokazujejo številni prejeti pokali, ki krasijo njegov dom.

Del zbirke prejetih pokalov

Svoj motor je zelo  dobro pripravil in vedno je upal na tako želeno zmago. Večkrat sem ga spremljal 
na njegovih tekmovanjih, kjer sem mu bil tehnična pomoč, in tako sva skupaj doživljala vse radosti  in 
težave tovrstnih tekmovanj starodobnikov. 
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Pred odhodom na tekmovanje

Spomnim se, ko sva skupaj pregledovala štartno listo tekmovalcev na Ljubelju in imena že znanih 
tekmovalcev, kako me je hudomušno pogledal in mi z iz krivimi očmi dejal, danes pa moram premagati 
vse. Pa se je zopet zataknilo, kot že mnogokrat, in ni bil prvi. To ga je vidno prizadelo in bil je slabe 
volje. Ta njegova bolečina je tudi mene prizadela in težko sem našel besede tolažbe, ki jih je bil potreben. 
Ceko je bil izkušen tekmovalec, tehnično in fizično izredno pripravljen, toda njegova šibka točka je bil 
izmučen motor. Ko je bilo potrebno najbolj pritisniti tik pred ciljem, mu je zagodel njegov starček, ki 
ni zmogel zadnjih obremenitev, ki so bile odločilne za dosego dobrega rezultata. To se je ponavljalo iz 
tekme v tekmo in sekunde so šle po zlu, hkrati pa tudi prvo mesto.

Daj, daj, potegni še malo

Pred vsako tekmo si je pripravljal motor za naslednjo dirko in se trudil popraviti vse tisto, kar se je 
slabega pokazalo na pretekli dirki. Večkrat sem mu tudi jaz pomagal popravljati motor, saj je bilo 
vedno kaj za dodati ali stare napake odstraniti. Spomnim se, kako je žarel od veselja in zadovoljstva, 
ko je po »probni« vožnji ugotovil, da motor odlično potegne. Na vsak način je hotel iz motorja iztisniti 
še več, a zaradi starosti to ni bilo mogoče. Vedno je hotel nekaj več in veliko napako je delal, na kar sem 
ga tudi opozoril, ko sva čakala na start, da ni dobro tik pred startom še nekaj premikati, kot je rekel, 
»poštelati», kar se je skoraj vedno pokazalo kot napačno. Verjel je v svoj motor, v svojo starodobno 
JAVO, in na vsak način ga je hotel izboljšati za sezono 2009, zato je opravil generalno obnovo motorja z 
novimi rezervnimi deli. Pri tej obnovi sem mu tudi pomagal. Toda ni mu bilo dano, da bi se pogumno 
pognal z obnovljenim motorjem k novim ciljem naproti. Tokrat je odpovedal on. Po hudi in kratki 
bolezni se je 31. oktobra 2009 tiho in nepričakovano poslovil naš veliki tekmovalec gorskih hitrostnih 
dirk starodobnikov Florijan Satošek - Ceko. Danes v miru, brez ropota in vonja po bencinu počiva 
skupaj s svojo »JAVO« v vasi Planina pod Mirno goro.

Polde Bahor
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