OSNOVNA ŠOLA ŽIRI

STARODOBNIKI
Tehnika ali tehnologija

Raziskovalna naloga

Avtorji:

Janja PAGON
Matija PAGON

Mentorica: Ina ČARIĆ, dipl. inž., spec. strojništva

Žiri, 2017

Pagon J.; Pagon M.: Starodobniki

Osnovna šola Žiri, Žiri 2017

Raziskovalna naloga je bila opravljena na Osnovni šoli Žiri.

Mentorica: Ina Čarić

Datum predstavitve: ___ . ___ . 2017

2

Pagon J.; Pagon M.: Starodobniki

Osnovna šola Žiri, Žiri 2017

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA

KG starodobniki/koliko otrok ima kakšnega doma/kako se otroci spoznajo nanje
AV PAGON Janja in PAGON Matija
SA

ČARIĆ Ina

KZ 4226, Žiri, Slo, Jobstova c. 22
ZA OŠ Žiri
LI

2017

IN

STARODOBNIKI

TD RAZISKOVALNA NALOGA
OP 35 s., 16 grafov, 24 slik
IJ

SL

JI

sl

AI

Prvoten namen najine raziskovalne naloge je bil ugotoviti, pri koliko otrocih imajo doma

v družini kakšen starodobnik in koliko se nanje spoznajo, kasneje pa sva poiskala še nekaj o
njih in s tem poglobila svoje znanje.

3

Pagon J.; Pagon M.: Starodobniki

Osnovna šola Žiri, Žiri 2017

KAZALO VSEBINE
KAZALO VSEBINE................................................................................................................. 4
KAZALO GRAFOV .............................................................................................................. 5
KAZALO SLIK IN FOTOGRAFIJ ........................................................................................ 6
POVZETEK ............................................................................................................................... 7
ZAHVALA................................................................................................................................. 8
1

UVOD IN OPREDELITEV NALOGE .............................................................................. 9
1.1

2

TEORETIČNI DEL .......................................................................................................... 10
2.1

Pomen pojma starodobnik ......................................................................................... 10

2.2

Definicije v konservatorsko-restavratorski dejavnosti .............................................. 11

2.2.1

Povzetek članka: »Etika konzerviranja in restavriranja tehniške dediščine« ..... 12

2.2.2

O Tehničnem muzeju Slovenije (TMS–ju) ........................................................ 14

2.3
3

HIPOTEZE .................................................................................................................. 9

UGOTOVITVE ......................................................................................................... 19

EKSPERIMENTALNI DEL............................................................................................. 20
3.1

METODOLOGIJA RAZISKOVANJA..................................................................... 20

3.1.1

Opis vzorca raziskave......................................................................................... 20

3.1.2

Opis merskih instrumentov ................................................................................ 20

3.1.3

Opis postopka zbiranja podatkov ....................................................................... 20

3.1.4

Obdelava podatkov ............................................................................................. 20

3.2

INTERVJUJI ............................................................................................................. 21

3.2.1

Intervju z gospodom Sebastijanom Pagonom .................................................... 21

3.2.2

Intervju z gospodom Janom Mlinarjem ............................................................. 22

3.2.3

Intervju z gospodom Jankom Nartnikom .......................................................... 23

3.2.4

Intervju z gospodom Dragom Štimcem, kustosom v TMS-ju ........................... 25

3.3

ANALIZA ANKET ................................................................................................... 27

4

ZAKLJUČEK IN RAZPRAVA ........................................................................................ 35

5

VIRI IN LITERATURA ................................................................................................... 36

6

PRILOGE .......................................................................................................................... 37

4

Pagon J.; Pagon M.: Starodobniki

Osnovna šola Žiri, Žiri 2017

KAZALO GRAFOV
GRAF 1: STE LJUBITELJ STARIH PREDMETOV? ........................................................................... 27
GRAF 2: VESTE, KAJ SO STARODOBNIKI? ................................................................................... 27
GRAF 3: ALI IMATE KAKŠNEGA DOMA? ..................................................................................... 28
GRAF 4: ČE STE ODGOVORILI Z DA; KATEREGA? ...................................................................... 28
GRAF 5: VESTE, KJE SI LAHKO OGLEDATE ZBIRKO STARIH VOZIL? ............................................ 29
GRAF 6: STE SI KDAJ OGLEDALI KAKŠNO ZBIRKO ALI MUZEJ STARODOBNIKOV? ....................... 30
GRAF 7: BI SI GA ŽELELI OGLEDATI PONOVNO? ......................................................................... 30
GRAF 8: BI GA KOMU PRIPOROČILI?........................................................................................... 31
GRAF 9: POZNATE KAKŠNEGA LJUBITELJA STARODOBNIKOV?................................................... 31
GRAF 10: STE SE ŽE KDAJ PELJALI S KAKŠNIM? ......................................................................... 32
GRAF 11: ČE STE ODGOVORILI Z DA; BI SE ŠE KDAJ? ................................................................ 32
GRAF 12: ČE STE ODGOVORILI Z NE; BI SI KDAJ ŽELELI? ........................................................... 33
GRAF 13: STE ŽE KDAJ KAKŠNEMU POGLEDALI POD POKROV?................................................... 33
GRAF 14: ČE STE ODGOVORILI Z DA, KAKO SE VAM JE ZDELO? .................................................. 34
GRAF 15: ČE STE ODGOVORILI Z NE; BI SI TEGA ŽELELI? ........................................................... 34

5

Pagon J.; Pagon M.: Starodobniki

Osnovna šola Žiri, Žiri 2017

KAZALO SLIK IN FOTOGRAFIJ
SLIKA1: PRENOVLJENI FIAT 800, LETNIK 1968............................................................................ 7
SLIKA 2: RAZSTAVA TITOVIH AVTOMOBILOV ........................................................................... 15
SLIKA 3: MOTORJA .................................................................................................................... 15
SLIKA 4: GASILSKI AVTOMOBILI NA RAZSTAVI .......................................................................... 15
SLIKA 5: RAZSTAVA BENCINSKIH ČRPALK ................................................................................. 16
SLIKA 6: TOMASOVO KOLO Z MOTORJEM .................................................................................. 16
SLIKA 7: LESENO KOLO IZ ZBIRKE KOLES .................................................................................. 17
SLIKA 8: STARODOBNIK ............................................................................................................ 17
SLIKA 9: PRIKAZ OBISKA BENCINSKEGA SERVISA ...................................................................... 17
SLIKA 10: ZBIRKA MOTORNIH KOLES ........................................................................................ 18
SLIKA 11: AVTOMOBIL ZNAMKE PICCOLO ................................................................................ 19
SLIKA 12: AVTOMOBIL ZASTAVA 101 ....................................................................................... 19
SLIKA 13: SEBASTIJAN PAGON IN FIČO ZASTAVA 750 SE .......................................................... 21
SLIKA 14: JAN MLINAR OB MOTORJU KATRE ............................................................................ 22
SLIKA 15: INTERVJU JANA MLINARJA ....................................................................................... 22
SLIKA 16: JANKO NARTNIK RAZKAZUJE MOTOR KATRE ............................................................ 23
SLIKA 17: POKALI, KI JIH JE NJEGOV SIN DOSEGEL NA AVTOMOBILSKIH DIRKAH ....................... 23
SLIKA 18: FIAT 800, PRED PRENOVO ......................................................................................... 24
SLIKA 19: MATIJA UŽIVA V PRENOVLJENEM FIATU 800, LETNIK 1968 ...................................... 24
SLIKA 20: FIAT 800, LETNIK 1968 - POD HAVBO ........................................................................ 24
SLIKA 21: MOTOR FIATA 800, LETNIK 1968 .............................................................................. 24
SLIKA 22: TABLA ZA PICCOLO, KO JE BIL NAREJEN ................................................................... 25
SLIKA 23: JANJA, MATIJA IN DRAGO ŠTIMEC OB PICCOLU ........................................................ 26
SLIKA 24: JANJA, MATIJA IN DRAGO ŠTIMEC V DELAVNICI ....................................................... 26

6

Pagon J.; Pagon M.: Starodobniki

Osnovna šola Žiri, Žiri 2017

POVZETEK
Prvoten namen najine raziskovalne naloge je bil ugotoviti, pri koliko otrocih imajo doma v
družini kakšen starodobnik in koliko se nanje spoznajo, kasneje pa sva poiskala še nekaj o
njih in s tem poglobila svoje znanje. Izvedela sva namreč, da status starodobnika lahko podeli
le organ za posamično odobritev vozil po predhodnem mnenju Tehniškega muzeja Slovenije.
Ugotovila sva, da so današnji otroci premalo ozaveščeni o starodobnikih.

Slika1: Prenovljeni Fiat 800, letnik 1968
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ZAHVALA
Zahvalila bi se vsem, ki so sodelovali pri anketah, saj so nama pripomogli k raziskavi in
preverjanju najinih hipotez.
Rada bi se zahvalila tudi Sebastijanu Pagonu, Janu Mlinarju, Janku Nartniku in Dragu Štimcu,
ki so z veseljem odgovarjali na najin intervju.
Posebna zahvala pa mentorici Ini Čarić, ki nama je pomagala pri sestavljanju anket, obdelavi
podatkov, sestavljanju same naloge in ki naju je vzpodbujala ter usmerjala pri delu.
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1 UVOD IN OPREDELITEV NALOGE
Odločila sva se, da narediva raziskovalno nalogo na temo starodobnikov. Oba sva zelo
navdušena nad starodobniki, zato sva se odločila, da povprašava učence od 7. do 9. razreda o
njihovi zainteresiranosti in o njihovem poznanstvu starodobnikov.
Namen najine naloge je bil, da ugotoviva, koliko učencev in učenk naše šole pozna
starodobnike, ter če so ljubitelji starih predmetov in ali jih sploh zanima, kaj je skrito ''pod
pokrovom'' takšnega avtomobila. Obenem sva želela raziskati tudi, koliko starodobnikov
imajo družine naših učencev doma, ter, v primeru, da jih imajo, kako za njih skrbijo. Vprašala
sva jih tudi o tem, če so si kdaj že ogledali kakšno zbirko ali muzej starodobnikov in če
poznajo koga, ki se s tem ukvarja. Zanimalo naju je, kako se z njimi ukvarjajo zbiratelji in
kako skrbijo za starodobnike v Tehničnem muzeju Slovenije, zato sva naredila nekaj
intervjujev s strastnimi zbiratelji in kustosom v TMS-ju.

1.1 HIPOTEZE
Učenci pri teh letih ne vedo, kaj pomeni pojem starodobnik.
Veliko oziroma večina učencev doma nima starodobnika.
Večine učencev stari predmeti in starodobniki ne zanimajo.
Učenci večinoma ne obiskujejo muzejev starodobnikov oziroma si ne ogledujejo zbirk
le-teh.
5. Večina učencev se še ni peljala s kakšnim starodobnikom.
1.
2.
3.
4.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 Pomen pojma starodobnik
Starodobnik ali oldtimer je starejše dobro ohranjeno vozilo. Status starodobnika podeli vozilu
organ za posamično odobritev vozil po predhodnem mnenju Tehniškega muzeja Slovenije.
Podeli se lahko vozilu, ki je starejše od 30 let (v izjemnih primerih, na primer omejena serija,
inovativne tehnične rešitve, je lahko vozilo starejše od 20 let), ohranjeno in tehnično
vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko in ki zaradi tega
svojega zgodovinskega in tehničnega pomena ni namenjeno redni uporabi, ampak se
uporablja predvsem na prireditvah, posebej organiziranih za starodobna vozila.
Starodobna vozila v Sloveniji »pokrivata« dve zvezi (SVAMZ - Slovenska veteranska avto
moto zveza, in SVS - Starodobna vozila Slovenije) klubov, katerih člani so lastniki in
ljubitelji starodobnih vozil. Skrbita za ohranjanje in obnavljanje tehnične kulturne dediščine
in jo preko svojih prireditev predstavljata javnosti. Obe, vsaka po svoje, skušata urediti
tehnične in pravne vidike uporabe starodobnih vozil, tako glede tehničnih pregledov,
registracije kot tudi zavarovanja. Počasi pa vendarle se zadeve premikajo v pravo smer, kajti
vedeti moramo, da je bilo področje še pred slabim desetletjem popolnoma neurejeno in
prepuščeno posameznikom.
V Sloveniji deluje Združenje ljubiteljev tehniške dediščine Starodobnik, katero med drugim
vodi projekt internetnega portala. Projekt je osnovan z razlogom promocije, varovanja ter
ohranjanja tehniške dediščine. Portal služi kot zbirališče vseh podobno mislečih in
zainteresiranih za ohranjanje naše tehniške dediščine.
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2.2 Definicije v konservatorsko-restavratorski dejavnosti
Kulturna dediščina je tisti del opredmetenega in nepredmetnega človekovega dela, ki ima
poudarjeno kulturno vrednost v širšem pomenu besede »kulturno«. Pomeni, da bogati naše
življenje, prispeva k spoznavanju in razumevanju sveta in človeške zgodovine, pomeni ali
daje mik naši deželi, razodeva razvoj življenja v njej in našo duhovno podobo. Naš današnji
čas povezuje s preteklostjo, hkrati pa nas zavezuje pred prihodnostjo in pred mednarodno
kulturno skupnostjo (Povzeto po Humer, 1989).
Osnovna naloga strokovnjakov konservatorjev-restavratorjev, ki imajo ustrezno izobrazbo in
obsežno prakso, je zaščita in varovanje opredmetene kulturne dediščine za bodoče rodove
kot materialnega dokaza o človekovi dejavnosti in njegovem okolju.
Delo konservatorja-restavratorja obsega tehnične preiskave, preventivno zaščito ter
aktivno konserviranje in restavriranje kulturne dediščine.
PREISKAVA je uvodno delo, s katerim opredelimo pomen predmeta, določimo njegovo
originalno strukturo in material, ugotovimo stopnjo propadlosti, obseg sprememb in izgub, ter
vse ugotovitve dokumentiramo.
PREVENTIVNA ZAŠČITA je sistematična obdelava predmetov, s katero oblikujemo
optimalno okolje za njihovo zaščito. Naloga preventivne konservacije je uravnavanje in
kontrola klimatskih in drugih dejavnikov, ki so odločilni za varno skladiščenje, razstavljanje
in transport.
KONSERVIRANJE je postopek aktivne zaščite materiala, iz katerega je predmet zgrajen z
namenom, da upočasnimo ali ustavimo njegovo propadanje. Namen aktivne konservacije je
zaščita predmeta kolikor dolgo je le mogoče za bodoče raziskovanje in razstavljanje.
RESTAVRIRANJE je vrsta postopkov, s katerimi minimalno posegamo v predmet, da bi mu
povrnili njegovo razumljivost, oblike in funkcije.
DEFINICIJA: »Starodobnik« je poslovenjen izraz za oldtimer, ki se je pri nas uveljavil v 90.
letih. Iz pravilnika o starodobnih vozilih, ki naj bi bil prevod »Tehničnega kodeksa«
mednarodne organizacije starodobnih vozil FIVA, objavljenega v predstavitvenem glasu
Slovenske veteranske avto - moto zveze leta 1999, lahko med drugim razberemo, da »je
ohranjeno zgodovinsko vozilo mehanično gnano vozilo, izdelano pred več kot 30 leti,
ohranjeno in vzdrževano v zgodovinsko prvilnem stanju in za katerega skrbi oseba ali
organizacija zaradi njegovega zgodovinskega in tehniškega pomena, ga pa ne uporablja za
vsakodnevni prevoz. Vozilo naj bi bilo v bistvu ohranjeno in uporabljeno tako, kot ga je
proizvajalec dobavil v javnost, vključno s kakršno koli dodatno opremo ali priključkom, ki ga
je ponudil proizvajalec, ali pa so ga prodajali med normalno življenjsko dobo vozila.«
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2.2.1 Povzetek članka: »Etika konzerviranja in restavriranja tehniške dediščine«
Na internetu sva našla članek gospoda Borisa Brovinskya, ki se nanaša na etiko konserviranja
in restavriranja. V njem sva našla najpomembnejše pojme in razlike med konserviranjem in
restavriranjem.
Najpomembnejše gradivo oziroma materialne dokaze o ustvarjalnosti neke družbe ali naroda
običajno najdemo v institucijah za varovanje dediščine, ki so jih ustanovile države ali
pokrajine oziroma lokalne skupnosti z namenom proučevanja, vrednotenja, zbiranja,
ohranjanja, raziskovanja in interpretiranja gradiva oziroma komuniciranja in da se predstavi
javnosti skozi objave in razstave.

2.2.1.1 Obravnavanje tehniške dediščine v muzejih
Med gradivo, ki ga kot materialni dokaz človekove ustvarjalnosti hranimo v muzejih, spadajo
tudi predmeti tehniške dediščine, kot so stroji, naprave in pripomočki, ki so služili različnim
področjem uporabe. Izdelali so jih v tovarnah, delavnicah ali posamezni mojstri, in sicer na
različnih stopnjah tehnike in tehničnih znanj kakor tudi na različnih stopnjah določene
tehnološke razvitosti ali opremljenosti. Dolgoletna uporaba teh strojev in naprav je na njih
puščala številne sledi, iz katerih lahko razberemo marsikaj. Po desetletjih ali stoletjih uporabe
nekega stroja ali pripomočka lahko na njem poleg običajnih pričakovanih sledi obrabe, ki so
posledica čisto namenske uporabe, zasledimo tudi številne modifikacije in predelave, ki so
bile opravljene bodisi z namenom, da stroju podaljšajo dobo uporabnosti, izboljšajo
produktivnost, uporabniku omogočajo večjo varnost, razširi njegovo uporabnost, ali z njimi
lastnik oziroma uporabnik priredi stroj oziroma napravo svojim osebnim potrebam ali zgolj
ekstremnim merilom. V zasebnih zbirkah in tovarniških muzejih, zlasti vozil kmetijske
mehanizacije, prevladujejo vozila in stroji, ki so običajno tako obdelani, da so videti kot
tovarniško novi. Celo več, obnovljeni so s sodobnimi tehnologijami oziroma materiali in z
izjemno natančnostjo do zadnjega detajla so taki, kot jih industrija pred desetletji ni izdelala
ali jih niti ne bi mogla izdelati. Drobnega in potrošnega materiala, kot so vijaki, tesnila,
gumice, kovice, kabli in podobno, se ne da več izdelati (in uporabiti istih materialov) kot pred
leti, čeprav poznamo številne izdelovalce natančnih replik izvirnih nadomestnih delov,
vključno z morebitnimi oznakami na njih.

2.2.1.2 Načela konservatorsko – restavratorske stroke
Raziskovanje na eni strani in razstavljanje na drugi sta odvisni in tesno povezani z
restavriranjem in konserviranjem. Najboljša konservacija je tista, ki povzroča najmanjšo
možno izgubo informacije oziroma omogoča odgovore na vprašanja, zastavljena tudi pozneje.
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Ko pride predmet v muzej, se muzealci srečujejo z dejavnostmi, ki nam jih nalagata stroka in
zakonodaja, in jih lahko uvrstimo v naslednje skupine:
 Evidentiranje, zbiranje, hranjenje in varovanje (konserviranje, restavriranje,
popisovanje),
 Raziskovanje,
 Komunikacija (razstavljanje, izobraževanje, informiranje...).
Vsak predmet bi bilo treba ovrednotiti po tem ključu in vzpostaviti temu primeren način
hranjenja, varovanja, raziskovanja in prikazovanja.
Pomembna naloga za muzej je torej popisati in klasificirati pomen predmeta z vidika
zgodovinske, estetske, ekonomske, tehnične in tehnološke vrednosti. Glede na pomembnost
posamezne vrednosti se običajno opredelimo za statično materialno ohranjanje, pri čemer je
temeljnega pomena ohranjanje integritete. Temu nasprotno je funkcionalno ohranjanje, ki
nenehno posega v materialne lastnosti predmeta ter vodi do brisanja informacij in k dodajanju
novih. S funkcionalnim popravljanjem sledimo tradiciji in ohranjamo informacije o
postopkih, navadah, običajih, pri čemer jih informacije, ki jih vsebuje predmet kakršen je, ne
zanimajo oziroma jih z ohranjanjem funkcij zavestno žrtvujejo. Vzdrževanje oziroma
ohranjanje v funkciji je torej nereverzibilen proces, ki postopoma za vedno in nepovratno
izbriše informacije o tehnologiji, materialih, postopkih izdelave nekega stroja, pa tudi
poznejše posege na njem, ki so v duhu časa in okolja nastali med uporabo in vzdrževanjem.
Odločitev o postopku konservacije in predstavitve je močno odvisna tudi od samega procesa,
in to od izdelave neke tehnične dobrine do trenutka, ko postane muzejski predmet. Če
poenostavimo, običajno pridejo v poštev trije konservatorsko-restavratorski pristopi, kot jih
opredeljuje restavrator in mag. umetnostne zgodovine Alexander Weissmann:
 Predmet je razstavljen v zapostavljenem, zanemarjenem oziroma naključnem
stanju, v kakršnem je prišel v muzej.
 Predmet se obnovi (renovira), uporabi se tako imenovan face lifting in
rekonstrukcija, da bi deloval, kot se pogosto dogaja pri lastnikih starih vozil v
zasebni lasti ali tovarniških muzejih.
 V okvirih konservatorskega koncepta je potrebno predmet ekstetsko zadovoljivo
konservirati in razumljivo predstaviti in ob tem upoštevati intergriteto oziroma
znanstveno uzsmerjeno avtentičnost.
Obnova oziroma face lifting, ki je v zasebnem zbirateljstvu razumljiva, je po Weissmannovem
mnenju za odgovorno voden muzej nesprejemljiva.
V zadnjem času se TMS odloča za tretjo možnost, to je konserviranje in restavriranje po
načelih konservatorsko-restavratorske stroke ob upoštevanju ohranjanja integritete.
Zlasti obnovo vozil in strojev v rokah zasebnih zbirateljev največkrat spremljajo
nesprejemljivi posegi, vendar nimamo moralne pravice dediščino spreminjati v skladu z
njihovimi trenutnimi nazori. Današnji in prihodnji obiskovalci muzejev imajo pravico videti
original in ne našo interpretacijo originala.
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Tako kot zgodovinarji berejo pisne dokumente, morajo brati tudi sporočila, ki jih prinaša
materialna dediščina. Zgodovinarji tehnike in industrijski arheologi lahko le na predmetu, ki
je konserviran in restavriran, ob upoštevanju ohranjanja zgodovinske integritete odkrijejo in
preberejo sporočila, ki ji nosi nek stroj ali naprava. Restavriranje v funkcionalnem in
estetskem smislu pa razkriva ali celo uničuje sporočilnost takega predmeta.
A vendarle ostaja na voljo tudi kopistika, katere namen je med drugim tudi ohranjanje
originala. Zgleden primer take prakse v muzejih, ki imajo v svojih zbirkah vozila, je izdelava
delujoče kopije najstarejšega ohranjenega avtomobila na svetu, kakršnega je izdelal Sigfried
Marcus najpozneje leta 1888. N spletni strani Tehniškega muzeja na Dunaju, ki hrani to
vozilo, lahko preberemo: »Današnja zgodovinska zavest in varovanje dediščine ne dovoljujeta
vožnje z originalom, da ta nenadomestljivi spomenik tehniške zgodovine ne bi bil izpostavljen
prevelikemu tveganju.«
Zanimiva in cenejša možnost od izdelave kopije, je pridobitev še enega, identičnega stroja, ki
nima nobenega pomena. V Nemškem tehniškem muzeju v Berlinu hranijo na primer dva
avtomobila istega tipa (Henkel), od katerih so enega konservirali, drugega pa obnovili z
namenom, da na razstavi prikažejo razliko med obnovo in konserviranjem.
V zadnjem obdobju vse bolj uporabljamo podoben pristop (pridobivanje več primerkov
strojev iste vrste za demonstracije) tudi v TMS-ju, zavedajoč posledic, ki izhajajo iz delovanja
in ohranjanja v funkcionalnem smislu.
Torej, starega ohranjenega stroja posebnega pomena ne bi smeli vzpostaviti v delujoče stanje,
temveč kvečjemu kakšnega podobnega nepomembnega, ki nima tehtnejše zgodovinske ali
tehniške vrednosti.
Pri delujočih strojih gre praviloma za gradivo, ki ne predstavlja tolikšne tehnične ali
zgodovinske vrednosti, oziroma gre za drug ali tretji primerek iste vrste.

2.2.2 O Tehničnem muzeju Slovenije (TMS–ju)
Ker status starodobnika podeli vozilu organ za posamično odobritev vozil po predhodnem
mnenju Tehniškega muzeja Slovenije, bova najprej predstavila TMS in njegove lepote skrite v
prometnem oddelku.
V TMS-ju (Tehničnem muzeju Slovenije) si lahko ogledate zbirko predstavnikov znamk in
tipov značilnih za področje današnje Slovenije. Nekaj jih je izposojenih, drugače pa so vsa v
lasti TMS-ja. Prometni oddelek zaključujejo zbirke mlajših avtomobilov od obdobja II.
svetovne vojne dalje. Zbirko dopolnjujejo in izmenjujejo z vozili, ki jih hranijo v depoju.
TMS-ju je uspelo pridobiti 15 Titovih osebnih avtomobilov. Od marca 2016 pa je na ogled
prenovljena postavitev zbirke.
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Slika 2: Razstava Titovih avtomobilov
V zbirki motornih koles so razstavljeni značilni predstavniki motornih koles iz naših krajev od
začetka 20. stoletja dalje.

Slika 3: Motorja
Muzej se že leta osredotoča na obravnavo vozil, zlasti tistih, ki so jih svoj čas izdelovale naše
tovarne. V muzeju danes razpolagajo z bogatimi zbirkami značilnih primerkov vozil domače
industrije.
Uvodoma je s slikovnim gradivom predstavljena dejavnost slovenskih karoserijskih delavnic
iz obdobja pred drugo svetovno vojno, ki bi jih lahko šteli kot predhodnike slovenske
industrije gospodarskih vozil.

Slika 4: Gasilski avtomobili na razstavi
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Trenutno so na oddelku štiri stalne postavitve.
Prva izhaja še iz razstave z naslovom Od lekarne do bencinskega servisa, ki so jo leta 1995 po
pogodbi postavili za naftno družbo Petrol in je imela poseben status. Po preteku pogodbe so jo
tematsko priredili in razširili na področje avtomobilskega gospodarstva kot celote. Oddelek še
dopolnjujejo.

Slika 5: Razstava bencinskih črpalk
Drugo razstavo z naslovom Motorji iz Kopra so pripravili po prevzemu dela opuščene
muzejske zbirke inštituta tovarne motorjev Tomos iz Kopra. Z njo skušajo opozoriti na
zgodovino bogate razvojne dejavnosti edine domače tovarne motornih koles.

Slika 6: Tomasovo kolo z motorjem
Zbirko koles so prvič vsebinsko obdelali za občasno razstavo Dve kolesi in par nog. S
posameznimi primerki koles od sredine 19. stoletja pa vse do današnjih dni so na razstavi
predstavljene skorajda vse ključne faze v razvoju enega danes najbolj priljubljenih prevoznih
sredstev in rekvizita za rekreacijo ter prosti čas.
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Slika 7: Leseno kolo iz zbirke koles
Na ogled so kolesa iz zbirk Tehniškega muzeja Slovenije in Tehniškega muzeja iz Berlina.
Najstarejše kolo na razstavi, velociped iz leta 1867, je prav iz slednjega. Sestavni del razstave
so tudi makete posameznih delov koles, ki omogočajo prikaz delovanja.

Slika 8: Starodobnik
Na razstavi Od lekarne do bencinskega servisa, ki je nastala v sodelovanju z naftno družbo
Petrol, je bila predstavljena zgodovina preskrbe motornih vozil z gorivi na Slovenskem do
druge svetovne vojne. Obdobje po drugi svetovni vojni je zaradi posebnega statusa zbirke
posvečeno trgovini z gorivi, ki je potekala pod okriljem družbe Petrol. Ker se je le-ta zbirki
odpovedal, so jo malo spremenili. Razstavo še dopolnjujejo.

Slika 9: Prikaz obiska bencinskega servisa
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Razstava Motorji iz Kopra obravnava razvojno dejavnost in dosežke edine slovenske tovarne
motornih koles Tomos iz Kopra do začetka 80. let. Razstavljena so motorna kolesa, ki
predstavljajo mejnik v razvojni dejavnosti Tomosa, prototipi, ki niso dočakali serijske
proizvodnje, in nekaj tekmovalnih motornih koles. Druga Tomosova motorna kolesa, ki so
bila najbolj priljubljena, so razstavljena v zbirki motornih koles.
Ne glede na dejstvo, da je razstava na ogled v oddelku cestnih vozil, je pred njo v oglednem
depoju vozil iz obdobja po drugi svetovni vojni razstavljenih tudi nekaj izvenkrmnih in
stabilnih motorjev. Ta razstava predstavlja prvi korak k celovitejši obravnavi domače
industrije motornih vozil v Tehniškem muzeju Slovenije.

Slika 10: Zbirka motornih koles
Ob sprehodu skozi razstavo zgodovine prometa obiskovalec spozna razvoj prometnih znakov
in registrskih oznak ter značilno cestišče za posamezno obdobje. S pomočjo interpretativnih
besedil, slikovnega in grafičnega gradiva sta ponazorjena čas in okolje, v katerem so bila
vozila v uporabi.
Večina razstavljenih avtomobilov je bila med leti 1960 in 1990 v muzeju obnovljena z
namenom usposobitve v vozno stanje in uporabo, nekaj od njih tudi tako, da ne morejo več
verno ponazarjati časa, v katerem so bila prvotno v uporabi. Vsak razstavljeni avtomobil
spremlja nekaj minutni video posnetek o njegovi izdelavi, namenu in uporabi. Na koncu
razstave je na ogled še krajši film, v katerem večina razstavljenih avtomobilov predstavi
kratko zgodovino avtomobilizma na Slovenskem.
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Slika 11: Avtomobil znamke piccolo
Glede na prostorske omejitve je na razstavi predstavljen le manjši del sicer bogatega fonda
avtomobilov in motornih koles iz naših zbirk. Razstava je stalna, kar pa ne pomeni, da
posameznih eksponatov vmes ne bodo menjali in na njih opravljali konservatorsko
restavratorske posege.

Slika 12: Avtomobil zastava 101

2.3 UGOTOVITVE
Razlika med konserviranjem in restavriranjem:
KONSERVIRANJE je postopek aktivne zaščite materiala, iz katerega je predmet zgrajen z
namenom, da upočasnimo ali ustavimo njegovo propadanje. Namen aktivne konservacije je
zaščita predmeta kolikor dolgo je le mogoče za bodoče raziskovanje in razstavljanje.
RESTAVRIRANJE je vrsta postopkov, s katerimi minimalno posegamo v predmet, da bi mu
povrnili njegovo razumljivost, oblike in funkcije.
Razlika med ljubitelji in muzealisti:
LJUBITELJI: Starodobnike dajo predelati ali jih predelajo sami ter jih redno uporabljajo.
MUZEALISTI: Predmet konservirajo in restavrirajo, ga ohranijo kot original in dobro ter
redno pregledujejo.
Nama je bolj všeč zbirateljsko delo, saj so ti starodobniki lahko le tvoji, pri muzealistih pa je
avto last muzeja.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA
Raziskovalno nalogo sva opravila na podlagi kombinacije več raziskovalnih metod. Najprej
sva v teoretičnem delu analizirala vire in literaturo, ter poiskala, kaj pomeni pojem
starodobnik in kakšna je razlika med pojmoma konserviranje in restavriranje.
S pomočjo raziskave teorije, intervjujev in anket pa sva preverila najine hipoteze ter jih
potrdila ali ovrgla.
3.1.1 Opis vzorca raziskave
V najini anketi je sodelovalo 147 učencev – 28 sedmošolcev, 30 sedmošolk, 23 osmošolcev,
22 osmošolk, 20 devetošolcev in 22 devetošolk. Z anketo sva raziskala njihov odnos do
starodobnikov, če sploh poznajo oziroma razumejo pojem starodobnik, ter če jih imajo doma.
Vprašala sva jih tudi, če so si že kdaj ogledali kakšen muzej starodobnikov.
Intervjuvala sva tri ljubiteljske zbiratelje in lastnike starodobnikov – Sebastijana Pagona, Jana
Mlinarja in Janka Nartnika, ter še obiskala restavratorski oddelek za konserviranje in
restavriranje v TMS-ju in tam intervjuvala kustosa Draga Štimca.
3.1.2 Opis merskih instrumentov
Da sva dobila želene podatke, sva v raziskovalni nalogi uporabila metodi anketiranja in
intervjuja. Ankete sva naredila z vprašanji zaprtega tipa, intervjuji pa so bili strukturirani.
3.1.3 Opis postopka zbiranja podatkov
Najprej sva oblikovala ankete, ki nama jih je razmnožila najina mentorica. 18. decembra 2016
sva poprosila razrednike učencev od 7. do 9. razreda, da bi jih razdelili svojim učencem.
Oddala sva 160 anket, nazaj sva jih dobila 148.
23. januarja 2017 sva opravila intervju z gospodom Sebastijanom Pagonom, 28. januarja 2017
intervju z gospodom Janom Mlinarjem, 3. februarja 2017 pa intervju z gospodom Jankom
Nartnikom. 24. februarja 2017 sva se odpravila v Tehniški muzej Slovenije in tam opravila
intervju s kustosom Dragom Štimcem.
3.1.4 Obdelava podatkov
Podatke sva obdelala ročno. Odgovore pri intervjujih sva zapisovala sproti ročno, ankete pa
sva tudi obdelala ročno.
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3.2 INTERVJUJI
3.2.1 Intervju z gospodom Sebastijanom Pagonom
Šolanje je začel v Osnovni šoli Žiri, ter ga nadaljeval na Srednji lesarski šoli v Škofji Loki. Po
končani srednji šoli se je vpisal na lesarski faks v Mariboru, ter ga tudi uspešno zaključil. S
starodobniki se je prvič srečal leta 1993 na razstavi starodobnih vozil na Zgornjem trgu v
Škofji Loki. Sam zase pravi, da ni ravno zbiratelj, temveč bolj ljubitelj. Stare predmete pa
zbira že zelo dolgo. Doma ima en moped, dve kolesi, en avto in cel kup kovancev. Čeprav
stare predmete zbira že zelo dolgo, jih ne kupuje in ne prodaja. Pri njegovem delu ga domači
zelo podpirajo in to počnejo z veseljem. Pri zbiranju zelo uživa in nič ne bi spremenil. Nove
dele dobi od prijateljev in znancev, z njimi pa ravna spoštljivo in pazljivo. Njegov najljubši
starodobnik, ki ga ima, je Fičo Zastava 750 se, njegov najstarejši pa je kovanec iz leta 1768.
Ko sva ga vprašala, če se mu je pri zbiranju kdaj zgodila kakšna nesreča, se je zasmejal ter
dejal, da je razbil že kar nekaj Fičotov. Poleg zbiranja se ukvarja še z gasilci ter službo. Za
mlade, ki želijo postati zbiratelji, nima nobenih nasvetov.

Slika 13: Sebastijan Pagon in Fičo Zastava 750 se
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3.2.2 Intervju z gospodom Janom Mlinarjem
Janovo šolanje se je začelo v Osnovni šoli Žiri, nadaljeval pa ga je na srednji strojni šoli v
Škofji Loki, kjer ga je tudi uspešno končal. S starodobniki se je prvič sečal pri osmih letih. Pri
petnajstih letih se je odločil postati zbiratelj. Do sedaj je zbral že petdeset avtomobilov, nekaj
motornih koles in nekaj navadnih koles. Prodaja samo podvojene starodobnike, stanejo pa od
200€ do 5000€. Pri njegovem delu ga domači z veseljem podpirajo. Avtomehanik je postal pri
19. letih, pri svojem delu pa zelo uživa. Edino, kar bi spremenil, je to, da bi odšel na
avtomehanično namesto na strojno srednjo šolo. Ima zelo veliko strank. Nove dele najde na
spletu ali jih naredi sam. Z njimi ravna spoštljivo in previdno. Njegov najljubši in najstarejši
starodobnik je Katra iz leta 1961. Po večini njegove starodobnike kupujejo ljubitelji
starodobnikov, najde pa se tudi kdo drug. Najbolj poznan je po Katrah. Največkrat ga
kontaktirajo po telefonu, kdaj pa tudi po spletu. Pri delu na srečo še ni imel nobenih nesreč.
Poleg poklica nima nobenih hobijev, ima pa enega dobrega delavca. Njegov nasvet mladim,
ki si želijo postati zbiratelji, pa je: »Svojemu delu bodite predani z vsem srcem in vso dušo.«

Slika 14: Jan Mlinar ob motorju Katre

Slika 15: Intervju Jana Mlinarja
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3.2.3 Intervju z gospodom Jankom Nartnikom
Šolanje je začel v osnovni šoli ter nadaljeval v srednji šoli za avtokleparja. Mojstrski naziv je
pridobil po 20-tih letih dela in uspešno opravljenih vseh izpitih. S starodobniki se je prvič
srečal, ko je pred desetimi leti zagledal svoj najljubši avto iz mladosti. Zbiratelj se je odločil
postati, ko si je kupil avto, ki mu je bil všeč, nato še enega in tako dalje. Zbral je že veliko
starih predmetov, zbira pa jih že kakšnih deset let. Avtomobilov ne prodaja, temveč jih samo
popravlja. Domači ga pri delu delno podpirajo, vendar mu ne branijo. Kot avtomehanik se je
zaposlil leta 1998, pri svojem delu pa zelo uživa. Nič ne bi spremenil, zasluži pa ravno prav
za preživetje. Novejše dele lahko dobi že skoraj povsod, starejše originale pa le še po raznih
klubih, sejmih in na internetu. Z njimi ravna pazljivo in previdno. Nima najljubšega
starodobnika, saj ima vsak svojo posebno zgodbo. Najstarejši je Fiat letnik 1968. Njegovi
naročniki se zanimajo bolj po novih avtomobilih, poznajo pa ga po kvaliteti. Včasih so ga
kontaktirali osebno, sedaj pa ga pokličejo ali mu pošljejo elektronsko pošto. Pri svojem delu
še ni imel nobene nesreče. Poleg zbiranja rad hodi še na sprehode. Ima nekaj dobrih delavcev,
njegov nasvet mladim pa se glasi: »Korajžno naprej; če te to veseli in če gledaš pozitivno
naprej, ti bo to tudi uspelo – ne obupaj!«

Slika 16: Janko Nartnik razkazuje motor Katre

Slika 17: Pokali, ki jih je njegov sin dosegel na avtomobilskih dirkah
23

Pagon J.; Pagon M.: Starodobniki

Osnovna šola Žiri, Žiri 2017

Slika 18: Fiat 800, pred prenovo

Slika 19: Matija uživa v prenovljenem Fiatu 800, letnik 1968

Slika 20: Fiat 800, letnik 1968 - pod havbo

Slika 21: Motor Fiata 800, letnik 1968
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3.2.4 Intervju z gospodom Dragom Štimcem, kustosom v TMS-ju
Šolanje je začel v osnovni šoli, nadaljeval pa ga je na srednji gozdarski šoli. Končal je
gozdarsko fakulteto, kjer je dobil naziv – gozdarski inženir. Zaposlil se je v Lovskem in
ribiškem muzeju, kasneje pa se je priučil za restavratorja v TMS-ju. S starodobniki se je srečal
že bistveno pred prihodom v muzej, pravi pa, da ni on našel tega poklica, ampak je ta poklic
nekako našel njega. V zasebnem življenju ne zbira starodobnikov, ga pa domači pri njegovem
delu podpirajo. V muzeju je dobil zaposlitev leta 2002 – po enem letu priučevanja. Pri svojem
delu zelo uživa, saj ni dolgočasno, temveč raznoliko. Edino, kar bi rad spremenil, je to, da bi
ministrstvo moralo kulturni dediščini nameniti več denarja. Imajo veliko obiska, saj si v
muzeju lahko ogledamo: Razstavo – Naš dragi avto, O elanu, O laserjih, Kmetijske oddelke,
Elektrifikacijo Slovenije, Tekstilni oddelek, Lovski in ribiški oddelek, Grafični oddelek,
Lesarski oddelek in gozdarstvo, Zbirko Titovih vozil, Zbirki iz TAMa in iz Avto montaže...
Eksponate dobijo z nakupi ali pa jih kdo pokliče. Z njimi pa ravnajo odvisno od njihovega
stanja. V zbirki je približno 55 eksponatov, za ostalo pa ni vedel. Večina eksponatov je
neprecenljivih, njegov najljubši pa so: Štajer 20, Mercedez 540 ka,... Najstarejši je Piccolo iz
leta 1906. Obiskovalci so vseh vrst, na primer: družine, šolarji, turisti... Najbolj jih zanima
Lovski muzej – otroke, in Titovi avtomobili. Edina nesreča se je zgodila pred leti, ko se jim je
pri zagonu enega izmed restavriranih avtomobilov le-ta vžgal. Njegovi hobiji so kamnoseštvo,
sprehodi... Njegov nasvet mladim, ki se želijo ukvarjati s starodobniki, pa je: »Če želite dobiti
prave informacije o ohranjanju muzejskih predmetov, povprašajte v muzeju in ne ljubitelja,
saj vam lahko on z najboljšimi nameni to pove, ko pa ga upoštevaš, lahko poškoduješ kakšen
drug del.«

Slika 22: Tabla za Piccolo, ko je bil narejen
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Slika 23: Janja, Matija in Drago Štimec ob Piccolu

Slika 24: Janja, Matija in Drago Štimec v delavnici
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3.3 ANALIZA ANKET
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Graf 1: Ste ljubitelj starih predmetov?
Pri vprašanju: »Ste ljubitelj starih predmetov?«, sva ugotovila, da so starodobniki pri fantih in
dekletih med 10. in 15. leti manj priljubljeni, saj je z NE odgovorilo kar 62 punc in 42 fantov,
medtem ko je z DA odgovorilo 10 punc in 43 fantov.
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Graf 2: Veste, kaj so starodobniki?
Anketirani učenci so na vprašanje: »Veste, kaj so starodobniki?« odgovorili večinoma z DA
(39 punc in 60 fantov), kar nekaj pa jih je odgovorilo tudi z NE (31 punc in 14 fantov).
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Graf 3: Ali imate kakšnega doma?
Na vprašanje: »Ali imate kakšnega doma?«, jih je največ (122) odgovorilo z NE, veliko manj
(44) pa z DA.
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Graf 4: Če ste odgovorili z DA; katerega?
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Najine ugotovitve iz vprašanja: »Če ste odgovorili z DA; katerega?« so sledeče: Kolo ima
doma 12 otrok; avto ima doma 15 otrok; motor ima doma 14 otrok; kakšne starejše predmete,
kot so kavni mlinčki, vaze, denar in druge predmete, pa ima doma 13 otrok.
Tabela 1: Kateri je vaš najljubši?
PONY
TOMOS
TOVORNJAK
MERCEDEZ
VAZA
AVTOBUS
FIČO
BMW
HROŠČ
ZASTAVA 101
KATRCA
MINI
VOLKSWAGEN
TRAKTOR
JUGO
FERARI
DENAR
NIMAM

KOLO
14

MOTOR

AVTO

DRUGO

NIMAM

9
1
3
1
1
5
5
2
1
4
2
1
1
1
2
1
88

Želje otrok na naši šoli so različne, kar sva ugotavljala z vprašanjem: »Kateri je vaš
najljubši?« Kar 88 jih je brez najljubšega starodobnika, 5-im so všeč stari predmeti, 9-im so
všeč stari motorji, 26-im so všeč stari avtomobili, 14-im pa so všeč stara kolesa.
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Graf 5: Veste, kje si lahko ogledate zbirko starih vozil?
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Število odgovorov na vprašanje: »Veste, kje si lahko ogledate zbirko starih vozil?« se je zelo
razlikovalo med seboj in sicer jih je kar 98 odgovorilo z DA ter navedlo kraj, in točno 50 z
NE.
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Graf 6: Ste si kdaj ogledali kakšno zbirko ali muzej starodobnikov?
Odgovori na vprašanje: »Ste si kdaj ogledali kakšno zbirko ali muzej starodobnikov?«, so
naju kar malo pozitivno presenetili, saj si je muzej že ogledalo kar 104 otrok, 39 otrok pa si
ga še ni ogledalo.
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Graf 7: Bi si ga želeli ogledati ponovno?
Rezultati vprašanja: »Bi si ga želeli ogledati ponovno?«, so bili sledeči: 11 deklet bi si želelo
muzej ogledati ponovno, 34 deklet pa si tega ne želi ponoviti, medtem, ko si ga ponovno želi
ogledati 34 fantov, 13 pa ne.
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Graf 8: Bi ga komu priporočili?
Na vprašanje: »Bi ga komu priporočili?« je 88 otrok odgovorilo, da bi ga nekomu priporočilo,
55 otrok pa ne pozna nobene takšne osebe.
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Graf 9: Poznate kakšnega ljubitelja starodobnikov?
Iz vprašanja: »Poznate kakšnega ljubitelja starodobnikov?« sva ugotovila, da so ljubitelji
starodobnikov poznani 74 otrokom, 72 pa ne.
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Graf 10: Ste se že kdaj peljali s kakšnim?
Pri vprašanju: »Ste se že kdaj peljali s kakšnim?« je kar nekaj otrok (63) odgovorilo, da se je z
starodobnikom že peljalo, nekaj več (81) pa, da se še ni.
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Graf 11: Če ste odgovorili z DA; bi se še kdaj?
Po najinih ugotovitvah iz vprašanja: »Če ste odgovorili z DA; bi se še kdaj?«, bi se 43 otrok
želelo ponovno peljati z njim, 22 pa ne.
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Graf 12: Če ste odgovorili z NE; bi si kdaj želeli?
Rezultati vprašanja: »Če ste odgovorili z NE; bi si kdaj želeli?« so bili zanimivi, saj je 49
otrok odgovorili z DA; 58 otrok pa z NE.
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Graf 13: Ste že kdaj kakšnemu pogledali pod pokrov?
Glede na vprašanje: »Ste že kdaj kakšnemu pogledali pod pokrov?« sva ugotovila, da je že 9
punc in 35 fantov pogledalo pod pokrov starodobnika, 59 punc in 40 fantov, pa jih še ni.
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Graf 14: Če ste odgovorili z da, kako se vam je zdelo?
Odgovori na vprašanje: »Če ste odgovorili z da, kako se vam je zdelo?« so bili zelo različni:
saj se je 10-im zdelo, da je vse zelo staro, 27-im je bilo super, 1 je bilo premalo, 1 se je zdela
mašina 'huda', 2 je bilo bedno in nezanimivo, 3 pa se je zdelo drugačno od drugih avtov, ki so
jih videli.
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Graf 15: Če ste odgovorili z Ne; bi si tega želeli?
Pri vprašanju: »Če ste odgovorili z Ne; bi si tega želeli?« bi si, po najinih ugotovitvah, pod
pokrov starodobnika želelo pogledati 36 otrok, 74 otrok nima te želje.
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4 ZAKLJUČEK IN RAZPRAVA
Ugotovila sva, da so na naši šoli učenci nekje srednje zainteresirani za starodobnike in da jih
večina pozna pomen pojma starodobnik. Veliko jih ima kakšnega doma, malo pa jih ima tudi
svojega najljubšega. Skoraj vsi vedo, kje lahko najdejo kakšno zbirko ali muzej
starodobnikov, večina je že obiskala vsaj kakšnega in kar nekaj bi si ga želelo ogledati
ponovno. Nekaj jih tudi pozna vsaj eno osebo, ki bi ji kakšnega priporočila. Veliko otrok na
najini šoli pozna vsaj enega ljubitelja starodobnikov in veliko se je s kakšnim starodobnikom
že peljala in večina teh bi se rado ponovno. Nekaj, ki se še niso peljali z nobenim, je
odgovorilo, da bi se rado peljalo vsaj kdaj. Ugotovila sva, da jih je že zelo veliko pogledalo
kakšnemu pod pokrov in da so bile njihove ugotovitve zelo pozitivne. Približno 30% tistih, ki
so odgovorili z ne, pa bi si to želelo.
Pričakovala sva več negativnih odgovorov in neodobravanj starodobnikov, zato so naju
njihovi odgovori pozitivno presenetili.
S pomočjo raziskave teorije, intervjujev in anket sva preverila najine hipoteze ter jih potrdila
ali ovrgla.
Hipoteza 1: Učenci pri teh letih ne vedo, kaj pomeni pojem starodobnik.
Hipoteza je ovržena, saj sva ugotovila, da so učenci zelo informirani o tem pojmu.
Hipoteza 2: Veliko oziroma večina učencev doma nima starodobnika.
To hipotezo sva potrdila na podlagi vprašanja »Ali imate kakšnega doma?«, saj je več kot ¾
učencev odgovorilo, da doma nimajo starodobnika.
Hipoteza 3: Večine učencev stari predmeti in starodobniki ne zanimajo.
Hipoteza je bila ovržena, saj sva ugotovila, da so otroci izredno zainteresirani za
starodobnike.
Hipoteza 4: Učenci večinoma ne obiskujejo muzejev starodobnikov oziroma si ne ogledujejo
zbirk le-teh.
Tudi to hipotezo sva ovrgla, saj sva ugotovila, da otroci redno obiskujejo muzeje in zbirke
starodobnikov z družino ali vsaj enkrat tudi s šolo.
Hipoteza 5: Večina učencev se še ni peljala s kakšnim starodobnikom.
To hipotezo pa sva potrdila.
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6 PRILOGE
Priloga št. 1: Anketa
Pozdravljeni. Sva Janja Pagon, učenka 9.a razreda in Matija Pagon, učenec 7.b razreda in
delava anketo na temo starodobnikov. Prosiva, da odgovore pišete čitljivo; anketa je
anonimna.
1.

Spol:
M

2.

Ž

Starost:
10 – 15
15 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 +

3.

Ste ljubitelj starih predmetov?
DA

4.

Veste, kaj so starodobniki?
DA

5.

7.

NE

Ali imate kakšnega doma?
DA

6.

NE

NE

Če ste odgovorili z DA; katerega ( znamka, letnik, tip )
1.

Kolo _______________________________________________

2.

Avto _______________________________________________

3.

Motor ______________________________________________

4.

Drugo: ______________________________________________

Kateri je vaš najljubši?
____________________________________________________
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Veste, kje si lahko ogledate zbirko starih vozil?
____________________________________________________

9.

Ste si kdaj ogledali kakšno zbirko ali muzej starodobnikov?
DA

10.

Bi si ga želeli ogledati ponovno?
DA

11.

NE

Ste že kdaj kakšnemu pogledali »pod pokrov«?
DA

17.

NE

Če ste odgovorili z NE; bi se kdaj želeli?
DA

16.

NE

Če ste odgovorili z DA; bi se želeli še kdaj?
DA

15.

NE

Ste se že kdaj peljali s kakšnim?
DA

14.

NE

Poznate kakšnega ljubitelja starodobnikov?
DA

13.

NE

Bi ga komu priporočili?
DA

12.

NE

NE

Če ste odgovorili z DA; kako se vam je zdelo?
____________________________________________________________________

18.

Če ste odgovorili z NE; bi si tega želeli?
DA

NE

Hvala za vaš čas in lep dan še naprej!
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Priloga št. 2: Vprašanja za intervju 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kakšna je bila vaša pot šolanja?
Kdaj ste se prvič srečali s starodobniki?
Kdaj ste se odločili za ta poklic?
Ali stare predmete zbirate tudi v zasebnem življenju?
Vas domači podpirajo na vaši poti?
Kdaj ste se zaposlili v muzeju – ste takoj dobili zaposlitev?
Ali v svojem delu uživate?
Ali bi pri svojem delu kaj spremenili?
Ali imate veliko obiska?
Kaj si lahko ogledamo v muzeju?
Kje dobite eksponate?
Kako z njimi ravnate?
Koliko eksponat obsega vaša zbirka starodobnikov?
Koliko stanejo?
Kateri je vaš najljubši?
Kateri je najdražji?
Kateri je najstarejši?
Kakšne vrste obiskovalcev imate?
Po čem je muzej najbolj poznan?
Se je v muzeju zgodila kakšna nesreča?
S čim se poleg poklica še ukvarjate?
Nam lahko zaupate kakšen nasvet za mlade, ki si želijo spoznati s starodobniki?
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Priloga št. 3: Vprašanja za intervju 2
1. Kakšna je bila vaša pot šolanja?
2. Kdaj ste se prvič srečali s starodobniki?
3. Kdaj ste se odločili postati zbiratelj?
4. Koliko starih predmetov ste že zbrali?
5. Koliko časa že zbirate stare predmete?
6. Jih prodajate?
7. Koliko stanejo?
8. Vas vaši domači pri tem podpirajo?
9. Kdaj ste se zaposlili kot avtomehanik?*
10. Ali uživate pri svojem delu / zbiranju?
11. Bi kaj spremenili?
12. Imate veliko strank?*
13. Kje dobite nove dele?
14. Kako z njimi ravnate?
15. Kateri je vaš najljubši?
16. Kateri je najstarejši?
17. Kakšne vrste naročnikov imate?*
18. Po čem vas najbolj poznajo?*
19. Kako vas lahko kontaktirajo?*
20. Se vam je že zgodila kakšna nesreča pri delu / zbiranju?
21. S čim se poleg poklica / zbiranja še ukvarjate?
22. Imate dobre delavce?*
23. Koliko?*
24. Nam lahko zaupate kakšen nasvet za mlade, ki si želijo postati zbiratelj /
avtomehanik?

*= Jan Mlinar, Janko Nartnik (avtomehanika)
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