RAZISKUJTE Z NAMI
15. julij–18. avgust 2019

DOBRODOŠLI NA PIVŠKEM

Občina Pivka se razprostira po razgibani pokrajini na stičišču kamnitega krasa in zelenih notranjskih gozdov.
Spokojno vzdušje podeželja in zastrta lepota pokrajine se razodevata zlasti popotnikom, ki ju spoznavajo peš ali s
kolesi, in tistim radovednežem, ki si izven turističnega vrveža raje sami utirajo poti k znamenitostim in tukajšnjim
ljudem. Na Pivškem so namreč na široko odprta vrata turističnih domačij in drugih ponudnikov lokalnih pridelkov
in izdelkov, kjer je pristnost tega območja možno doživeti z vsemi čuti.
INFORMACIJE IN REZERVACIJE
Turističnoinformacijski center Pivka, Kolodvorska cesta 51, 6257 Pivka
+386 31 775 002
tic.pivka@pivka.si



PARK VOJAŠKE ZGODOVINE

Vabljeni v Park vojaške zgodovine na doživet sprehod po preteklosti!
V danes največjem muzejskem kompleksu v Sloveniji si lahko ogledate vse od
kamenodobnega loka do izjemnih primerkov tankov in vojaških letal, nemško
železniško kompozicijo iz II. svetovne vojne, za vrhunec pa še podmornico, ki jo
lahko obiščete tudi odznotraj. Bogata zbirka vojaške tehnične zapuščine obiskovalcem
prinaša edinstven vpogled tako v nacionalno kot v svetovno vojaško zgodovino in predstavlja
pomembne zgodovinske trenutke vse do prelomnega obdobja rojstva naše države. Park vojaške
zgodovine kot sodobno muzejsko središče ponuja še mnogo več – muzejsko restavracijo, dobro
založeno muzejsko trgovino, počivališče za avtodome in več prijetnih sprehajalnih ter pohodnih poti.

UTRDBA ALPSKEGA ZIDU NA PRIMOŽU 
Sprehodite se po priljubljeni pohodni poti domačinov vse do vrha hriba Primož (718 m),
ki se dviga nad Pivko, in raziščite notranjost tamkajšnje podzemne topniške utrdbe. Mogočen objekt je
predstavljal pomembno strateško točko obrambnega sistema Alpskega zidu, ki ga je italijanska vojska
gradila ob vsej kopenski meji v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno. Skrivnostna utrdba je bila
zasnovana kot poveljniška točka za skupino utrdb okrog Pivke, a ni nikoli doživela ognjenega krsta, saj jo je
italijanska vojska po kapitulaciji zapustila, po vojni pa jo je deloma uničila nemška vojska. Obiskovalcem je
še danes dostopnih skoraj 500 metrov utrjenih rovov, ki povezujejo vse funkcionalne prostore v podzemlju.



EKOMUZEJ PIVŠKIH PRESIHAJOČIH JEZER

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer predstavlja zgodbo o vodi na kraškem svetu Zgornje Pivke, kjer ob
visokih vodah pokrajino poživi kar sedemnajst slikovitih presihajočih jezer. Spoznajte skrivnosti njihovega
cikličnega pojavljanja in življenje domačinov v dolini, kjer je enkrat preveč, drugič pa premalo vode.
Ekomuzej Pivških presihajočih jezer predstavlja tudi izhodišče za odkrivanje velike biotske pestrosti
živega sveta v različnih ekosistemih v dolini Pivke: v jamah, gozdu, grmičevju ter suhih in mokrotnih
kraških travnikih.



PETELINJSKO JEZERO

Le streljaj stran od Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer ljubitelje
narave z lepimi razgledi navdušuje Petelinjsko jezero, v katerem se
izmed vseh presihajočih jezer zaradi najnižje lege voda zadrži najdlje.
V poletnem času, ko jezero presahne,
pa vas med sprehodom razvajajo prizori pisanih cvetočih polj
s paleto raznovrstnih travniških cvetlic.

PONEDELJEK
9.00–11.00

*Voden pohod na
Primož z ogledom
notranjosti utrdbe
Alpskega zidu

Cena: odrasli: 10 €,
otroci: 5 €
Mesto zbora:
Park vojaške zgodovine,
Kolodvorska 51, Pivka
Informacije:
info@parkvojaskezgodovine.si,
+386 31 775 002,
www.parkvojaskezgodovine.si

17.00–20.00

*Voden pohod na
Vremščico
Cena: odrasli: 10 €,
otroci: 5 €
Mesto zbora:
parkirišče pri Volčah,
gps: 45.678119, 14.094516
Informacije:
peter.spele@gmail.com,
+386 31 363 745

TOREK

SREDA

ČETRTEK

10.00–11.00

10.00–12.00

9.00–11.00

Cena: odrasli: 3,5 €,
otroci: 2,5 €

Cena: odrasli: 10 €, otroci:
6 €; doplačilo za ogled
notranjosti podmornice:
5 €/osebo

Cena: odrasli: 10 €,
otroci: 5 €

Voden ogled
Ekomuzeja Pivških
presihajočih jezer

Mesto zbora:
Slovenska vas 10, Pivka
Informacije:
pivskajezera@pivka.si,
+386 31 775 002,
www.pivskajezera.si

11.00–11.45

Voden ogled Hiše
kulture v Pivki

Voden ogled Parka
vojaške zgodovine

Mesto zbora:
Kolodvorska 51, Pivka
Informacije:
info@parkvojaskezgodovine.si,
+386 31 775 002,
www.parkvojaskezgodovine.si

16.00–20.00

*Kolesarjenje po

Pivškem
Cena: odrasli: 2,5 €,
otroci do 12. leta brezplačno (zahtevnejša tura)
Mesto zbora:
Snežniška cesta 2, Pivka
Informacije:
hkpivka@gmail.com
+386 31 286 528
+386 31 768 427

17.00–19.00

Cena: odrasli: 15 €/osebo
Mesto zbora: Ekomuzej
Pivških presihajočih jezer,
Slovenska vas 10, Pivka
Informacije:
peter.spele@gmail.com,
+386 31 363 745

Voden ogled Kmetije
Volk s predstavitvijo
konj pasme appaloosa

*Voden pohod na
Primož z ogledom
notranjosti utrdbe
Alpskega zidu

Mesto zbora:
Park vojaške zgodovine,
Kolodvorska 51, Pivka
Informacije:
info@parkvojaskezgodovine.si,
+386 31 775 002,
www.parkvojaskezgodovine.si

17.00–20.00

*Voden pohod na
Sv. Trojico
Cena: odrasli: 10 €,
otroci: 5 €
Mesto zbora:
Trnje – športno igrišče,
gps: 45.687569, 14.225976
Informacije:
peter.spele@gmail.com,
+386 31 363 745

PETEK
10.00–11.00

Voden ogled
sadjarske kmetije
Biščak
Cena: odrasli: 10 €,
otroci: 5 €
Mesto zbora:
Buje 5, Vremski Britof
Informacije:
041 919 760,
anton.biscak@buje.net

17.00–18.00

Voden ogled
Ekomuzeja Pivških
presihajočih jezer
Cena: odrasli: 3,5 €,
otroci: 2,5 €
Mesto zbora:
Slovenska vas 10, Pivka
Informacije:
pivskajezera@pivka.si,
+386 31 775 002,
www.pivskajezera.si

Cena: 10 €/osebo, primerno
za starejše od 14 let
Mesto zbora:
Suhorje,
gps: 45.646043, 14.089587
Informacije:
info@jahalnepocitnice.si,
+386 31 773 474
Zaželena predhodna
rezervacija!
*V primeru slabega vremena pohodniški in kolesarski izleti odpadejo.
Vsi vodeni ogledi in obiski se izvajajo v slovenskem ali angleškem jeziku.
Plačilo izvajalcu na dan prihoda.



SADJARSKA KMETIJA BIŠČAK

Pri družinski kmetiji Biščak imamo večdesetletno tradicijo integrirane pridelave jabolk in
kuhanja žganja, ukvarjamo pa se tudi z gojenjem drugih vrst sadja in predelavo domačih
pridelkov. Za obiskovalce pripravljamo vodene oglede kmetije in sadovnjaka ter degustacije, na
katerih v pokušino ponudimo domače sveže in suho sadje, žganje, likerje, jabolčni sok, jabolčni kis,
marmelade in druge večkrat nagrajene dobrote.



KMETIJA VOLK S PREDSTAVITVIJO KONJ PASME
APPALOOSA

Obiščite ekološko kmetijo Volk in spoznajte čredo barvitih indijanskih konj pasme appaloosa, ki jih
pri nas vzgajamo že več kot 15 let. V maneži predstavljamo naš način dela s konji in western način
jahanja. Po želji boste lahko tudi sami preverili, kako se konji odzivajo na govorico vašega telesa.

VAS SUHORJE 
Suhorje je ena izmed najstarejših brkinskih vasic, ki je ohranila svojo avtentičnost
in se ponaša z bogato kulturo in tradicijo. Med vodenim sprehodom boste lahko
občudovali arhitekturo vasi s kapelico, vaškim svetilnikom, cerkvijo svetega Miklavža
in kmečke hiše z umetelnimi kamnitimi portali, ki skrivajo zanimiva vaška dvorišča.
Na ogled je tudi razstava tradicionalnih suhorskih pirhov in ročnih del izpod rok
spretnih vaščank, v vaški hiši pa vas bo počakala tudi simbolična pogostitev.

SOBOTA
10.00–12.00

Voden ogled vasi
Suhorje
Cena: 13 €/osebo
Mesto zbora:
Suhorje 23 a,
pri spomeniku
Informacije:
+386 64 286 246 ali
+386 70 291 485
! Obvezna predhodna
rezervacija!

17.00–19.00

*Kolesarjenje po
Krajinskem parku
Pivška presihajoča
jezera (lažja tura)
Cena: odrasli: 10 €,
otroci: 5 €
Mesto zbora: Ekomuzej
Pivških presihajočih jezer,
Slovenska vas 10, Pivka
Informacije:
peter.spele@gmail com,
+386 31 363 745

NEDELJA
11.00–12.00

Voden ogled
Ekomuzeja Pivških
presihajočih jezer
Cena: odrasli: 3,5 €,
otroci: 2,5 €
Mesto zbora:
Slovenska vas 10, Pivka
Informacije:
pivskajezera@pivka.si,
+386 31 775 002,
www.pivskajezera.si



S KOLESOM PO PIVŠKEM
ZAHTEVNEJŠA TURA

Kolesarska pot vas bo iz Slovenske vasi vodila do Petelinjskega in Palškega
jezera, pa čez Juršče do Zagorja k ruševinam gradu Kalc in z vzponom do
Šilentabra, ki bo poplačal vaš trud z veličastnim razgledom nad Šmihelsko
dolino. Po zasluženem oddihu boste nadaljevali proti Narinu, skozi Šmihel
vse do posestva Ravne, kjer domujejo mladi lipicanci, nato pa naprej skozi
Dolnjo in Gornjo Košano, mimo železniške postaje, ob Osojnici, mimo Kala
in nazaj v Pivko.
! Trasa je dolga slabih 50 kilometrov in ima okvirno 800 višinskih metrov.
Za turo je primerno gorsko kolo z dobrimi gumami. Obvezna uporaba
čelade. Zagotovite si dovolj pijače.

15.00–17.00

Voden ogled Parka
vojaške zgodovine
Cena: odrasli: 10 €,
otroci: 6 €; doplačilo
za ogled notranjosti
podmornice: 5 €/osebo
Mesto zbora:
Kolodvorska 51, Pivka
Informacije:
info@parkvojaskezgodovine.si,
+386 31 775 002,
www.parkvojaskezgodovine.si

17.00–18.30

*Sprehod iz Ekomuzeja
do Petelinjskega jezera
Cena: 5 €/osebo
Mesto zbora:
Slovenska vas 10, Pivka
Informacije:
pivskajezera@pivka.si,
+386 31 775 002,
www.pivskajezera.si



S KOLESOM PO KRAJINSKEM PARKU
PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA
LAŽJA TURA

Kolesarska pot vas bo iz Slovenske vasi vodila do
Petelinjskega jezera ter naprej mimo pašnikov in
skozi mogočen gozd do Palškega jezera. Turo
boste nadaljevali v smeri proti trnski cerkvi, od
koder se bo razprl lep razgled nad Trnjem in
Pivko, nato pa se boste po zložni poljski poti
vrnili nazaj na izhodišče v Slovenski vasi.
! Trasa je nezahtevna, dolga slabih 12
kilometrov in ima okvirno 200 višinskih
metrov. Za turo je primerno gorsko kolo z
dobrimi gumami. Obvezna uporaba čelade.
Zagotovite si dovolj pijače.

SV. TROJICA 

Vzpon na Sv. Trojico, ki se s 1123 metri ponosno dviga nad Pivško
kotlino, vas bo nagradil s čudovitimi razgledi po dolini in bližnjih vrhovih
Snežnika, Nanosa, Vremščice in Planinske gore, v jasnem vremenu pa bo vaš pogled segel
vse do Jadranskega morja. Senčno zavetje borovega in bukovega gozda vas bo spremljalo
skoraj do vrha, na katerem stoji pred kratkim obnovljena romarska cerkev Sv. Trojice, ki jo
je omenjal že Valvasor v 17. stoletju.
! Trasa je nezahtevna, vzpon traja približno 1,5 ure. Ker na vrhu ponavadi precej piha, priporočamo
rezervna suha oblačila in vetrovko. Potrebno je imeti primerno obutev in dovolj pijače.

VREMŠČICA 
Prijetna pohodna pot vas bo vodila skozi senčen borov gozd in po visokih travnatih pobočjih do enega najbolj priljubljenih
pohodniških vrhov v okolici. S 1027 metrov visoke Vremščice, ki se dviga med občinama Pivko in Divačo, se ob jasnem
vremenu odpirajo čudoviti razgledi na Triglav, Dolomite, Snežnik pa vse tja do Tržaškega zaliva. V času cvetenja vas
bo na pohodu razvajal tudi pogled na pisano gorsko cvetje. Pred spustom v dolino in povratkom v vsakdan boste
lahko za srečo pozvonili še v tamkajšnji cerkvi sv. Urbana.
! Trasa je nezahtevna, vzpon traja približno 1,5 ure. Ker na vrhu ponavadi precej piha,
priporočamo rezervna suha oblačila in vetrovko. Potrebno je imeti primerno obutev in dovolj pijače.

HIŠA KULTURE V PIVKI 
Hiša kulture v Pivki je osrednja galerija na področju sodobne vizualne
umetnosti med Ljubljano in Koprom, kjer si lahko ogledate več kot 60
grafičnih del in umetniških publikacij mlajše generacije slovenskih umetnikov.
Poleg tega skupina vizualnih umetnic KOLEKTIVA z aktualno razstavo
Posebni prostori / Special Places kot del večletnega projekta predstavlja
različna evropska mesta skozi osebno perspektivo njihovih prebivalcev.

POSEBNA DOŽIVETJA NA ZELENEM KRASU


NAČRTUJTE SVOJO KOLESARSKO ALI POHODNO
TURO PO ZELENEM KRASU

Privoščite si kratek pobeg od stresnega vsakdana in dolgih delavnikov ter se za nekaj trenutkov posvetite samo sebi in svojim
najbližjim! Podajte se na vodeno kolesarsko ali pohodno turo po Zelenem krasu in v spremstvu izkušenega vodnika
odkrivajte skrite kotičke pokrajine v obsegu in z vsebinami, ki so prilagojeni vašemu zanimanju in zmožnostim.
Nepozabno doživetje okolice po številnih kolesarskih in pohodnih poteh je primerno tako za družine z
otroki kot tudi za bolj izkušene avanturiste, ki iščejo zahtevnejše večurne ture.
Nudimo tudi možnost izposoje potrebne kolesarske opreme, vsem udeležencem pa postrežemo še
kosilo pri enem izmed lokalnih ponudnikov.
Cena: od 25 €/osebo (v ceno je poleg vodenja vključena tudi izposoja kolesa in kosilo)

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
Green tour Slovenia, Tibor Pranjić, s. p., Kolodvorska cesta 6, 6257 Pivka
+386 40 818 253
greentourslovenia1@gmail.com



OPAZUJTE MEDVEDA V NARAVNEM OKOLJU

Med postankom na Zelenem krasu ne zamudite edinstvene priložnosti za raziskovanje
prostranih notranjskih gozdov in spoznavanje njihovih skritih prebivalcev!
Pod krošnjami dreves čaka na vas prava gozdna pustolovščina, za katero je potrebnega
malce poguma, a vas zato nagradi z nepozabnim doživetjem. Podajte se po sledeh
rjavega medveda in vstopite v življenjski prostor te veličastne velike divje zveri, ki
domuje v tukajšnjih gozdovih.
Na opazovanje medveda se boste podali v spremstvu profesionalnega vodnika v
večernih urah. Med obiskom v gozdu boste lahko z medvedje opazovalnice z malo
sreče uzrli medveda in ga nemoteno opazovali v njegovem naravnem okolju.
Skupaj z izkušenim lokalnim vodnikom in lovcem boste v naravi poiskali tudi znake
prisotnosti rjavega medveda ter odkrivali značilnosti človekovega sobivanja z njim.
Na avanturo se morate odpraviti v primernih oblačilih in obutvi, brez uporabe
parfumiranih sredstev. Opazovanja so primerna za skupine 2–3 oseb.
Cena: 150 €/osebo, 180 €/2 osebi, 225 €/3 osebe
Trajanje: 3–4 ure

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka
+386 5 721 22 49
info@rra-zk.si

ODPRAVITE SE PO SKRITIH POTEH NA DIVJO STRAN SNEŽNIKA 
Neokrnjena narava in razgibano površje Zelenega krasa razvajata z raznovrstnimi izletniškimi točkami
tako ljubitelje ležernega preživljanja prostega časa v naravi kot tudi gorske avanturiste, vajene
zahtevnejših vzponov po manj znanih poteh. Slednje vabi v svoja zelena prostranstva tudi
primorski kralj gora – Snežnik (1796 m), najvišji vrh Zelenega krasa. Podajte se na celodneven
voden izlet v osrčje snežniških gozdov, kjer vas bo med sprehodom po pozabljenih
poteh spremljalo pomirjujoče šelestenje stoterih krošenj starega gozda. Ob poti se
vam bodo odpirali dih jemajoči pogledi na edinstvene kraške pojave in rastline, tipične
za to območje, na katerem se stikata Mediteran in celinski vpliv, nevede vas bodo iz
zavetja gozda z varne razdalje opazovale gozdne živali, nad vami pa se bo z vsakim
prehojenim metrom odpiralo vedno več svobodnega neba.
Obvezni pohodna obleka in obutev.
Cena: 120 €/2 osebi; 140 €/3 osebe; 160 €/4 osebe
(v ceno je poleg vodenja vključeno tudi planinsko kosilo)
Trajanje programa: 10 ur (od tega 5 ur hoje, zato je potrebno nekaj fizične kondicije)

Andrej Barovič

+368 41 234 373

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
andrej.barovic@gmail.com

INFORMACIJE: Turističnoinformacijski center Pivka, Kolodvorska cesta 51, 6257 Pivka
+386 31 775 002
tic.pivka@pivka.si

