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REŠITVE:

1. Kako se je imenoval prvi avtomobil na Kranjskem, ki ga je v 
Ljubljano pripeljal baron Anton Codelli leta 1898? Še 15 let 
po tem je bilo na Kranjskem le 60 avtomobilov.

 Prvi avtomobil na Kranjskem  se je imenoval samodrč.

2. Dolgoletni ljubljanski župan Ivan Hribar je bil eden prvih 
Ljubljančanov, ki so imeli avtomobil. Imel je avto znamke 
Laurin&Klement. Kako se ta znamka imenuje danes? 

 Hribar je vozil Škodo.

3. Kje ima danes ta tovarna sedež? 

 Škoda ima sedež na Češkem.

4. Ko je baron Codelli v Ljubljano pripeljal prvi avtomobil, 
so avtomobili vozili veliko počasneje kot danes. Svetovni 
hitrostni rekord je leta 1889 znašal 63 km/h.

 Kakšna je bila takrat najvišja dovoljena hitrost za vožnjo 
v naselju? 

 15 km/h.

5. Pojav avtomobilov je prinesel marsikatero nevšečnost 
prebivalcem. Navedite vsaj tri primere težav, s katerimi so 
takrat srečevali.

 Dvigovanje prahu zaradi makadamskih cest.
 Neupoštevanje prometnih predpisov in posledično 

nered na cestah.
 Povečanje števila nesreč na cestah.
 Povečanje gostote prometa.
 Povečan hrup zaradi glasnih avtomobilov in hupanja.

6. Na registrskih tablicah oziroma oznamenilnih tablicah je 
bila zapisana črka J, ki pomeni deželo Kranjsko. Slovenci 
so na začetku 19. stoletja živeli tudi v drugih deželah. Pove-
žite ime dežele z njenim glavnim mestom.

 Avstrijsko Primorje – Trst
 Štajerska – Gradec
 Kranjska – Ljubljana
 Koroška – Celovec

7. Kako se je imenovalo prvo avtomobilsko društvo na 
Slovenskem in kdaj je bilo ustanovljeno?

 Krainer Automobil-Klub/Kranjski avtomobilni klub, 1909.

8. S pomočjo fotografij ugotovite, v katerem slovenskem 
mestu so imeli gasilci najdaljšo lestev na Balkanu?

 V Ljubljani.

9. Danes moč motorjev merimo samo v vatih. Včasih pa so jih 
merili drugače. Katero merska enota je bila v souporabi 
do leta 2010, ko je bila dokončno ukinjena?

 Konjska moč.

10.  Rdeči avtomobil (Nissan Sunny, letnik 1988) iz filma je 
tudi starodobnik, saj je starejši od 30 let. Se morda spomni-
te, kako ga junak filma ljubkovalno imenuje?

 Avtomobil v filmu se imenuje Rdeči zmaj.

11. Pozorno si oglejte fotografije in ugotovite središče, katere-
ga mesta je bilo nekoč odprto za promet? Poimenujte ga: 

 Novo mesto


