
Zbirka starin Travnikar

- kmetijska orodja in predmete

- vinogradniška orodja in predmete

- obrtniško orodje

- predmete za gospodinjstvo 

- ostale predmete v zbirki: 

V preteklosti so se prebivalci Vitne vasi in okoliških vasi preživljali veèinoma s kmetijstvom. Pri delu so si 
pomagali z živino in razliènimi orodji, ki so jih naredili razlièni mojstri ali tudi kar sami. Po drugi svetovni 
vojni pa je prišlo do veèjih sprememb v naèinu življenja in dela tudi na podeželju in orodja in predmeti, ki 
so jih uporabljali predniki se niso veè uporabljali. Sreèko Travnikar se je zavedel, da so orodja in predmeti 
zaèeli postajati napoti, da je pravzaprav zaèela propadati slovenska dedišèina. Odloèil se je, da bo te 
zavržene in niè veè uporabne predmete in orodja zaèel zbirati. Tekom let je nastala kar obsežna zbirka. 

V zbirki najdemo: 

stroji in orodja, ki so služili za obdelavo polj kot so razni železni plugi, sejalnica, ogrebaèi, okopaèi, izkopaèi, obraèalniki za 
seno, lesene brane, komati za konje, vprežne telege in jarmèki, sani, ter razlièno roèno orodje, ki se je uporabljalo v poljedelstvu 
npr. motike, srpi, lesene vile, cepci za mlatenje žita, pajkl;

razne škarje, škropilnice za zapraševanje z žveplom ali z galico v prahu, roène škropilnice, mlini za grozdje, sadje, brente, 
škafci, vrèi, pletenke, berivci, leseni sodi, rigli, kljuèi za odpiranje sodov, lesena preša;

šivalni stroji, stroji za èevljarsko obrt, orodja za èevljarsko obrt, orodja za mizarstvo, kolarstvo, sodarstvo, kovaštvo, lesarstvo, 
žganjekuho;

 
razni likalniki, mlinèki za kavo, mlinèki za mletje orehov, lonèene posode, mentrga, jedilni pribor, sita, neèke, sveèniki, 
tehtnice;

radio sprejemniki, pisalni stroji, telefon, slike, ogledala, gramofon, nakovala, itd.

Sreèko Travnikar zbirko še vedno dopolnjuje in je vesel vsakega novega predmeta.

Za ogled zbirke se predhodno najavite po telefonu ali elektronski pošti.

Informacije:
Sreèko Travnikar, Vitna vas 17,  8259 Bizeljsko,  Tel.: 07 49 51 552,  Gsm 041 871 016, 

e-naslov: srecko.travnikar@siol.net

Spoštovani!

Turistièno društvo Bizeljsko in Sreèko Travnikar 
vas in vaše prijatelje vabita na odprtje ZBIRKE STARIN TRAVNIKAR, 
v petek, 7. septembra 2012 ob 18. uri, v Vitni vasi št. 17!

Vljudno vabljeni!
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