
Tržičani v Pivko v spremstvu z veterani iz Postojne

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Tržič je  v soboto, 5. oktobra 2019, 
organiziralo strokovno ekskurzijo v Pivko, z ogledom muzeja vojaške zgodovine in 
Ekomuzeja Pivskih presihajočih jezer v Slovenski vasi in srečanje z veterani OZVVS 
Postojna. Za organizacijo sta poskrbela veterana, majorja v pokoju, Vojko Damjan in Anton 
Stritih.

Že na parkirišču Parka vojaške zgodovine v Pivki nas je počakal veteran Silvo Boštjančič,  ki 
je 15 let delal v tej kasarni, kjer je sedaj muzej, in nas spremljal do zaključka ekskurzije. 

Pred vhodom v objekt Komanda stoji spomenik, ki govori o dogodku, ki je to vojašnico vpisal
v nacionalno vojaško zgodovino. 26. junija 1991 so  iz te vojašnice na ceste zapeljali prvi 
tanki Jugoslovanske armade in s tem začeli agresijo na pravkar osamosvojeno Republiko 
Slovenijo.
V pritličju objekta se nahaja informacijski center Parka vojaške zgodovine, Turistično 
informacijski center Pivka, muzejska trgovina in muzejska restavracija Kantina.

Razstava Pot v samostojnost prikazuje potek osamosvajanja Republike Slovenije. Razstava v 
osnovnih obrisih predstavi socialistično Jugoslavijo ali Titovo Jugoslavijo. Razstava 
omogoča, da obiskovalec podoživi vojno dogajanje v neposrednem stiku z nekaterimi 
pomembnimi eksponati iz tistega obdobja
. 
Podmorničarstvo  je predstavljeno z 19-metrsko in 76 ton težko podmornica P-913 Zeta, ki 
spada med  žepne oziroma diverzantske podmornice. Osnovno posadko so sestavljali štirje 
člani, prevažala pa je lahko do šest podmorniških diverzantov. Posebna razstava, ki obdaja 
podmornico prikazuje življenje in delo podmorničarjev. 

Naslednja razstava je zbirka vojaških vozil različnih zvrsti in tipov, skupno vsem je le to, da 
jih je uporabljala Jugoslovanska ljudska armada. Razstava partizanskih tankovskih enot 
zajema povečini tanke in druga oklepna vozila ter orožje iz druge svetovne vojne.

Razstava Oklep svobode združuje oklepna vozila, orožje in opremo, ki so v Jugoslavijo prišli 
iz Združenih držav Amerike.

Naslednji paviljon  je posvečen artileriji – kraljici bojišča, kot so jo včasih imenovali. Zbirka 
zajema nekaj izjemno atraktivnih artilerijskih orožij. Najznamenitejši v tej kategoriji je 
vsekakor legendarni nemški Flak 88, ki predstavlja eno najboljših artilerijskih orožij druge 
svetovne vojne.

Sovjetski SU-100 je dragocen primerek »lovca na tanke«, težka artilerija  je zastopana z 
ameriško havbico 155 mm Long Tom.

Zunaj na platoju je razstavljena nemška lokomotiva vrste 52, ki  je bila razvita med drugo 
svetovno vojno za potrebe nemškega osvajanja Evrope. Lokomotivi sta dodana še dva tovorna
vagona iz časa druge svetovne vojne, tako da kot celota predstavlja nemški vojaški transport 
iz tega obdobja. 

S Parkom vojaške zgodovine upravlja Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka, 
ki nam je dal tudi zanimive informacije kraja in muzejev.

Ekomuzej  Pivških presihajočih jezer predstavlja zgodbo o vodi na kraškem svetu Zgornje 
Pivke. Makete najpomembnejših življenjskih okolij: mokrih in suhih travnikov, grmišč, 



gozdov in jam dopolnjujejo predstavitve izjemno pestrega rastlinskega in živalskega sveta v 
Pivški kotlini.
Zahvala za sodelovanje velja predvsem veteranoma, upokojenemu majorju Silvu Boštjančiču 
in upokojenemu podpolkovniku Janku Rutarju, tudi  odličnemu vodiču po obeh muzejih Jaku 
Čelharju in seveda domačinoma Janku  ter Janku Rutarju, ki sta poskrbela za degustacijo in 
pokušino primorsko-notranjskih dobrot.
Zadovoljni, polni vojaško-zgodovinskih informacij, z  novimi prijatelji,  dobro voljo, 
udobnim avtobusom podjetja Toman ter prijetnim voznikom smo se  varno vrnili domov. 

Pripravil: veteran OZVVS Tržič Lado Srečnik.


