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UVOD 
Tretji vikend v septembru bo v Parku vojaške zgodovine Pivka 
potekal III. festival vojaške zgodovine, ki letos obeležuje 200-
letnico francosko – avstrijskih vojn in posledično ustanovitve 
Ilirskih provinc. Zdaj že tradicionalni Festival vojaške zgodovine 
prirejamo v sodelovanju s podjetjem Turizem Kras d.d., ki je tudi 
organizator osrednjega dogodka festivala, zgodovinske  
ponazoritve Bitke pri Razdrtem. 
Tradicionalni festival vojaške zgodovine predstavlja osrednji 
dogodek leta v Parku vojaške zgodovine Pivka, zato mu 
posvečamo posebno številko našega glasila. 
 

****** 
ZGODOVINSKE PONAZORITVE V PARKU VOJAŠKE 
ZGODOVINE PIVKA 
V okviru prvega Festivala vojaške zgodovine smo v Pivki pričeli z 
organizacijo t.i. »zgodovinskih ponazoritev«, ki so v Sloveniji 
novost. Gre za oživljanje zgodovinskih dogodkov, kjer 
uniformirane skupine s pomočjo verodostojno rekonstruiranih 
položajev in vso vojaško opremo, poskušajo čimbolj realistično 
pričarat utrip vojaškega življenja. 
Prvo leto smo obiskovalcem predstavili »Zgodbo o bitki ki je ni 
bilo«, spopad iz časa II. svetovne vojne, lani smo se vrnili v čas I. 
svetovne vojne, letos pa pripravljamo bitko iz časa Napoleonovih 
vojn. V sklopu III. festivala vojaške zgodovine bomo tako pripravili 
»Bitko pri Razdrtem«.  
Pred nami je tako odlična priložnost, da podoživimo tisti čas in ob 
atraktivni ponazoritvi vojaškega življenja in spopada preživimo 
zanimiv in poučen dan. Tako bo Pivka bo v septembru postala 
Razdrto. Odpiramo zaprašene strani pozabljenih pričevanj o bitki, 
ki se je odvijala pri Razdrtem med 18. in 21. majem leta 1809 in 
obujamo spomin na hrabre može in fante, ki so se tam borili. 
 
III. FESTIVAL VOJAŠKE ZGODOVINE 17. -20. 09. 2009 
 

 
Napoleonova vojska v ponazoritvi bitke pri Austerlitzu. 

 
PROGRAM FESTIVALA 
 
torek,  15.09.2009 ob 9:00 
novinarska konferenca na temo Festival vojaške zgodovine; 
 
četrtek, 17. 09. 2009 ob 18:00 
otvoritev razstave »Francoski orli nad Alpami« in filmski večer v 
Parku vojaške zgodovine Pivka; 
 
 
 

 
 
 
 
petek, 18. 09. 2009 
gala vojaški sprejem za častnike in podčastnike v Jamskem 
dvorcu pri Postojnski jami s sodelovanjem gostujočih skupin 
in tujih vojaških predstavnikov – gostitelj je g. Matjaž 
Berčon, ambasador kulture Slovenske vojske; 
 
sobota, 19. 09. 2009 
10:00 parada sodelujočih enot od Krpanovega doma v 
centru Pivke do Parka vojaške zgodovine Pivka; 
11:00 prikaz življenja v vojaškem taboru avstrijske in 
francoske vojske; 
12:00 gledališka uprizoritev »Spomini starega Slovenca« po 
povesti J. Jurčiča; 
14:00 zgodovinska ponazoritev »Bitka pri Razdrtem«; 
15:00 gledališka uprizoritev »Spomini starega Slovenca«; 
15:00 prikaz življenja v taboru avstrijske in francoske vojske; 
18:00 predavanje Fedje Klavora »Predstavitev francoskih 
vojaških pohodov preko slovenskega ozemlja v letih 1797, 
1805 in 1809«; 
 
nedelja, 20.09.2009 
09:00 sveta maša za vse žrtve vojn, mašuje g. Jože Plut, 
vojaški vikar; 
10:00 prikaz življenja v taboru avstrijske in francoske vojske; 
12:00 gledališka uprizoritev »Spomini starega Slovenca«; 
14:00 zgodovinska ponazoritev »Bitka pri Razdrtem«; 
15:00 gledališka uprizoritev »Spomini starega Slovenca«. 
 

 
Ponazoritev bitke pri Austerlitzu. 

 
PREDSTAVITEV IN ODPRTJE RAZSTAVE »FRANCOSKI 
ORLI NAD ALPAMI« AVTORJA FEDJE KLAVORE  
V okviru III. festivala vojaške zgodovine bo v stavbi 
Komande v Parku vojaške zgodovine v četrtek, 17.06.2009 
ob 18:00 uri odprtje razstave avtorja Fedje Klavore 
»Francoski orli nad Alpami, Slovenija – Italija – Avstrija«.  
Razstava prikazuje predstavitev vojnih pohodov Francozov 
preko slovenskega narodnostnega ozemlja leta 1797, 1805 
in 1809. V največji meri so 12 let pustošili predvsem 
Kanalsko dolino in kraje ob Soči, kjer so krvni davek 
plačevali deset tisoči vojakov številnih narodnosti. Leta 1797 
pa je Bonaparte osebno vodil enkratno prodorne divizije 
skozi naše kraje. Njegova osebnost in silna dejavnost sta se 
vtisnili v ljudski spomin, zato ni čudno, da so v ljudskem 
spominu še ohranjene številne zgodbe in nenazadnje so 
mnogi mostovi na Soči poimenovani po njem.  
Pohode Napoleonove vojske po Soški in Kanalski dolini iz 
let 1797,  1805 in 1809 bo v soboto 19.09.2009 ob 18:00 uri 
v multimedijski sobi objekta Komanda še posebej predstavil 
tudi sam avtor razstave g. Fedja Klavora. 
 

GLASILO PARKA VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA 

Letnik: 1, Številka: 3; september 2009 
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VEČ O… 
 
NAPOLEON BONAPARTE 
Je osebnost, ki je odločilno zaznamovala Evropo na prehodu 18. 
v 19. stoletje. Zlasti kot vojskovodja, pa tudi kot državnik se je 
zapisal v svetovno zgodovino. Tudi slovensko nacionalno 
ozemlje, zaradi svoje strateške lege, ni moglo ostati ob robu 
takratnega dogajanja in ga je ta karizmatičen Korzičan 
pomembno zaznamoval. Širom Slovenije tako najdemo 
Napoleonove vodnjake, drevorede, mostove kot ljudska 
poimenovanja za posamezne objekte iz tistega obdobja. 
 
FRANCOZI NA SLOVENSKIH TLEH 
Slovenci smo se s francoskimi vojaki prvič srečali leta 1797, ko je 
v naše kraje prišla francoska armada pod poveljstvom 
Napoleonovega generala Bernadotta. Istega leta je Napoleon 
prišel v Ljubljano in 28. aprila prespal v škofijskem dvorcu. Drugič 
je francoska vojska prišla leta 1805, tretjič pa leta 1809, ko je 
prišlo tudi do večjih spopadov na Predelu in na Razdrtem. Tokrat 
so Francozi pri nas ostali dlje, saj je Napoleon 14. oktobra 1809 
vojaško porazil Avstrijo in jo prisilil v t.i. Dunajski mir, na podlagi 
katerega je ustanovil Ilirske province (francosko Les Provinces 
Illyriennes). 
 

 
Nastop Napoleonove vojske na paradi. 

 
ILIRSKE PROVINCE 
Letošnji festival obeležuje tudi 200-letnico ustanovitve Ilirskih 
provinc, ki jih je po podpisani mirovni pogodbi v Schonbrunnu 14. 
10. 1809 s posebnim dekretom ustanovil Napoleon. 
Razprostirale so se na 55.000 km 2 ozemlja in so združevale okoli 
milijon in pol etnično zelo različnega prebivalstva (Slovenci, 
Hrvati, Srbi, Nemci in Italijani). 
Province formalno niso bile del Francoskega cesarstva, vendar 
so mu bile povsem podrejene.  Glavno mesto je bila Ljubljana. 
Napoleon je Province ustanovil iz strateških in gospodarskih 
razlogov. Avstrijo so odrezale od morja in vzpostavile kopensko 
povezavo z Osmanskim cesarstvom. Francija bi na ta način 
vojaško in gospodarsko nadzirala obe obali Jadranskega morja. 
Kratka in pri vseh ne ravno priljubljena francoska vladavina 
Ilirskih provinc je pripomogla k dvigu narodne samozavesti in 
zavedanja o svoboščinah ter začetek obdobja močnejšega 
zavedanja načel svobode, bratstva in enakosti. V tistem času je 
bila uvedena enakost pred zakonom, splošna vojaška obveznost, 
sodobna uradniška uprava, poenoten davčni sistem, odpravljeni 
so bili nekateri davčni privilegiji, sodstvo je bilo podržavljeno ter 
razmejene pristojnosti med cerkvijo in državo. 
Francoska vojska je začela Ilirske province zapuščati poleti 1813. 
Leta 1814 se je Francija s prvim pariškim mirom odrekla Ilirskim 
provincam. 
 
 
 

 
 
SPOMINI STAREGA SLOVENCA 
Zgodba, ki bo predstavljena tudi v okviru Festivala vojaške 
zgodovine 19. in 20. 09. 2009 v Parku vojaške zgodovine 
Pivka temelji na Jurčičevih zapisih, ki jih je priredil po 
spominu slovenskega brambovca in kasneje Ilirskega 
vojaka Andreja Pajka. Mladi mož je službo v avstrijski vojski 
dobil nesrečnega leta 1809, kmalu nato pa je doživel 
ognjeni krst in bil ujet v bitki pri Razdrtem. Kot ujetnik je nato 
korakal na prisilno delo na Francosko, po vrnitvi v 
domovino, ki je medtem postala del Ilirskih provinc, pa so ga 
oblekli v suknjo francoskega vojaka in poslali na pogubni 
Napoleonov pohod v Rusijo. Tam je življenje pustilo veliko 
slovenskih fantov, toda Andrej je po naključju preživel.  
Gledališko igro »Spomini starega Slovenca« v priredbi 
Marjana Bevka, si lahko 19. in 20. 09. 2009 ob 12:00 in 
15:00 uri ogledate v letni učilnici pri prvem muzejskem 
paviljonu v Parku vojaške zgodovine Pivka. V vlogi Andreja 
Pajka nastopa g. Sergej Ferrari, v vlogi Napoleona pa g. 
Matjaž Berčon. Organizator gledališke predstave je Zavod 
Martin Krpan. 
 

 
Andrej Pajk in Napoleon - insert iz gledališke predstave 

''Spomini starega Slovenca''. 
 

BITKA PRI RAZDRTEM  
Leta 1809 so bili Francozi že tretjič na naših tleh. Med 18. in 
21. majem tega leta so se pri Razdrtem spopadle enote 
francoske divizije Broussier in enote brambovcev, ki so bile 
pomožni del avstrijske armade. Že prvi dan bitke so 
premočne francoske enote s približno 8.000 možmi po hudih 
bojih zasedle strateške položaje na Nanosu, večji del 
avstrijske vojske pa se je umaknil proti Ljubljani in naprej 
proti Dunaju. Na višinah nad prelazom Razdrto je ostalo 
obkoljenih okrog 2000 mož, ki so na položajih ostali še tri 
dni, preden so se morali umakniti zaradi pomanjkanja vode. 
Na letošnji ponazoritvi v Pivki bo sodelovalo preko 100 
uniformiranih pešakov, topničarjev in konjenikov iz 
Slovenije, Avstrije, Italije in Češke. Osrednji gost prireditve 
bo Napoleon Bonaparte. 
Ponazoritev bitke si lahko ogledate na osrednjem prizorišču 
v Parku vojaške zgodovine Pivka 19. in 20. 2009 ob 14:00 
uri. 
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INFORMACIJE ZA OBISKOVALCE 
Parkiranje na dan prireditve bo možno v centru Pivke in pri 
vojašnici 45. oklepnega bataljona v Pivki. Parkirna mesta bodo 
označena, za obiskovalce pa bo organiziran avtobusni prevoz od 
parkirišč do vhoda v Park. 
V Pivko lahko pridete tudi z vlakom. Park vojaške zgodovine 
Pivka je od železniške postaje oddaljen 10 minut hoje v smeri 
proti Ilirski Bistrici. 
Na dan prireditve si bo v Parku vojaške zgodovine Pivka mogoče 
ogledati muzejske zbirke in razstave, utrdbo Alpskega zidu na 
Primožu, tabor avstrijske in francoske vojske, tematske tržnice ter 
se udeležiti ostalih aktivnosti v sklopu prireditve. Za hrano in 
pijačo bo poskrbljeno. 
Aktivnosti na dan prireditve so primerne tudi za zaključene 
skupine. Ogled še posebej priporočamo šolskim skupinam, ki 
lahko pri nas preživijo zanimive učne ure zgodovine! 
Vstopnina za ogled bitke znaša 6 EUR za odrasle in 4 EUR za 
otroke do 15 let. Kombinirana vstopnica za ogled prireditve in 
muzejskih zbirk v Parku vojaške zgodovine Pivka znaša 10 EUR 
za odrasle in 6 EUR za otroke. Organizirane skupine nad 20 oseb 
imajo pri vstopnini popust. 
Prireditev bo v vsakem vremenu. 
Informacije in rezervacije na 05 7212 180 ali tank.pivka@siol.net. 
 

 
Zemljevid z označenimi parkirišči in glavnim prizoriščem. 

 
 
 

 
NAGRADNO VPRAŠANJE: 
Kateri slovenski pisatelj je napisal zgodbo »Spomini starega 
Slovenca« po pripovedi Andreja Pajka? 
 
1.nagrada:  

4 vstopnice za ogled prireditve »Bitka pri Razdrtem« v 
Parku vojaške zgodovine Pivka 19. ali 20. 09. 2009. 
 

2. nagrada 
2 vstopnici za ogled prireditve »Bitka pri Razdrtem« v 
Parku vojaške zgodovine Pivka 19. ali 20. 09. 2009. 
 

3.nagrada 
1 vstopnica za ogled prireditve »Bitka pri Razdrtem« v 
Parku vojaške zgodovine Pivka 19. ali 20. 09. 2009. 
 

Odgovore nam pošljite na dopisnici do 16. 09. 2009 na 
naslov: 
 
Občina Pivka 
Kolodvorska 5  
6257 Pivka, 
s pripisom za Park vojaške zgodovine Pivka.  

 
Pripišite svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, 
telefon, e-pošto). Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po 
pošti. 

 

****** 
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. 

 
 

 


