
XIII. FESTIVAL VOJNE POVIJESTI     

Park vojne povijesti Pivka,
Slovenija

  10.00 *ophod ukrašenih vozova nekada napravljenih povodom 
obilježavanja regrutacije – Vestirnga 2019    

 9.00 **pohod na Primož uz vođeni obilazak unutrašnjosti utvrde Alpskoga 
zida na Primožu  

 10.00–17.00 *dan otvorenih vrata Vojarne Stanislava Požara u Pivki 
 10.00–17.00 postavljanje vojnih tabora iz različitih povijesnih razdoblja 
 10.00–17.00 statični prikaz zračnih snaga Slovenske vojske   
 12.30/13.30/15.00/16.00/17.00 ***vođeni obilazak zbirci i izložbi Depoa 

državnih muzeja (objekt D) uz kustose Tehničkog muzeja Slovenije te 
Muzeja novije povijesti Slovenije 

 13.00 demonstracijske vožnje oklopne tehnike   

  10.00–17.00 prikaz vojnih tabora iz različitih povijesnih razdoblja
 (vođeni obilazak u 10.00 i 12.00 sati)    
  10.00–17.00 predstavljanje voznog dijela muzejske zbirke  
  10.00–17.00 predstavljanje oklopnih vozila Slovenske vojske  
  10.00–17.00 statični prikaz zračnih snaga Slovenske vojske  
  10.00–17.00 sajam militarije  
  11.00–14.00 radionice za djecu   
  12.00 demonstracijske vožnje oklopne tehnike   
  12.30/13.30/16.00/17.00 ***vođeni obilazak zbirci i izložbi Depoa državnih 

muzeja (objekt D) uz kustose Tehničkog muzeja Slovenije te Muzeja novije 
povijesti Slovenije   

  14.00 uprizorenje bitke iz II. svjetskog rata 
  15.00 dinamični prikaz zračnih snaga Slovenske vojske

14. 9. i 15. 9. 2019

petak, 
13. rujna 2019     

subota,
14. rujna 2019   

nedjelja,
15. rujna 2019      

Organizator zadržava pravo izmjene programa. U okviru festivala, posjetitelji će moći također razgledati dvije gostujuće 
izložbe Vojnog muzeja Slovenske vojske »Ljubljanski zrakoplovni odred« te »Zrakoplovi i helikopteri Slovenske vojske«.

ULAZNICE 
Događaji, naznačeni sa *, su besplatni. **Prijavnina za subotnji pohod iznosi 5 EUR/osobi. ***Broj posjetitelja u Depoima 
državnih muzeja je ograničen. U svakom navedenom terminu će si moći depoe razgledati najviše 40 posjetitelja. U ulaznicu 
za razgled zbirci i izložbi u subotu, 14. 9., uključen je također posjet svih događaja u okviru Festivala. Cjenik ulaznica za 
nedjelju, 15. 9., je objavljen na internetnoj stranici Parka vojne povijesti.

RAZGLED UNUTRAŠNJOSTI PODMORNICE TE ISKUSTVO NA SIMULATORU LETA SA ZRAKOPLOVOM MiG-21   
U okviru XIII. Festivala vojne povijesti je za razgled unutrašnjosti podmornice te iskustvo na simulatoru leta sa zrakoplovom 
MiG-21 OBAVEZNA prethodna rezervacija na 00386 (0)31 775 002 ili info@parkvojaskezgodovine.si.

INFORMACIJE ZA POSJETITELJE
Nedjelja, 15. 9. 2019 
Za sve posjetitelje sa vlastitim prijevozom će biti organiziran besplatan parking na određenim parkiralištima. Za posjetitelje 
će biti između 12. i 17. sati također organiziran besplatan prijevoz između određenih parkirališta i Parka. Preporuča se 
pravovremen dolazak u Park. Festival će se održati u svim vremenskim uvjetima. Preporučuje se nošenje sportske obuće.

Više na: +386 (0)31 775 002, info@parkvojaskezgodovine.si, www.parkvojaskezgodovine.si  
Događaj će biti fotografiran i snimljen. Fotografije i snimke će se koristiti u promotivne svrhe Parka vojne povijesti. Posjetitelji 
događaja se slažu, da mogu biti prilikom fotografiranja i snimanja i sami snimljeni i fotografirani. Organizator nije odgovoran 
za izgubljene ili oštećene osobne predmete posjetitelja. Posjetitelji trebaju slijediti upute sigurnosne službe organizatora.  


