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UVOD 
Tretji vikend v septembru smo v okviru III. Festivala vojaške 
zgodovine zavrteli čas nazaj in se vrnili v čas francosko – 
avstrijskih vojn. Z grmenjem topov, napadi konjenice in premiki 
pehotnih enot smo podoživeli takratno bojišče.  
Bitka je za nami, kujemo že novo. Koliko daleč v zgodovino se 
bomo podali v septembru 2010 naj zaenkrat ostane še skrivnost. 
Vas pa naprošamo, da nam, v kolikor ste si ogledali zgodovinsko 
uprizoritev »Bitka pri Razdrtem«, posredujete vaša mnenja, kritike 
in pohvale na elektronski naslov tank.pivka@siol.net, saj želimo 
biti drugo leto še boljši. 
Več o prireditvi na www.parkvojaskezgodovine.si, fotogalerija na 
http://www.mundo.si/galerija/razno/bitkaprirazdrtem. 
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Utrinki z prireditve. (foto: Zirman Murovec) 
 

OBJEKT KOMANDA S PRIPADAJOČIMI POVRŠINAMI 
ODSLEJ V LASTI OBČINE PIVKA 
Park vojaške zgodovine Pivka je v okviru obiska prireditve “Bitka 
pri Razdrtem” obiskala tudi ministrica za obrambo Republike 
Slovenije dr. Ljubica Jelušič. Z županom Občine Pivka g. 
Robertom Smrdeljem sta podpisala pogodbo o prenosu objekta 
Komanda v kompleksu Parka vojaške zgodovine Pivka s 
pripadajočimi funkcionalnimi površinami na Občino Pivka. S tem 
se je odprla možnost, da se v okviru javno zasebnega partnerstva v 
še neobnovljenem delu objekta Komanda uredi gostinsko – 
nastanitveno ponudbo kot pomembno dopolnitev turistične 
ponudbe kraja. 
 

 
Podpis pogodbe o prenosu nepremičnin. (foto: arhiv PVZ)  

 
 
 
PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PRIDOBIVA NA 
ZUNANJEM IZGLEDU 
V septembru se je v Parku vojaške zgodovine Pivka 
zaključilo z urejanjem parkirišča ob vhodu v Park. S tem so 
se zaključili tudi postopki za črpanje odobrenih sredstev, ki 
so v celoti namenska sredstva Evropske unije in sicer 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.  
Izgradnja parkirišča je bila del projekta Infrastruktura v 
Parku vojaške zgodovine, katerega namen je vzpostavitev 
osnovnih pogojev za nadaljnji razvoj Parka v muzejsko in 
turistično središče širšega pomena.  
 

  
Novo parkirišče z igrali. (foto: arhiv PVZ) 

 

  
»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj«. 

 

OBISK MADŽARSKE VOJAŠKE DELEGACIJE V 
PARKU VOJAŠKE ZGODOVINE IN OTVORITEV 
RAZSTAVE »ZVESTI VOJAKOVI PRIJATELJI – 
ŽIVALI NA BOJIŠČIH PRVE SVETOVNE VOJNE« 
Občina Pivka in Park vojaške zgodovine Pivka sta 25. in 
26. oktobra 2009 gostila visok obisk iz Republike 
Madžarske. Pivko je namreč v okviru obiska v Sloveniji 
obiskala delegacija, ki jo je vodil direktor 
Vojaškozgodovinskega inštituta in muzeja Madžarske 
vojske generalpodpolkovnik dr. József Ferenc Holló. Poleg 
njega so bili v delegaciji še načelnik Vojaškega muzeja 
polkovnik dr. Jozsef Lugosy in podpolkovnik Ovari Gabor. 
V nedeljo 25. oktobra je delegacija obiskala Kobilarno 
Lipica, kjer jo je sprejel predsednik Sveta zavoda Kobilarne 
Lipica Igor Trebec. Ogledu kobilarne je sledilo delovno 
kosilo, pri katerem je pogovor tekel predvsem na temo 
tesnejše navezave stikov. Vojaškozgodovinski inštitut iz 
Budimpešte namreč razpolaga z obsežnim gradivom iz 
obdobja habsburške monarhije, ki bo lahko v precejšnjo 
pomoč pri vzpostavljanju muzeja lipicanca, ki naj bi nastal 
v Lipici.  
Obisku Kobilarne Lipica je sledil ogled Postojnske jame, 
temu pa obisk Parka vojaške zgodovine v Pivki.  
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Delegacija si je ogledala Park, tehnično osebje pa postavilo 
razstavo z naslovom »Zvesti vojakovi prijatelji – živali na bojiščih 
I. svetovne vojne«, ki so jo pripravili in podarili Parku vojaške 
zgodovine v Pivki. Fotografska razstava prikazuje nov, pri nas še 
neobdelan pogled na vojno dogajanje med prvo svetovno vojno. 
Pri obravnavanju zgodovinskega dogajanja zgodovinarji običajno 
razpravljajo o generalih in drugi vojskovodjih ter pogosto 
pozabljajo na navadne vojake, ki so okušali neizmerno trpljenje  v 
strelskih jarkih. Praktično vsi zgodovinarji pa pozabljajo na živali, 
ki pa so v zgodovini vojskovanja, vse do zadnjih desetletij igrale 
ključno vlogo. Pri tem imamo pred očmi klasično vlogo konjev kot 
jahalnih in vlečnih živali, razstava pa prikazuje tudi različne bolj 
»eksotične« uporabe, kot je uporaba vlečnih psov (avstro-ogrska 
armada je npr. razpolagala s 5.000 vlečnimi psi), poštnih golobov, 
mačk… Kljub velikemu pomanjkanju so si vojaki na položajih 
včasih omislili tudi kakšnega živalskega ljubljenčka s katerim so si  
krajšali čas in ki jim je vnašal nekaj topline in domačnosti v kruto 
realnost vojne.  
 

 
Živali na bojiščih prve svetovne vojne. (foto: slika z razstave) 
 
Ob obisku Pivke je madžarska delegacija obiskala tudi pivško 
vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne, kjer je pokopanih tudi 
več madžarskih vojakov. Generalpodpolkovnik Holló je na 
pokopališču položil venec in počastil spomin padlih vojakov.  
 

 
Generalpodpolkovnik Holló je na pivškem pokopališču položil 

venec in počastil spomin padlih vojakov. (foto: arhiv PVZ) 
  
 

 
 
 

 
MUZEJSKI DOGODKI PARKA VOJAŠKE 
ZGODOVINE PIVKA 
V Parku vojaške zgodovine Pivka pričenjamo z rednimi 
muzejskimi dogodki, ki bodo potekali vsako drugo sredo v 
mesecu ob 18:00 uri.  
V prvem predavanju v mesecu novembru je predaval g. 
Boštjan Laharnar, zaposlen kot mladi raziskovalec v 
Narodnem muzeju Slovenije, ki se že dve leti prvenstveno 
ukvarja z arheološkimi najdbami, ki izvirajo z Notranjske. 
V predavanju »Arheologija gradišč na Notranjskem« je 
opozoril na mogočne ruševine vrh marsikaterega hriba na 
širšem območju Pivke, ki pričajo o obstoju starodavnih 
utrjenih naselbin in orisal zgodovino zanimanja za utrjene 
naselbine ter na posameznih primerih predstavil dosedanja 
spoznanja arheološke znanosti, ki skuša osvetliti življenje v 
teh naselbinah. 
V decembru bo predavanje v sredo, 9.12.2009 ob 18:00 uri. 
Predaval bo kustos Vojaškega muzeja Slovenske vojske dr. 
Andrej Gaspari na temo »Staroselski bojevniki v rimski 
vojaški službi«. 
Vljudno vabljeni! 

 

 
Predavanje »Arheologija gradišč na Notranjskem«. (foto: 

arhiv PVZ) 
 

PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA BOGATEJŠI 
ZA INTERAKTIVNO TABLO SMART BOARD 
Park vojaške zgodovine Pivka je bogatejši za interaktivno 
tablo SMART Board, orodje, ki omogoča raziskovanje po 
internetu, dostop do datotek na računalniku, pisanje s 
svetlobnim črnilom, uporabo Microsoft Office programov 
in še mnogo več. Tabla je primerna za uporabo na raznih 
seminarjih in predavanjih, enostavna za uporabo, 
programska oprema pa je kompatibilna z Microsoft 
Windows in Office programi.  
Narejena je na sistem na dotik, saj s prstom, pisalom ali 
brisalko pišete, brišete in uporabljate funkcije miške. 
Zapiske lahko zajamete v programsko opremo interaktivne 
table SMART kot posnetek zaslona, ki ga lahko urejate, 
oziroma jih shranite neposredno v različne aplikacije. 
Vabimo vas, da naslednje predavanje ali seminar 
organizirate v Parku vojaške zgodovine Pivka in spoznate 
prednosti interaktivne table. 
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Poleg interaktivne table SMART Board vam v Parku vojaške 
zgodovine Pivka za organizacijo predavanja nudimo še dvorano za 
50 ljudi, dvorano za 65 ljudi, prenosni računalnik, projektor, flip 
chart, govorniški pult in možnost pogostitve. 
Več informacij na telefonski številki 05 994 05 19. 
 

                      
Interaktivna tabla SMART Board. (foto: Arhiv PVZ) 

 

ZELENI KRAS 
Na območju Notranjsko – kraške regije je v okviru projekta 
Ekoregija razvita nova blagovna znamka Zeleni kras, v katero je 
na področju turizma vključen tudi Park vojaške zgodovine Pivka. 
Zeleni kras predstavlja prvo regijo v Sloveniji, ki spodbuja razvoj 
celotnega območja na temeljih tradicije in načelih trajnostnega 
razvoja. To je njena prednost, po kateri se razlikuje od ostalih 
regij. Zeleni kras zajema območje občin Bloke, Cerknica, Ilirska 
Bistrica, Logatec, Loška Dolina, Pivka in Postojna.  
Za postopno in uspešno udejanjanje strategije Zelenega krasa so 
določena štiri prednostna področja – turizem, kmetijske dejavnosti 
in dopolnilne dejavnosti na kmetijah, okolje in znanje.  
 
 
 
 
 
 
IDEJA ZA NEDELJSKI IZLET 
Iščete idejo za jesenski izlet? V novi rubriki spletne strani Parka 
vojaške zgodovine Pivka www.parkvojaskezgodovine.si bomo 
vsak vikend ponujali sveže ideje za nedeljske izlete in vam skušali 
na ta način predstaviti lepote Pivke in Notranjsko – kraške regije. 
Po predhodnem dogovoru organiziramo tudi 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. 
 

PIVKA JE LEPA IN GOSTOLJUBNA 
Občina Pivka se lahko pohvali z novim priznanjem. Na projektu 
Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki poteka že osemnajsto leto in 
ga organizira Turistična zveza Slovenije, je v kategoriji »Manjša 
mesta« zasedla prvo mesto.  
Kot pravijo na TZS je urejeno in gostoljubno okolje pogoj za 
uspešen razvoj turizma, kar pa je temeljni smisel in sporočilo  

 
projekta. Zato turistična društva in zveze z vse bolj 
zavzetim sodelovanjem občin, podjetij, mnogih organizacij 
in strokovnih institucij uresničujejo vrsto programov na tem 
področju. Osnova projekta je tekmovanje slovenskih mest 
in krajev na področju urejanja prostora, okolja in 
gostoljubnosti. 
Najbolje ocenjeni kraji pa nato dobijo pravico, da 
predstavljajo Slovenijo v podobnih mednarodnih 
tekmovanjih. 

 

 
Urejeno krožišče v Pivki. (foto: arhiv Občine Pivka) 

 

PROFIL NA FACEBOOKU 
Park vojaške zgodovine Pivka se od meseca novembra dalje 
predstavlja tudi na družbeni spletni strani Facebook. 
Spremljate lahko aktualno dogajanje in novice iz Parka 
vojaške zgodovine Pivka. Vabimo vas, da se nam pridružite 
na našem profilu, z nami poklepetate ter prispevate svoja 
mnenja, pohvale, kritike…    
 

POPUSTI 
Ob predložitvi vstopnice Kobilarne Lipica vam v Parku 
vojaške zgodovine Pivka (po rednem urniku) nudimo 20% 
popust pri ogledu razstav in zbirk Parka. 
Prav tako vam v Kobilarni Lipica ob predložitvi vstopnice 
Parka vojaške zgodovine Pivka nudijo 20% popust pri 
ogledu Kobilarne (po rednem urniku) in ogledu Kobilarne 
ter predstave klasične šole jahanja (po rednem urniku). 20% 
popust velja tudi ob predložitvi Letne karte Lipica.  
Popusti se ne seštevajo. 

****** 
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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 
marec, april, maj, oktober, november  

Sobote, nedelje, praznike in v času šolskih počitnic odprto med 
10:00 in 15:00 uro. 

januar, februar, december  
Sobote, nedelje, praznike in v času šolskih počitnic ogledi ob 

10:00,12:00 in 14:00 uri. 

Za najavljene skupine je obisk možen skozi vse leto. 


