
 

 
 

 
 
 
 
UVOD 
Ideja o nastanku vojaškega muzeja v vojašnici v Pivki, kjer 
danes nastaja Park vojaške zgodovine Pivka, sega že v 
štirideseta leta 20. stoletja. Leta 1941 je bil namreč v Št. Peter 
na Krasu (Pivka) kot vojak poslan v tržačan Diego de 
Henriquez, ki je kmalu pripomogel k ustanovitvi vojaškega 
muzeja. Ustvaril je dragocen fotoarhiv medvojnega dogajanja v 
Pivki, Ljubljani in drugih zasedenih krajih. Leta 1944 je bila 
zbirka prepeljana v Trst, kjer je deloval vse do svoje smrti leta 
1974, ko je umrl v skrivnostnem požaru. Z njegovo zapuščino 
danes upravlja tržaški Mestni muzej vojne za mir "Diego de 
Henriquez", v Pivki pa se na stalno prisotnost vojske na tem 
območju spominjamo s Parkom vojaške zgodovine Pivka. 
Grenak priokus, ki ga je Pivki dala vojska želimo obrniti v prid in 
izkoristiti, kar nam pestra preteklost ponuja. En izmed korakov 
je tudi glasilo, ki ga berete, saj vam želimo približati vojaško 
zgodovino in vas nenazadnje prepričati, da v Pivki nastaja 
pravo turistično središče. Glasilo vas bo popeljalo skozi preteklo 
dogajanje letošnjega leta in vam podalo vpogled v bližajoče se 
večje dogodke. Želimo vam prijetno branje in vas vabimo, da 
nas obiščete. 
 

******* 
Visok obisk v Parku vojaške zgodovine Pivka 
 
V torek 20. januarja je Park vojaške zgodovine Pivka gostil 
visok obisk. V okviru obiska Slovenske vojske je namreč Park 
vojaške zgodovine v Pivki obiskal predsednik Republike 
Slovenije dr. Danilo Türk v spremstvu ministrice za obrambo dr. 
Ljubice Jelušič, načelnika generalštaba SV 
generalpodpolkovnika Albina Gutmana, načelnika Poveljstva za 
doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje brigadirja Alojza 
Završnika in nekaterih drugih visokih častnikov SV. Visoko 
delegacijo so najprej pozdravili župan Robert Smrdelj, načelnik 
Vojaškega muzeja SV polkovnik dr. Tomaž Kladnik in vodja 
projekta Park vojaške zgodovine Pivka mag. Janko Boštjančič. 
Predsednik s spremstvom si je nato ogledal razstave in zbirke 
pod strokovnim vodstvom mag. Martina Premka in muzej 
označil kot pomemben prispevek k ohranjanju naše narodne 
identitete, katere del je tudi spomin na trenutke, ko smo v 
Sloveniji z oboroženim bojem varovali domovino.  
 

 
Ogled tankovsko–artilerijske zbirke Parka vojaške zgodovine Pivka 

(foto: V. Leban) 
 
V muzeju se je predsednik dr. Danilo Türk srečal tudi s 
predstavniki slovenskih veteranskih in domoljubnih organizacij. 
Po srečanju z njimi je poudaril, da je domoljubje pomembna 
vrednota, ki jo je potrebno vzpodbujati in razvijati današnjemu 
času primerno. Pri tem je posebej izpostavil skupno 
prizadevanje v ohranjanju ideje miru, saj je za mir potrebno ves 
čas skrbeti. Ravno na tem področju lahko precej prispevajo tudi 
veteranske in domoljubne organizacije, je še dodal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dr. Danilo Türk s predstavniki domoljubnih in veteranskih 

organizacij (foto: V. Leban) 

Tudi ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič je pohvalila 
projekt Park vojaške zgodovine Pivka in ga označila kot 
najuspešnejši primer tovrstnega civilnovojaškega sodelovanja. 
Obljubila je, da bo projekt še naprej deležen ustrezne podpore 
Ministrstva za obrambo in sodelavcem projekta zaželela uspeh 
tudi v prihodnje. 

Ob zaključku obiska sta se predsednik Republike Slovenije dr. 
Danilo Türk in ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič vpisala 
v knjigo visokih gostov. 

Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk je v knjigo 
zapisal: »Čestitam vsem, ki so oblikovali ta pomemben muzej. 
Naša vojaška preteklost in zgodovina tega strateško 
pomembnega dela Slovenije zasluži to pozornost, za Slovenijo 
pa ta muzej pomeni veliko pridobitev in pričevanje o naši 
usodi.« 

Prav tako je lepe želje zapisala tudi ministrica za obrambo dr. 
Ljubica Jelušič: »Z velikim spoštovanjem in hvaležnostjo vsem v 
Občini Pivka, ki že leta dolgo skrbijo, da se ohranja spomin na 
tankovske enote različnih vojska, hkrati pa nam pomagajo 
braniti duh zgodovine in moči slovenskega naroda na tem 
prostoru.«  

 
Park obiskala 1. Kalanska prekomorska brigada (pust 2009) 
 
Na pustni torek, dne 24.2.2009 je Park vojaške zgodovine Pivka 
obiskala 1. Kalanska prekomorska brigada. V sestavi je bilo 
okoli 45 pogumnih mož in žena s Kala pri Pivki.  
Tamkajšnji kulturno-pustni odbor se je za letošnje pustno 
rajanje odločil obuditi spomin na nekdanjo JLA. Na satiričen 
način jim je uspelo prikazati veliko »borbeno gotovost« enote. V 
Parku jih je sprejel in pozdravil tudi pivški župan Robert 
Smrdelj. 
 

 
»Borbeno gotovost« enote je preveril sam pivški župan Robert 

Smrdelj (foto: A. Požar). 
 
 
 

GLASILO PARKA VOJAŠKE ZGODOVOVINE 
PIVKA 

Letnik: 1, Številka: 1; januar – april 2009 



 

 
 

Kolegij Direktorata za obrambno politiko 
 
V četrtek 12.03.2009 je v Vojašnici Pivka potekal kolegij 
Direktorata za obrambno politiko Ministrstva za obrambo 
Republike Slovenije pod vodstvom generalnega direktorja mag. 
Igorja Logarja. Ob tem so obiskali tudi Park vojaške zgodovine 
Pivka, kjer jih je sprejel vodja projekta mag. Janko Boštjančič in 
jih popeljal skozi zbirke in razstave Parka. V okviru obiska je 
potekala tudi razprava o možnostih vključevanja Parka vojaške 
zgodovine Pivka v aktivnosti promocije Slovenske vojske in 
pridobivanja kadrov. 
 
Obisk evropske poslanke ge. Ljudmile Novak 
 
Evropska poslanka iz vrst Nove Slovenije – ga. Ljudmila 
Novak je ob obisku Notranjsko-kraške regije 13.03.2009 
obiskala tudi Občino Pivka in Park vojaške zgodovine Pivka. V 
prostorih Parka sta jo sprejela pivški župan Robert Smrdelj in 
vodja projekta Park vojaške zgodovine Pivka mag. Janko 
Boštjančič. Ob ogledu zbirk in razstav sta ji predstavila 
delovanje občine, posebej pa Park vojaške zgodovine Pivka, 
kot osrednji razvojni projekt Občine na področju turizma ter 
primer dobre prakse v koriščenju sredstev iz EU skladov. 
 

 
Ga. Ljudmila Novak z gostitelji pred spomenikom spomina na 

osamosvojitveno vojno (foto: A. Penko) 
 
 
Predstavitev knjige Oklep na Slovenskem 
 
V četrtek 26.03.2009 je bila v 
multimedijski sobi objekta 
Komanda v Parku vojaške 
zgodovine Pivka predstavitev 
knjige majorja mag. Iztoka 
Kočevarja z naslovom Oklep 
na Slovenskem, ki je izšla v 
zbirki Slovenska vojaška 
zgodovina pri založbi 
Defenzor. 

Osnovni namen knjige je 
predstaviti vsa oklepna vozila, 
ki so bila na Slovenskem ali 
pa so bila del oborožitve in v 
opremi držav, katerih del je 
bila tudi Slovenija. Poglavja v 
knjigi so razvrščena kronološko, skupaj s predstavitvijo 
sredstev. Avtor je vsebino knjige prilagodil širšemu krogu 
bralcev in je kot taka zanimiva vojakom, zgodovinarjem, 
izdelovalcem maket ter nenazadnje velikemu krogu ljubiteljev 
tega področja. S slavnostnim razgovorom je izid knjige 
pospremil poveljnik sil SV brigadir Alan Geder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otvoritev razstave 40 let ustanovitve TO Slovenije 
 
V prostorih Parka vojaške zgodovine Pivka je bila v četrtek 2. 
aprila 2009 odprta razstava za naslovom »40 let ustanovitve 
Teritorialne obrambe Slovenije«. Razstava je na ogled do 
sredine junija.  

Park vojaške zgodovine Pivka je s postavitvijo razstave obeležil 
pomembno obletnico organizacije, ki ji je zgodovina namenila 
zelo pomembno vlogo. Oborožena sila slovenskega naroda, 
ustanovljena kot del jugoslovanskih oboroženih sil in kot 
odgovor na intervencijo sil Varšavskega pakta na 
Čehoslovaško, se je v odločilnih in za demokratični razvoj 
slovenskega naroda usodnih trenutkih iz drugorazredne 
rezervne vojske preoblikovala v sodobno obrambno silo in 
skupaj s slovensko milico, civilno obrambo in prebivalstvom 
nastopila proti nasprotni strani ter zavarovala nastajanje 
neodvisne slovenske države. Po osamosvojitveni vojni se je 
Teritorialna obramba hitro preoblikovala iz rezervne v 
naborniško vojsko s profesionalnim jedrom ter leta 2003 v 
popolnoma profesionalno in sodobno opremljeno Slovensko 
vojsko. 

Avtor razstave je načelnik Vojaškega muzeja Slovenske vojske 
polkovnik doc. dr. Tomaž Kladnik. Slavnostni govornik na 
prireditvi je bil predsednik Zveze slovenskih častnikov polkovnik 
Miha Butara.  

 
Slavnostni govornik polkovnik Miha Butara (foto: V. Leban) 

 
Seznanitev vojaških obveznikov 

V Parku vojaške zgodovine Pivka so 7., 10. in 17. aprila 
potekale seznanitve z dolžnostmi in pravicami vojaških 
obveznikov letnika 1991 območja Uprave za obrambo Postojna.  

Po ogledu razstav in zbirk Parka vojaške zgodovine Pivka so 
pripadniki Slovenske vojske obveznike seznanili z vojaško 
dolžnostjo v času miru in ob neposredni vojni nevarnosti in jim 
pripravili tehnični zbor s pregledom vojaške tehnike in opreme.  
Slovenska vojska srečanja z 18 letniki tako izkoristi za 
promocijo in pridobitev mladih za vključevanje vanjo, jim 
predstavi možnosti za prostovoljno usposabljanje, sodelovanje 
v pogodbeni rezervi in zaposlitev v Slovenski vojski.  
 

 
Seznanitev mladih z vojsko (foto: A. Požar) 

 
 
 



 

 
 

Projekt Infrastruktura v Parku vojaške zgodovine Pivka 
 
V Parku vojaške zgodovine Pivka se bo do avgusta 2009 
zgradilo osrednje parkirišče, ki smo ga poimenovali kar 
Stražarnica. Investicija je del širšega evropskega projekta z 
naslovom Infrastruktura v Parku vojaške zgodovine, s katerim 
bomo v Pivko pripeljali 585.000 EUR evropskih sredstev iz 
sklada za regionalni razvoj, ki jih drugače v občini ne bi bilo. 
»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Sredstva za operacijo 
v višini največ 85% upravičenih stroškov so zagotovljena v 
okviru »Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013«, 1. razvojne prioritete 
»Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 
programi«. Sredstva za operacijo v višini 15 % upravičenih 
stroškov in za vse neupravičene stroške pa so zagotovljena iz 
lokalnih virov. 
S pomočjo istega projekta smo v Parku do sedaj obnovili 2. 
paviljon tankovsko-artilerijske zbirke, uredili povezovalne in 
skupne prostore v objektu Komanda, ki je  hkrati postal tudi 
osrednji objekt v Parku ter obnovili obstoječi vodovod. Namen 
celotnega projekta je vzpostavitev osnovnih pogojev za 
nadaljnji razvoj Parka vojaške zgodovine Pivka v muzejsko in 
turistično središče širšega pomena. 

                      
 
 
POVABILO NA DOGODKE IN RAZSTAVE 
 
Razstava 40 let ustanovitve Teritorialne obrambe Slovenije 
V prostorih Parka vojaške zgodovine Pivka je od začetka aprila 
do sredine junija 2009 odprta razstava z naslovom »40 let 
ustanovitve Teritorialne obrambe Slovenije«.  
 
Dan odprtih vrat Parka vojaške zgodovine Pivka 
Vojaški muzej SV in Park vojaške zgodovine Pivka vabita ob 
Mednarodnem muzejskem dnevu dne 17. in 18. 5. 2009 od 
10.00 do 17.00 ure na Dan odprtih vrat Parka vojaške 
zgodovine Pivka. 
Tako v nedeljo, kot tudi v ponedeljek, ob 10.00 in 14.00 uri 
organiziramo voden ogled po tankovsko–artilerijski zbirki, v 
ponedeljek 18.5.2009 ob 9.00 uri pa novinarje vabimo na 
novinarsko konferenco na temo novosti in vizije razvoja 
Vojaškega muzeja SV in Parka vojaške zgodovine Pivka. 
Lepo vabljeni!  
 
Ekipno kolesarjenje Rekreatur 
Dne 6. junija 2009 in 29. avgusta 2009 bo skozi Pivko potekala 
trasa Rekreatura s kontrolno točko v Parku vojaške zgodovine 
Pivka. Rekreatur je ekipno kolesarjenje po Sloveniji, ki združuje 
šarm etapnih dirk in turistično kolesarjenje po Slovenskih cestah 
(www.rekreatur.si). Zanj so organizatorji prejeli "Srebrnega 
Sejalca" - priznanje STO za inovativne dosežke v turizmu. 
Rekreatur traja 4 dni, trasa pa je dolga cca. 350 km. Na njej se 
kolesarji ustavijo v kontrolnih točkah, na katerih poteka 
predstavitev lokalnih turističnih ponudnikov. 
Ker želimo kar najbolje predstaviti lokalne turistične ponudnike 
in kulinarične ter kulturne zanimivosti občine Pivka, vam 
omogočamo brezplačno predstavitev na kontrolni točki v Parku 
vojaške zgodovine Pivka. V kolikor želite sodelovati na 
predstavitvi nas kontaktirajte na elektronski naslov: 
andreja.pozar@pivka.si ali na telefonsko številko 05 994 05 19. 
 

 
Utrinek z lanskega Rekreatura (Vir: arhiv Rekreatura) 

 
Poletna muzejska noč 
V Parku vojaške zgodovine Pivka letos ob Poletni muzejski 
noči, ki bo v soboto, 20. junija 2009 med 16:00 in 21:00 uro v 
okviru muzejskih dogodkov pripravljamo predvajanje starih 
vojaških filmov, v tem času pa nudimo tudi prost vstop za ogled 
zbirk in razstav Parka.  
Glavno dogajanje ob Poletni muzejski noči pa bo že dan prej, 
19. junija 2009 ob 18:00 uri, ko vas bomo popeljali na 
brezplačen voden ogled po Poti do utrdbe na Primožu, na 
samem Primožu pa vam tudi omogočili ogled notranjih 
prostorov podzemne utrdbe in vam pripravili predstavitve 
ruševin cerkve sv. Primoža in sv. Felicijana, energetskih točk in 
o dogajanju na Primožu v starem veku. 
Lepo vabljeni! 

****** 
PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA 
Informacije in rezervacije 
Park vojaške zgodovine, Kolodvorska 5, Pivka 
 telefon:  00386 5 7212 180 
 www.parkvojaskezgodovine.si 
 e-mail: tank.pivka@siol.net 
 
Turizem Kras d.d., Jamska cesta 30, Postojna 
 telefon:  00386 5 7000 100 
               00386 5 7000 103  

www.turizem.kras.si 
 e-mail: info@turizem-kras.si 
 
Cene ogledov 
Zbirke Parka vojaške zgodovine:  
  - odrasli     6,00 EUR 
  - študenti   4,80 EUR 
  - otroci       3,60 EUR 
Utrdba na Primožu: 4,00 EUR 
Tematsko-učna pot z utrdbo Alpskega zidu na Primožu: 
 9,00 EUR 
 
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 organizirane skupine je možen ogled  po dogovoru. 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Veseli bi bili vašega mnenja, zato vas na tem mestu naprošamo, da nam morebitna mnenja, pripombe in pohvale posredujete na elektronski naslov 

Parka vojaške zgodovine Pivka: tank.pivka@siol.net. 
Zbrala in uredila ekipa Parka vojaške zgodovine Pivka, Kolodvorska 51, 6257 Pivka, www.parkvojaskezgodovine.si, tank.pivka@siol.net

 


