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UVOD 
Poletni meseci so meseci dopustovanj in nekoliko bolj lagodnega 
tempa, saj nam prinašajo zaslužen oddih in sprostitev. V Parku 
vojaške zgodovine Pivka pa je ravno poleti najbolj pestro, saj je to 
čas najbolj množičnega obiska, zlasti tujih turistov. Kljub recesiji 
in s tem povezanimi finančnimi težavami smo uspeli postaviti 
novo obcestno signalizacijo in s tem tudi tranzitne goste opozoriti 
na nas.  
Veliko aktivnosti pa je v tem poletnem času posvečenih tudi 
jesenskemu Festivalu vojaške zgodovine.  
 

****** 
MEDNARODNI MUZEJSKI DAN IN NOVINARSKA 
KONFERENCA 
Vojaški muzej SV in Park vojaške zgodovine Pivka sta ob 
Mednarodnem muzejskem dnevu dne 17. in 18.5.2009 
organizirala Dan odprtih vrat Parka vojaške zgodovine Pivka, v 
okviru katerega smo nudili brezplačen ogled z možnostjo 
strokovnega vodenja po tankovsko–artilerijski zbirki. V ponedeljek 
18.5.2009 ob 9:00 uri pa je potekala tudi novinarska konferenca 
na temo novosti in vizije razvoja Vojaškega muzeja SV in Parka 
vojaške zgodovine Pivka. O nadaljnjih načrtih so spregovorili 
župan Občine Pivka g. Robert Smrdelj, vodja projekta Park 
vojaške zgodovine mag. Janko Boštjančič, načelnik Vojaškega 
muzeja SV polkovnik doc. dr. Tomaž Kladnik in direktorica 
turističnih znamenitosti pri Turizmu Kras d.d. ga. Ksenija 
Dvorščak. 
 

 
Novinarska konferenca v Parku vojaške zgodovine Pivka. 

 
Slišali smo, da bo v letošnjem letu večji del aktivnosti usmerjen v 
pripravo projektne dokumentacije za nove naložbe, saj se skuša 
pridobiti znatna evropska sredstva strukturnih skladov v višini 10 
milijonov evrov, s pomočjo katerih bi v sodelovanju z 
ministrstvoma za kulturo in obrambo obnovo kompleksa starih 
pivških vojašnic pripeljali do konca. Ministrstvo za kulturo bo 
kmalu pridobilo gradbeno dovoljenje za preureditev nekdanjega 
nastanitvenega objekta, kjer bodo ogledni muzejski depoji Muzeja 
novejše zgodovine, Tehničnega muzeja Slovenije in Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije. V sosednji zgradbi je 
predvidena v pritličju zbirka vojne mornarice in podmorničarstva, 
v zgornjih prostorih pa dopolnilne razstave in študijski center. V 
Parku bi potrebovali tudi dodaten paviljon, saj na vselitev in s tem 
rešitev pred propadom čaka še cela vrsta tankov in topov. 
 

 
 
 
 
 
Kot smo že pisali v prvi številki Glasila Parka vojaške 
zgodovine Pivka je letos predvideno zgraditi tudi osrednje 
parkirišče Parka vojaške zgodovine Pivka. Investicija je del 
širšega projekta z naslovom Infrastruktura v Parku vojaške 
zgodovine Pivka, ki je sofinanciran s strani regionalnega 
sklada EU in katerega skupna vrednost je s 585.000 EUR.  
 

 
POLETNA MUZEJSKA NOČ V PARKU VOJAŠKE 
ZGODOVINE PIVKA 
V okviru tradicionalne prireditve slovenskih muzejev Poletna 
muzejska noč, ki je bila v soboto 20. junija 2009 smo v 
Parku vojaške zgodovine Pivka med 16:00 in 21:00 uro 
nudili prost vstop za ogled zbirk in razstav Parka, kot 
popestritev dogajanja pa organizirali predvajanje starih 
vojaških filmov. Glavno dogajanje ob Poletni muzejski noči 
pa je bilo v Parku vojaške zgodovine Pivka že dan prej, 19. 
junija 2009, ko smo organizirali voden ogled po Poti do 
utrdbe Alpskega zidu. Pohodnikom smo predstavili samo 
utrdbo na Primožu, jih popeljali na ogled 500 metrov 
podzemnih rovov in notranjih podzemnih prostorov, vodenje 
pa se je zaključilo še s krajšo predstavitvijo poselitve 
Primoža v starem veku, nekdanje cerkve sv. Primoža in sv. 
Felicijana in pozitivnih učinkov manj znanih energetskih točk 
na Primožu. 
 

 
Ogled energetskih točk na Primožu. 

 
RAZSTAVA SLOVENSKI KONTINGENTI V OPERACIJI 
KRIZNEGA ODZIVANJA V AFGANISTANU 
V Parku vojaške zgodovine Pivka je od 7.7.2009 na ogled 
razstava Slovenski kontingenti v operaciji kriznega 
odzivanja v Afganistanu. Razstava ponuja dragocen 
vpogled v delovanje pripadnikov Slovenske vojske v 
mednarodni operaciji ISAF, ki je del celovitega pristopa 
mednarodne skupnosti k vzpostavitvi trajnega miru in 
stabilnosti v državi. Razstava je delo skupine avtorjev iz 
Vojaškega muzeja pod vodstvom stotnika mag. Zvezdana 
Markoviča. Razstavo je odprl državni sekretar na Ministrstvu 
za obrambo mag. Uroš Krek, kulturni program na otvoritvi 
pa je oblikoval kvartet klarinetov orkestra SV.  
 
 

GLASILO PARKA VOJAŠKE ZGODOVINE 
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V Parku vojaške zgodovine Pivka je razstava na ogled do sredine 
septembra v stavbi Komande. 

 

 
Razstavo je odprl državni sekretar na Ministrstvu za obrambo 

mag. Uroš Krek. 
 
OGLED UTRDBE ALPSKEGA ZIDU NA PRIMOŽU 
V Parku vojaške zgodovine Pivka želimo mogočno podzemno 
utrdbo na Primožu v poletni sezoni še bolj približati obiskovalcem. 
Zato so v juliju in avgustu organizirani vodeni ogledi s prevozom 
do utrdbe. Ogled je mogoč ob sobotah in nedeljah med 13:00 in 
17:00 uro. Zbirno mesto za ogled utrdbe je v Parku vojaške 
zgodovine Pivka (sprejemni center), kjer dobite tudi več informacij 
o ogledu.  
 

 
Prihod iz utrdbe na Primožu. 

 
KATLOG TANKOVSKO-ARTILERIJSKE ZBIRKE PARKA 
VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA 
V juliju je izšel Katalog Parka vojaške zgodovine Pivka, ki v 
uvodnem delu podaja splošno predstavitev Parka, v drugem delu 
pa sta se urednika kataloga stotnik Boris Bolfek in mag. Martin 
Premk osredotočila na tankovsko-artilerijsko zbirko. Podane so 
tako tehnične lastnosti eksponatov, kot tudi njihova uporabna 
vrednost in zgodovina. Katalog je izdal in založil Vojaški muzej 
Slovenske vojske. 

 
NOVA ZLOŽENKA PARKA VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA 
V letošnjem letu smo v Parku obstoječo zloženko iz leta 2006 
dopolnili in ji dodali nove vsebine, saj so se v obdobju dveh let 
tudi zbirke Parka vojaške zgodovine  povečale. V tem času smo 
uredili prostore Komande in postavili razstavo Regio Carsica 
Militaris, tankovsko-artilerijsko zbirko pa dopolnili z drugim  

 
paviljonom, kjer si obiskovalci lahko ogledajo eksponate iz 
obdobja hladne vojne in slovenskega osamosvajanja. V 
zloženki najdete tudi zemljevid z označeno traso Krožne potj 
vojaške zgodovine po kateri se lahko v štirih urah sprehodite 
iz Parka vojaške zgodovine mimo utrdbe Alpskega zidu na 
Primožu do Šilentabra, pot pa zaključite v turistični vasi 
Narin. 
 
VODENI IZLETI PO PIVKI IN OKOLICI 
Po predhodnem dogovoru organiziramo vodene oglede 
okoliških znamenitosti in vam pripravimo predlog izleta po 
Deželi presihajočih jezer, kakor zaradi številnih presihajočih 
jezer radi poimenujemo ta del Pivške kotline. 
Za več informacij in rezervacije pokličite v Park vojaške 
zgodovine na telefonsko številko 05 721 21 80 ali nam 
pošljite elektronsko pošto na tank.pivka@siol.net. 
 
FESTIVAL VOJAŠKE ZGODOVINE 
Tretji teden v septembru bo Park vojaške zgodovine 
zaznamoval zdaj že tradicionalni Festival vojaške 
zgodovine, ki bo letos posvečen 200-letnici Ilirskih provinc. 
Več dnevni dogodek bo zajemal tudi spektakularno 
ponazoritev vojaškega življenja in Bitke pri Razdrtem, 
otvoritev razstave »Napoleonski orel nad Alpami«, 
predstavitev knjige »Kranjski Janezi, Napoleonovi soldati« in 
še vrsto drugega zanimivega dogajanja. Glavno dogajanje 
bo v soboto in nedeljo, ko bo Pivka postala Razdrto in se bo 
tu odvil prikaz enega najpomembnejših spopadov med 
avstrijsko in francosko vojsko na naših tleh.  Več o 
dogajanju pa v naslednji številki glasila ali na spletnem 
naslovu Parka www.parkvojaskezgodovine.si. 

 
Napoleonova vojska pri Austerlitzu. 

****** 
PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA 

Informacije in rezervacije 
 

Park vojaške zgodovine, Kolodvorska 51, Pivka 
telefon:  00386 (0)5 7212 180 
www.parkvojaskezgodovine.si 

e-mail: tank.pivka@siol.net 
Turizem Kras d.d., Jamska cesta 30, Postojna 

telefon:  00386 5 7000 103 
                         www.turizem-kras.si 

e-mail: info@turizem-kras.si 
 

Urnik ogledov 
• 1. JUNIJ do 30. SEPTEMBER 

vsak dan od 10:00 do 17:00 ure 
• 1. OKTOBER do 30. NOVEMBER 

sobote, nedelje, prazniki od 10:00 do 15:00 ure 
• 1. DECEMBER do 28. FEBRUAR 

sobote, nedelje, prazniki ob 10:00, 12:00 in 14:00 uri 
Za najavljene skupine je ogled možen skozi vse leto. 


