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DOBRODOŠLI NA 3. MEDNARODNEM SREČANJU V KRPANOVI DEŽELI, 
DRUŠTVA  STARODOBNIH VOZIL MARTIN KRPAN PIVKA! 
 
 
V imenu društva Starodobnih vozil Martin Krpan Pivka, 
organizatorja današnje prireditve, Vam izrekam toplo dobrodošlico v Pivki. 
 
Z današnjo prireditvijo želimo popestriti dogajanje v Pivki, Postojni in  širši 
okolici, prispevati k prepoznavnosti Pivke, k ohranjanju kulturne in 
tehnične dediščine v naših krajih. 
 
Srečanja starodobnikov in druženje njihovih lastnikov ter sorodnih duš 
imajo v naših krajih dolgo tradicijo in kulturno dediščino. 
To želimo v našem društvu še bolj poudariti. 
 
V društvu smo se odločili, da prireditev posvetimo dobrodelnosti. 
Naš življenjski moto je:  DOBRODELNOST  V NAŠIH SRCIH. 
K tej akciji zbiranja zamaškov plastenk ste vabljeni vsi. 
 
Iskreno se zahvaljujem aktivnim članom društva, pokroviteljem in 
vsem donatorjem, ki ste pripomogli k izvedbi današnje prireditve. 
Brez njihove pomoči in razumevanja današnje prireditve ne bi bilo. 
 
Želim Vam obilo paše za oči, obilo starodobniških užitkov, vrnitve spominov v 
pretekla desetletja, lepe srečne vožnje in še boljšega počutja v naših prelepih krajih 
ter NASVIDENJE PRIHODNJE LETO! 
 
 
 

                                                                                                                     Predsednik društva 
                                                                                                                   Valter Šajn 

 
 
 



PROGRAM SREČANJA 
 
 
Prihod v Pivko: 8:00 – 10:30 ure 
Zajtrk: od 8:30 do 10:00 ure 
Razstava vozil: od 8:00 do 10:30 ure 
V tem času si boste lahko ogledali pranje avta brez vode; ekipa projekta POMAGAJMO (sebi 
in drugim) bo prikazala oživljanje in uporabo defibrilatorja, odgovarjali pa bodo tudi na 
vprašanja prisotnih v zvezi s pomočjo sebi in drugim v različnih situacijah; stojnice; 
srečelov… 
Start promocijske vožnje: ob 10:31.  
Dolžina trase 50 km asfaltiranih cest. 
 
Start ob 10:31 izpred gostilne SUŠELJ v Pivki. Pot se nadaljuje preko krožišča v 
smeri:Petelinje, Prestranek, Rakitnik. 
V Rakitniku zavijemo desno na letališče kjer imamo postanek, ogled starodobnih letal  10:45 
do 11:45. 
Nato nas bo pot vodila v smeri EX Motela Erazem. Kjer bomo ob 12:10 pa do 13:00, ogledali 
si bomo stari kozolec s kmečkim orodjem. 
Ob 13:00 uri se bo pot nadaljevala v smeri Landola, Hruševja do Razdrtega. 
V Razdrto bomo prispeli ob 13:25. 
 
Po prigrizku iz žara ob 15:00 nas pot vodila  v smeri Hruševja, Orehka, Prestranka, Koč, 
Slavine, Selc do Pivke na štartno mesto. Kamor prispemo ob 15:30 
 
Tu se zaključi naša 50 km dolga trasa. Od 15:30 do 16:15 ure čas za  prigrizek, pogovor, 
izmenjavo mnenj in izkušenj o starodobnikih. 

16:15  Svečan zaključek s podelitvijo pokalov, zahval in predajo zbranih zamaškov plastenk, 
ki so namenjeni 5-letnemu Maticu. 

Ure veljajo za prvo vozilo na startu. Naslednja vozila speljejo  približno v razmaku ene 
minute. 

                                  

           031 33 75 99 / 041 33 75 99 

               kino.pivka@gmail.com 

mailto:kino.pivka@gmail.com


DOBRODELNOST V NAŠIH SRCIH – starodobniki za 5. letnega Matica 
 
Naša želja »starodobniki za invalide« je obe predhodni leti odlično uspela.  
Letošnjo dobrodelno prireditev namenjamo 5-letnemu Maticu. 
 
Matic ima že od rojstva veliko zdravstvenih težav. Pred kratkim so se končno rešili 
dodatnega kisika, ki ga je Matic potreboval za lažje dihanje. 
 
Matic ne govori in ne hodi. Hranijo ga samo preko gastrostome cevke 
 
Njegova družina se trudi, da bi mu ustvarjali čim lepše in polno življenje.  

Dogovarjajo se tudi za operacijo v tujini, ki bi Maticu omogočila, da bi  shodil. 

Kljub vsem težavam je fant zadovoljen, živahen, zmeraj nasmejan in kar je najpomembnejše -  
obdan je z veliko ljubezni. 

S tem skromnim  dejanjem želimo olajšati življenje, njemu  in njegovi družini. 
Zahvala za zbrane zameške gre vsem srčnim ljudem. 

Ob tej priložnosti se vsem iskreno zahvaljujem za razumevanje in pomoč pri zbiranju. 

 

                                                                                                                 Valter Šajn 

 
 

 
 
 
 
 



PRAVILA SREČANJA 
 
1. Med vožnjo ste dolžni spoštovati cestno prometne predpise in navodila organizatorja. 
2. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe udeležencev in vozil, 
kakor tudi ne za poškodbe ali škodo povzročeno tretjim osebam. 
3. Vsa vozila udeležencev morajo biti tehnično brezhibna, registrirana ali pa opremljena s 
predpisano tablico za preizkusno vožnjo. 
4. Organizator bo karavano vozil spremljal s posebnim servisnim vozilom in strokovnim 
osebjem za odpravo manjših napak. 
5. Ob prihodu na prireditveni prostor so udeleženci dolžni dosledno spoštovati navodila 
organizatorja glede razporeditve vozil. 
6. Vsak udeleženec je dolžan ob prihodu potrditi svojo udeležbo organizatorju, izpolniti 
prijavo. 
7. Organizator pričakuje prihod udeležencev od 8.00 ure dalje. 
8. Start promocijske vožnje bo ob 10:31 uri, prihod na cilj pa predvidoma ob 15.30 uri. 
9. Na poti so načrtovani trije postanki: Rakitnik, Erazem, Razdrto. 
10. Med vožnjo so udeleženci dolžni voziti po cestno prometnih prepisih 
11. Prehitevanja v skupini niso dovoljena. 
12. Po prehodu na postajališče in zaključni prostor morajo udeleženci razvrstiti vozila  
      po navodilih organizatorja. 
13. Vsako vozilo bo prejelo spominsko darilo, spominsko tablico in gradivo organizatorja. 
14. Prijave sprejema organizator do vključno 24. maja 2012 in dve uri pred startom 
promocijske vožnje na dan prireditve. 
15. Srečanja se lahko udeležijo vozila starejša od 25 let. 
16. Udeležencu, ki ne bo spoštoval navodil organizatorja ali bo s svojim ravnanjem ogrožal 
varnost ostalih udeležencev, lahko organizator prepreči nadaljnjo sodelovanje na prireditvi 
in zadrži startnino. 
      
 
 

Predsednik društva  
                                                                                                                                                  Valter Šajn 

 
 
 
 
ORGANIZACIJSKI ODBOR 
 
Vodja prireditve             Valter Šajn                               041 33 75 99 
Vodja tehnične ekipe      Damjan Zalar                        041 79 65 72 
Vodja administracije       Jerneja Mikša                       031 33 75 99 
Vodja rediteljev              Miran Zalar                             041 36 32 65 
Vlečna služba                  Avtovleka Milavec Leon     031 22 98 90 
Povezovalec                    Dušan Geržina                        040 37 91 85 

 
 
 

 
 



LAMBRETTA  150 ld 
 
 
Lambretta 150ld l.1956 je bila kupljena v Sloveniji preko oglasa. Bila je v zelo slabem stanju. 
Potreboval sem približno 3 leta za popolno restavriranje. Najtežje je, če želiš vozilo obnoviti  
tako, da bo njegov videz takšen kot je bil takrat, ko je prišlo iz tovarne. Za to pa je seveda 
potrebno najti originalne rabljene in dobro ohranjene dele. Da se pa vozilo zelo hitro 
sestaviti z nadomestnimi deli, ki jih še vedno proizvajajo v Indiji, Argentini, Angliji in na 
Kitajskem. Jaz načeloma na svojih modelih uporabljam vse originalne dele, le elektriko in 
vijake ter matice kupujem nove. Pri  restavriranju mi pomagata Andrej in njegov oče, ki 
opravita večino dela. Če želiš imeti pristen in lep končni izdelek, se moraš kar precej truditi 
in iskati na sejmih, internetu in preko znancev, ki se ukvarjajo z istim hobijem. Dela, časa in 
denarja gre kar precej,  ko pa je izdelek končan je najlepše ko vidiš, da si naredil nekaj 
lepega, da si objekt oživel in da je zažarel v vsej svoji lepoti kot nekoč.  
 
 
 

   
 
 

                                                                                              
 
 
             Konstantin De Ferrer 
      Društvo starodobnih vozil Martin Krpan PIVKA 
 
 



GOSTILNA SUŠELJ 
 
 

Gostilna Sušelj po domače pri Mariji je svoja vrata odprla 
leta1988. Po Marijini upokojitvi je gostilno prevzela 
snaha Marta. Gostilna stoji ob krožišču z vodometom, ob 
glavni cesti Postojna – Ilirska Bistrica.  

 

 

Dnevno nudimo več vrst malic, kosil in jedi po naročilu. Naše specialitete so: domač kruh, 
prata z orehi in slivami,  polnjeni zrezki v različnih omakah, jabolčni zavitek, pršut v vinu. 
Radi  ustrežemo tudi mnogim drugim kulinaričnim željam gostov: veliko je zanimanja za vse 
vrste štrukljev in drugo hrano.  

Lokal sprejme do sto gostov, poleti pa je na razpolago tudi pokrita terasa. Imamo veliko 
parkirišče, kjer lahko parkirajo tovornjaki in avtobusi. Za večja srečanja (obletnice, poroke) 
je potreben dogovor.  

Veseli smo vsakega gosta, ki mu želimo ustreči po naših najboljših močeh.  

Vljudno vabljeni! 

 

AEROKLUB POSTOJNA 

Letalstvo, letalski šport in tehnična kultura imajo v Postojni bogato tradicijo. 

Začetki organiziranega delovanja segajo v leto 1946, ko je bilo ustanovitvljeno »športno-
letalsko društvo »Ivan Turšič - Iztok« Postojna. Prvi poleti v Postojni so bili opravljeni že  
leta 1947 na jadralnem letalu salamandra.  Društvo je takrat dobilo svoj prostor na Tržaški 
21 v Postojni. Sledila so leta pionirskega dela tako na področju modelarstva, jadralnega 
letenja, padalskih skokov in leta 1950 začetek izgradnje letalskega hangarja na sedanji 
lokaciji pri Rakitniku. V letih od 1950 do 1960 je klub dosegel velik razvoj. V delo kluba se je 
vključilo veliko mladih, predvsem na področju jadralnega in motornega letenja ter padalstva. 
Prelomno leto je bilo 1978, ko so prvič organizirali padalsko prvenstvo Slovenije.  Ime kluba  
se je takrat pojavilo tudi na tekmovanjih  v tedanji skupni državi.  

Po letu 1991 je delo v klubu še bolj zaživelo. Z udeležbo na tekmovanjih tako motornih kot 
jadralnih pilotov so postojnski letalci dosegali dobre rezultate. Na letališču se je razvijalo 
prizadevanje za ohranitev tehnične dediščine, ki jo predstavljajo starodobna, pretežno 
lesena jadralna in motorna letala. Skupina članov  »Oldtimer» je obnovila nekaj klubskih ali 
drugje pridobljenih starih letal, ki so večinoma ponovno sposobna leteti in s tem  morda 
nakazala začetek letalskega muzeja na postojnskem letališču. Delo aerokluba po letu 2000 je 



bilo usmerjeno v izobraževanje novih članov in doseganju še boljših športnih rezultatov. 
Leta 2010 so pričeli z danes že tradicionalnim vikend tekmovanjem v jadralnem letenju.  

Danes leti in dela v klubu veliko ljubiteljev letalstva iz Postojne, drugih občin notranjsko 
kraške regije in iz osrednje Slovenije. Z odprtjem meja v Evropi se postojnsko letališče 
in aeroklub uveljavljata tudi v turistično športnem pomenu. 

Delovanje kluba v letih od 1945 do 2000 je podrobno in bogato dokumentirano 
predstavljeno v  almanahu "55 let Aerokluba Postojna 1945-2000", ki je izšel ob 55. letnici 
njegovega delovanja. 

 

 

 

 



 
ZEMLJEVID 

 

 
 

 
 
    

                           



KOZOLEC TOPLAR Z ETNOLOŠKO ZBIRKO STARIH KMEČKIH ORODIJ 
 
Kozolec toplar uvrščamo med dragocene spomenike ljudskega stavbarstva. Velja za 
slovensko posebnost in izraža tudi del slovenskega značaja.  
Kozolec je služil predvsem za sušenje kmečkih pridelkov, žita, krme, detelje, koruze itd.  
 
Kozolec,  ki ga predstavljamo je bil izdelan leta 1883. Ima šest oken, pritličje, nadstropje in 
podstrešje. Zunanje mere so 8 x 17m, višina 8 m. Les, ki so ga uporabili pri izdelavi je hrast, 
macesen, smreka in predstavlja še danes 90 odstotkov prvotno vgrajenega materiala. Skupna 
količina tesanega in rezanega lesa znaša 42  m3. 
Večnamenska uporaba toplarja, sušenje v štantih, shramba orodja v pritličju in skladiščenje 
kmetijskih pridelkov v nadstropju in podstrešju, je prispevala k temu, da se je ta arhitektura 
uveljavila na večjem delu slovenskega ozemlja. 
 
Predstavljeni kozolec  nam služi predvsem kot razstavni prostor etnološke zbirke, ki obsega: 
gozdarsko orodje, kmečko orodje, kolarstvo, mizarstvo, čevljarstvo ter različne stroje in 
naprave, ki so jih pri svojem delu uporabljali naši predniki.  
 

                        

                                                                                                               
 

                                                                                  BAR NA PREPIHU 
                                                                                 Anita Rendulić s.p. 

                                                                                       6230 Postojna 
Tel: 051 32 69 68 

      



PENZION & WELLNESS MIRJAM RAZDRTO 
 

 
Naše podjetje Mirjam d.o.o. se z gostinstvom ukvarja že osemnajsto leto. 
Bar Pavlinova klet ponuja veliko izbiro pijač, pice in v poletnem času tudi sladoled, s katerim 
se osvežite v prijetnem okolju in sprostite na terasi ob bazenu. 
Brezplačno je na voljo igranje biljarda, brezplačno pa lahko dostopate tudi do interneta. 
  
Vas in vaše telo razvajamo z ročno masažo, na voljo so različne sprostilne tehnike in 
aromaterapija, razstrupljanje in oblikovanje telesa z algami in limfna drenaža. 
Obiščete lahko našo fizioterapijo, ki je znana po manualni terapiji.  
Na voljo so Vam fitness z napravami Technogym, solarij in savna. 
  
V penzionu nudimo prenočišče v dvo-, tro- ali štiriposteljnih sobah. S prenočiščem nudimo 
tudi zajtrk ali polpenzion. 
Ob balinišču se nahaja kamp oz. počivališče za avtodome, opremljen z elektriko in vodo. 
  
  
Oglejte si nas na spletni stani: www.mirjam.si 
 
Penzion & Wellness Mirjam 
Razdrto 19 
6225 Hruševje 
Tel.: 05 75 77 200 
Gsm: 041 750 716, 041 684 988 
e-pošta: mirjam.pavlin@siol.net 
 
 

 
 

                                                                                      

http://www.mirjam.si/
mailto:mirjam.pavlin@siol.net


OPEL GT šport cupe 
 
Opel GT, športni cupe,dvosed leto izdelave 1968-1973 – tovrstnih vozil so  izdelali  
približno 110.000 v dveh različicah: 1100ccm-60km in 1900ccm-90km. Izdelan je v stilu 
corvete sting ray, zato so ga imenovali tudi mala korveta. Največ je bilo izdelanih 1900ccm in 
okoli 74.000 so jih   prodali v Ameriko. Njegova največja posebnost so tako imenovani 
revolverski žarometi, ki se s potegom obrnejo okrog svoje osi. Prodajali so ga z reklamnim 
sloganom: »samo leteti je lepše«.  
 
Moj GT  je letnik 1973, 1900cmm-90km je po  podatkih, ki jih imam, edini, ki je nov kupljen v 
Sloveniji. Kupil sem ga leta 2002 in sem tretji lastnik. V treh letih sem ga kompletno  ličarsko 
in mehansko obnovil. Veliko kosov zanj sem kupil preko e-baya, nekaj pa sem jih šel iskat na 
Nizozemsko in v Nemčijo. Avto je registriran kot oldtimer in za njega sem leta 2006 prejel 
stalni certifikat. Avto je v originalnem stanju, razen alu platišč,  katera pa so se tudi takrat  
uporabljala za relly dirke.  
Na srečanju v Banja Luki sem leta 2011 dobil nagrado za najatraktivnejše vozilo. 
 

 
 
 
 

                                                                     
 
 
 

                                                                      Valter Peterneli 
                                  

      Društvo starodobnih vozil Martin Krpan PIVKA 



POMAGAJMO (sebi in drugim) 

V sklopu Društva Vita iz Pivke so tudi programi za pomoč sebi in sočloveku z naslovom 
POMAGAJMO (sebi in drugim), ki jih izvajajo na območju vse Slovenije v šolah, društvih, 
organizacijah, gostujejo pa tudi na različnih taborih, prireditvah in dopolnijo marsikatero 
turistično ponudbo. Programi so v obliki delavnic in teambuildingov. 

Vsebina: ob prijetnem druženju udeležence za »domačo uporabo«  učijo in  spodbujajo k  
samozaščitnemu in preventivnemu vedenju doma, v   naravi, na delovnem mestu, med 
prijatelji, na dopustu…, na področju cestno-prometne, požarne in splošne varnosti. Če pa že 
pride do nezgode, nenadne obolelosti, potresa, poplave, požara ali druge krizne situacije, da 
znajo pravilno reagirati in ravnati do prihoda reševalnih služb. Udeležence učijo 
improvizacije pri  pomoči sebi in drugim; poudarjajo pomen dobrih medsebojnih odnosov in 
pomen pomoči sočloveku, spregovorijo pa tudi o ekologiji,  naravi, prehrani in še o marsičem 
za varnejše in lepše življenje.  

Posebnost  programov projekta POMAGAJMO (sebi in drugim): 
 

 vse »na enem mestu« - širok spekter koristnih znanj za vsakdanje življenje 
posredovan na preprost in vsakomur razumljiv način 

 vodita ga dva mentorja, ki se med seboj dopolnjujeta in tako lahko optimalno 
poskrbita za udeležence (jih vključita v delo); 

 je v obliki delavnic kar pomeni, da se teorija in praksa  prepletata; 
 udeležencem sta mentorja po potrebi na voljo preko telefona, meila ali osebno tudi 

izven časa  delavnice 
 
več informacij na: www.drustvo-vita-pivka.com;  
e-mail: drustvo.vita.pivka@gmail.com;  
tel. 041 337 727 ali 041 675 521 

 

                          
 
 
 
 
 
 

http://www.drustvo-vita-pivka.com/
mailto:drustvo.vita.pivka@gmail.com


LIMPO 
Eko pranje avta brez vode 

 
Družba Linum d.o.o. je leta 2010 podpisala pogodbo Master franšize za območje Slovenije, 
Hrvaške  in BIH. Projekt Limpo je edini franšizni sistem ekološkega pranja avtomobilov brez 
vode v Evropi.  
S solidarno noto bomo pripomogli k izboljšanju življenja mnogih, ki danes živijo brez pitne 
vode in kanalizacije. Del sredstev privarčevanih s prihrankom vode, družba Linum prispeva 
za izgradnjo vodnjaka v Keniji. 
Vodstvo matičnega podjetja se je odločilo, da bo večino sredstev investiralo v razvoj 
ekološko in visoko tehnološko razvitih produktov za sektor pranja avtomobilov. 
 
S pomočjo okoljevarstveno ozaveščene ekipe, ki je več let raziskovala in laboratorijsko 
testirala različne vrste produktov, so nastali produkti LIMPO, ki so namenjeni za 
profesionalno ekološko čiščenje vozil brez uporabe vode in: 

- so narejeni na naravni osnovi; 
- ne zagotavljajo le klasične čistosti vozila ampak hkrati  zagotavljajo  izjemno čisto 

zaščito laka in visok sijaj vozila; 
- na vozilu ne povzročajo prask – zahvaljujoč se nanotehnologiji in naravnim 

sestavinam produktov se po nanosu čistila nečistoča omehča, odlepi od površine in 
zavije v zaščitni film. S pomočjo poseben krpe iz mikrofibre  se z nežnim potegom 
umazanijo odstrani. 

                                             
 
LIMPO Eko pranje avta brez vode 
Zoran Jerebič, strokovni sodelavec za Limpoint: 070 759 144 

 

                                        



PGD PIVKA 

Prostovoljno gasilsko društvo Pivka je bilo ustanovljeno pred skoraj 120 leti, natančneje 
februarja 1893. Takrat je imelo 24 članov. Leta 1900 so imeli že tri ročne brizgalne. 
Sodelovali so pri gašenju požarov v okoliških vaseh, kjer ni bilo gasilskih društev in hodili na 
pomoč drugim društvom. 

Leta 1955 je bila ustanovljena pionirska desetina. Tako se je začelo se je delo z mladimi. V 
tem obdobju je bila gasilska dejavnost na Pivškem zelo razširjena. Ustanovljena je bila 
Občinska gasilska zveza Pivka. V to zvezo so bila vključena društva v takratni občini Pivka.  

Prelomno leto je bilo leto 1974. Takrat so dobili orodno vozilo TAM PIONIR, ki ga je 
odstopilo PGD Postojna in poltovorno vozilo ZASTAVA 620, za katerega so denar zbrali sami. 
Zaradi pridobitve nove tehnične opreme je bilo prostora v gasilskem domu premalo, zato so 
gasilski dom nadzidali. 

Leta 1994 je bila ustanovljena ženska desetina, ki še danes aktivno deluje. 

Vsesplošni in hitri razvoj zahteva vedno več tudi na področju zaščite in reševanja. Danes so 
še posebej zastopane tehnične intervencije. Vse te aktivnosti pa poleg znanja zahtevajo tudi 
vedno več tehnične opreme, zato je bilo potrebno nujno razširiti prostore za opremo. Tako 
so v letu 1995 pristopili k dozidavi prizidka h gasilskemu domu.  

Društvo je preživelo veliko preizkušenj. Čas vojne, obdobja različnih in nasprotujočih si 
mnenj, vendar je volja po ohranitvi društva in želja pomagati drugim temu uspešno 
kljubovala in ohranila delovanje društva vse do danes. Članice in člani danes z veliko dobre 
volje in delovne vneme ohranjajo dobro vzdušje v društvu in priskočijo na pomoč pri vsakem 
opravilu, ki je potrebno za ohranitev društva in opreme v dobrem stanju.  

              

                                                                                                  



TRGO ABC Postojna 
 
Gotovo se boste strinjali, da je avtomobil postal pomemben del vašega življenja. Vedno 
znova, ko se odpravite na pot, cenite pomirjujoč občutek, ko veste, da se nanj lahko vedno 
zanesete, saj vas bo varno in udobno pripeljal na cilj. 
 
Zato ni čudno, da je vaš avtomobil postal zaupanja vreden prijatelj. Si predstavljate, da bi ga 
zamenjali?  
 
Trgo ABC združuje strokovnost, znanje, kakovost ter tradicijo najbolj uveljavljenih 
pooblaščenih prodajalcev Renault, Nissan in Dacia na Primorskem kot tudi v Sloveniji. 
Podjetje, s sedežem v Kopru posluje še na šestih lokacijah na Primorskem in je tako eden 
največjih prodajalcev in serviserjev novih ali rabljenih vozil na tem območju.  
 
Imamo vizijo: z zdravo rastjo želimo postati uspešen in kakovostno vodilen prodajalec in 
vzdrževalec osebnih ter drugih izbranih vozil.  
 
Naše poslanstvo je prodaja in servis vozil pod konkurenčnimi pogoji ob doseženem 
ravnovesju med zadovoljstvom kupcev, zaposlenih in lastnikov. 
 
Obiščite nas v naši poslovni enoti v Postojni. 
Razveselili vas bomo s ponudbo, ali samo s prijaznim nasvetom. 
 
VABLJENI ! 
 

 
 

 
VARUHI KLADIVA 

 
Smo Društvo Varuhi Kladiva, ki se ukvarjamo s prikazovanjem mračnega srednjega veka in 
renesanse. Osredotočili smo se še posebej na Slovensko območje in Notranjsko regijo. Zato 
smo tudi znani pod imenom Vitezi Grofa Auersperga, ki je bil fevdalec od Postojne pa vse do 
Žužemberka. Nastopamo že 7 let kot samostojno društvo, smo pa tudi že prej nastopali pod 
okriljem drugega društva. Pri nas so tako vitezi kot grofje in tudi dame  ter oprode. 
 
NAJBOLJ ZNANI NAŠI VITEZI SO: Mateas del Piucha (Pivški), Balian Karavanski, Matias del 
Castello in najmlajši vitez, ki je bil do zdaj povišan zadnji, Al Kair. Pobegnil je iz Arabije in se 

http://www.trgoabc.si/index.php?page=documents&item=11&tree_root=1
http://www.trgoabc.si/index.php?page=static&id=176&item=81&grp=storitve&sklop=97&kat=97&crt=prodaja_in_servis


ustalil ter prisegel zvestobo našemu grofu. Imamo tudi dame: Arwen Razendelska, Viktorija 
del Piucha (žena Mateasa) ter oproda  Mateasa Janus von Logatsch, sin Arnold von Logatsch.  
 

Bjarni Hersirsson, starejši in Arnkel Hersirsson mlajši, sinova poglavarja Hersirja 
Hardbeinssona, doma z mrzlega severa Norveške, natanjčneje iz mesta Trondheim. 
Po smrti očeta je starejši nasledil meč in oklep, mlajši pa se je že od malih nog uril v 
lokostrelstvu in mu je pripadal očetov lok. Brata sta nekaj let služila v vojski  
kralja Haralda Harfagreja. Po bitki pri Hafrsfjordu se je, med nalivanju z medico in 
nažiranjem mesa, mlajši, Arnkel, zapletel v boj z lokalnim starešino in mu poslal  
puščico skozi želodec. Osebna straža, kakih trinajst bojevnikov, se je seveda takoj spravila 
nadenj. Ko je starejšemu Bjarniju postalo jasno, kaj se dogaja,  
je nemudoma zgrabil za meč. Skupaj sta jih neusmiljeno poklala. Kmalu sta dojela, kaj se je 
zgodilo in kakšne bodo posledice. Ker jima drugega ni preostalo,  
sta ukradla eno izmed ladij in v noči odrinila v neznano... 
 

 

 

MARTIN KRPAN Z VRHA PRI SVETI TROJICI 

Lik Martina Krpana je v polnosti zaživel takrat, ko je Pivka postala samostojna občina. Kot 
simbol občine je upodobljen v grbu in na zastavi. V prvih letih je občina za različne prireditve 
najemala igralce, ki so odigrali lik Martina Krpana. Kasneje je Turistično društvo Pivka ob 
finančni pomoči Občine nabavilo obleko in opremo zanj in tako ga je začel upodabljati 
gospodar kmetije Jernucljevi iz Petelinj. Zaradi preobilice dela gospodarja kmetije je vlogo 
Martina Krpana v zadnjih letih prevzel Andrej Godina, sicer član KD Košana in TD Pivka ter 
že drugi mandat podžupan občine Pivka. Vloga mu je pisana »na kožo« tako v literarnem kot 
tudi v življenjskem smislu. Kot sam pravi, Martina Krpana rad upodablja, saj se lahko vanj v 
popolnosti vživi, pa še podoben mu je po videzu in karakterju. Lahko dodamo, da Andrej 
Godina kot podžupan lahko na marsikateri prireditvi poleg svoje uradne funkcije upodobi 
tudi Martina Krpana, ki je simbol pivške občine. 
 

                     FOTO: Tomaž Penko (RRA) 
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