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Ponudba za organizirane skupine
(nad 15 oseb)

DOBRODOŠLI NA PIVŠKEM
Občina Pivka se razprostira po razgibanem površju 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, kjer je pristnost tega območja mogoče 
doživeti z vsemi čuti.
V pestri turistični ponudbi predstavlja osrednjo znamenitost Park vojaške 
zgodovine, ki z edinstveno zbirko prikazuje bogato vojaškozgodovinsko 
dediščino našega ozemlja. Ljubitelje narave navdušujejo tudi nepredvidljiva 
presihajoča jezera, o katerih se lahko poučite v Ekomuzeju Pivških 
presihajočih jezer.

INFORMACIJE IN REZERVACIJE
Turističnoinformacijski center Pivka, Kolodvorska cesta 51, 6257 Pivka

Tel.: +386 (0)31 775 002; e-pošta: ticpivka@turizem-pivka.si
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Kulturna dediščina

PARK VOJAŠKE ZGODOVINE 
(do 100 oseb, 1,5–2,5 h)

V danes največjem muzejskem kompleksu v Sloveniji je na ogled bogat nabor 
vojaške tehnične dediščine, ki prinaša edinstven vpogled tako v nacionalno 
kot svetovno zgodovino. Poleg tankovske, artilerijske in letalske zbirke s 
svojimi dimenzijami in zgodbo navdušujejo tudi muzejski »XXL« eksponati 
– parna lokomotiva iz obdobja druge svetovne vojne, helikopter Mil Mi-8 in 
skrivnostna diverzantska podmornica P-913 Zeta. Z obiskom njene notranjosti 
se vam odstrejo tudi skrivnosti življenja in dela podmorničarjev pod morsko 
gladino. Dragoceni primerki vas vodijo vse do razstave o prelomnem obdobju 
rojstva naše države, kjer so predstavljeni osrednji mejniki v zgodbi slovenske 
osamosvojitve od začetkov razpada Jugoslavije do razglasitve samostojne 
Slovenije. Razstavo dopolnjuje zbirka tankov, oklepnikov in drugih vozil iz 
desetdnevne vojne za Slovenijo. 
Kot sodobno muzejsko središče Park vojaške zgodovine ponuja še mnogo 
več – muzejsko restavracijo, dobro založeno muzejsko trgovino, počivališče za 
avtodome ter več prijetnih sprehajalnih in pohodnih poti.
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UTRDBA ALPSKEGA ZIDU NA PRIMOŽU 
(do 50 oseb, 3 h)

Obisk Pivškega dopolnite s pohodom po priljubljeni poti do vrha hriba Primož 
(718 m), kjer bdi nad dolino utrdba Alpskega zidu. Mogočen podzemni objekt 
je predstavljal pomembno strateško točko italijanskega obrambnega sistema, 
ki so ga gradili ob kopenski meji v 30. letih prejšnjega stoletja. 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. V notranjosti 
topniške utrdbe so še ohranjeni bojni položaji, skladišča streliva in bivalni 
prostori, ki jih povezuje 500 metrov utrjenih podzemnih rovov. 
Hrib Primož ima že od nekdaj pomemben strateški položaj, saj je z vrha lepo 
vidna vsa Pivška kotlina. Že v predantični dobi se je tu oblikovalo pomembno 
utrjeno naselje, do druge polovice 18. stoletja pa je na njem stala cerkev
sv. Primoža in Felicijana.

RekreacijaRekreacijaRekreacija

Kulturna dediščina
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KROŽNA POT VOJAŠKE ZGODOVINE 
 (do 100 oseb, 4 h)

Tematska učna pot se z izhodišča v Parku vojaške zgodovine, muzejskem 
središču z bogato zbirko vojaške zapuščine, vzpne do kaverne iz prve svetovne 
vojne na nekdanjem vojaškem poligonu in naprej do vrha Primoža, na katerem 
kraljuje podzemna utrdba Alpskega zidu z ohranjenimi podzemnimi tuneli, 
bojnimi položaji, skladišči streliva in bivalnimi prostori. Spustu v dolino sledi 
ponoven vzpon do Šilentabra, ki osupne s panoramskim razgledom nad Pivko. 
Nekdaj je na grebenu stal največji utrjen kompleks na Slovenskem za obrambo 
pred turškimi vpadi, danes pa pohodnike na vrhu pozdravi prenovljena cerkev 
sv. Martina. Pot se v sklepnem delu spusti do turistične vasi Narin, preden se 
zaključi nazaj na izhodišču v Parku vojaške zgodovine.
	Lahko pohodno pot v skupni dolžini 15 kilometrov boste v celoti prehodili v 

štirih urah, lahko pa se odločite tudi samo za pohod do utrdbe Alpskega zidu 
na Primožu (45 min) ali vzpon na Šilentabor (1 h). Na Primožu se lahko z 
vodnikom sprehodite v notranjost podzemne utrdbe in si ogledate 500 metrov 
ohranjenih podzemnih rovov ter notranje prostore.

Rekreacija

ohranjenih podzemnih rovov ter notranje prostore.

Kulturna dediščina
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POTEP Z MARTINOM KRPANOM
(do 50 oseb, 1 h)

Bi se radi podali na potep z legendarnim junakom Martinom Krpanom? To bo 
zagotovo nepozabna dogodivščina!
Po legendi je v vasici Vrh pri Sveti Trojici živel Martin Krpan, eden največjih 
slovenskih literarnih junakov. Preživljal se je s tovorjenjem in tihotapstvom, 
kot junaka pa ga je zaznamovala zlasti rešitev Dunaja pred turško nevarnostjo. 
Krpan je simbol slovenskih kmetov, ki so se zaradi pritiskov fevdalcev zatekali 
k tihotapstvu, hkrati pa so morali zaradi turških vpadov večkrat poseči po 
orožju za obrambo svojih domov. Je tudi predhodnik kasnejših prevoznikov 
– furmanov, ki so v 18. stoletju kraljevali na cestah na Pivškem, predvsem na 
cesarski med Ljubljano in Trstom.
– furmanov, ki so v 18. stoletju kraljevali na cestah na Pivškem, predvsem na 

Doživetje
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EKOMUZEJ PIVŠKIH PRESIHAJOČIH JEZER 
(do 50 oseb, 1 h)

V Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer je predstavljena zgodba skrivnostnega 
kraškega površja na Zgornji Pivki, kjer ob izrazitih deževjih pokrajino poživi 
sedemnajst slikovitih presihajočih jezer. Odkrijte skrivnosti njihovega 
pojavljanja v dolini, kjer je enkrat preveč, drugič pa premalo vode. Muzejsko 
predstavitev geoloških, krasoslovnih in hidroloških značilnosti Pivškega 
dopolnjuje prikaz biotske pestrosti živega sveta v različnih ekosistemih v 
dolini Pivke: v jamah, gozdu, grmičevju ter na suhih in mokrotnih kraških 
travnikih. Naravoslovne vsebine dopolnjuje etnološki vidik, v okviru katerega 
so predstavljeni vpliv kraškega sveta na življenje lokalnih prebivalcev ter 
ohranjanje in zaščita naravnih danosti.

Kulturna dediščina
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Kulturna dediščina

UČNA POT PO ČISTILNI NAPRAVI
ŽIVA V PIVKI
(do 50 oseb, 1 h)

Na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera predstavlja čistilna 
naprava Živa nepogrešljiv infrastrukturni objekt za potrebe ohranjanja čiste 
pitne vode. Njeno delovanje je še posebej pomembno na občutljivem kraškem 
terenu, ki ima zelo slabe samočistilne sposobnosti.
Učna pot po čistilni napravi Živa je namenjena obisku predhodno najavljenih 
organiziranih skupin, v prvi vrsti šolajočih se otrok in mladine, zanimiva pa je 
tudi za druge skupine obiskovalcev. Med vodenim ogledom se boste poučili o 
postopkih biološkega čiščenja odpadnih voda, obiskali interpretacijsko sobo, 
namenjeno ozaveščanju o pomembnosti varovanja vodnih virov, poučen 
postanek pa zaključili še z ogledom filma o čistilni napravi.
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Naravna dediščinaNaravna dediščina

Rekreacija

PETELINJSKO JEZERO 
(do 50 oseb, 1 h)

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.
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RekreacijaRekreacija

Naravna dediščina

SPREHOD MED
PIVŠKIMI PRESIHAJOČIMI JEZERI

(število oseb po dogovoru;
6 h (daljši pohod) oz. 3 h (krajši pohod))

Ciklična narava Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera obiskovalce skozi 
vse leto navdušuje s svojo spremenljivo podobo in nepredvidljivostjo. Kraško 
pokrajino Zgornje Pivke zlasti jeseni, pozimi in zgodaj spomladi ob izrazitih 
deževjih poživi kar sedemnajst slikovitih presihajočih jezer, ki poleti in v sušnih 
obdobjih svoje jezerske kotanje preoblikujejo v pisana cvetoča polja s paleto 
raznovrstnih travniških cvetlic. Sprehod po neokrnjeni naravi Pivških presihajočih 
jezer vsakič znova postreže s presenečenjem, bodisi z raznolikimi razgledi na 
prostrana jezera v hladnejši sezoni ter cvetoče kraške in mokrotne travnike v 
poletnem času bodisi ob srečanju katere izmed številnih zavarovanih živalskih 
vrst – metuljev, ptic in gozdnih živali – ali odkritju redkih rastlin.

Z lokalnim vodnikom na sprehod med
Petelinjskim in Palškim jezerom

Do Petelinjskega jezera, po površini drugega največjega presihajočega jezera 
na Pivškem, se lahko v spremstvu lokalnega vodnika sprehodite iz Ekomuzeja 
Pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi. Petelinjsko jezero velja za eno 
najbolj obiskanih Pivških jezer, saj se zaradi najnižje lege na površju zadrži 
najdlje, tudi več kot pol leta. Lokalni vodnik vas bo med travniki in pašniki vodil 
naprej do največjega Palškega jezera, ki se ob močnih deževjih razprostira po 
površini, primerljivi z velikostjo tristo nogometnih igrišč.
Sprehod med jezeroma lahko pohodniki sklenete v vasi Palčje, kjer se lahko po 
dogovoru okrepčate ob degustaciji lokalnih dobrot, ali pa pohod podaljšate s 
krožnim povratkom nazaj v Ekomuzej Pivških presihajočih jezer.
	Krožna pot med Ekomuzejem in jezeroma s povratkom nazaj v Ekomuzej je 

dolga 19 kilometrov in jo skupine prehodijo v okvirno 6 urah. 
	Pot med Ekomuzejem in jezeroma z zaključkom v vasi Palčje je dolga 10 kilometrov 

in jo skupine prehodijo v okvirno 3 urah. 
	Priporočamo rezervna suha oblačila in vetrovko.
 Treba je imeti primerno obutev in dovolj pijače.
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Rekreacija

SVETA TROJICA
(do 100 oseb, 3 h)

Vzpon na Sveto 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 Svete Trojice, ki jo je omenjal že Valvasor v 17. stoletju.
	Trasa je nezahtevna, vzpon traja približno 1,5 ure. Ker na vrhu običajno   

precej piha, priporočamo rezervna suha oblačila in vetrovko. Treba je   
imeti primerno obutev in dovolj pijače.
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Rekreacija

VREMŠČICA
(do 100 oseb, 3 h)

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 lahko za srečo pozvonite še v tamkajšnji cerkvi sv. Urbana.
	Trasa je nezahtevna, vzpon traja približno 1,5 ure. Ker na vrhu običajno   

precej piha, priporočamo rezervna suha oblačila in vetrovko. Treba je   
imeti primerno obutev in dovolj pijače.
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RekreacijaRekreacija

Naravna dediščina

S KOLESOM PO KRAJINSKEM PARKU 
PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA – LAŽJA TURA

(do 50 oseb, 2 h)

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.
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Kulturna dediščina

Naravna dediščinaNaravna dediščina

Rekreacija

PEŠ ALI S KOLESOM PO POTI
GRADOV – SREDNJE ZAHTEVNA TURA

(6–25 oseb, 3 h)

V lepem vremenu vabi pohodnike in kolesarje k odkrivanju kulturne dediščine 
na Pivškem in v širši okolici tematsko zasnovana Pot gradov. Pohodniško-
kolesarska pot vodi po sledeh grajske zapuščine izpred Parka vojaške 
zgodovine do graščine Ravne, vasi Narin in Šilentabra nad Zagorjem, od koder 
se razcepi na tri krake; prvi gre mimo gradu Kalc do vasi Bač, drugi do vasi 
Podtabor in tretji do vasi Ratečevo Brdo. Poučen izlet po podeželju bo odstrl 
zanimive zgodbe grajske gospode o dvorcih in gradovih, ki v svoji večstoletni 
zgodovini zrcalijo življenje graščakov in domačinov  iz daljne preteklosti. Po 
postanku ob nekdanjem dvorcu Ravne, zgrajenem v 16. stoletju na razvalinah 
ravenskega gradu, in na Šilentabru, kjer je nekdaj stal grad, ki je v srednjem 
veku skupaj s protiturškim taborom predstavljal največji utrjen sistem na 
Slovenskem, bosta svojo bogato zgodovino razkrila tudi grad Kalc iz začetka 
17. stoletja, znan po svojem lastniku, pesniku in politiku Miroslavu Vilharju, 
in ostalina Podtaborskega gradu. Različne smeri Poti gradov lahko peš ali s 
kolesom raziskujete poljubno in v več etapah.
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Kulturna dediščina

HIŠA KULTURE V PIVKI
(do 50 oseb, 1 h)

Hiša kulture v Pivki je osrednja galerija na področju sodobne vizualne 
umetnosti med Ljubljano in Koprom, kjer si lahko ogledate več kot 100 
grafičnih del in umetniških publikacij mlajše generacije slovenskih umetnikov. 
V osrednjih galerijskih prostorih so od oktobra do maja na ogled razstave 
tekoče produkcije slovenskih vizualnih umetnic in umetnikov, od junija do 
septembra pa pregledne, tematske ali problemske skupinske razstave. V 
Erikovi sobi je vse leto razstavljena stalna zbirka grafičnih del in umetniških 
publikacij, ki so obiskovalcem na razpolago za ogled in nakup.
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Kulturna dediščina
Kulturna dediščina
Kulturna dediščina

VAS SUHORJE
(do 50 oseb, 2 h)

Suhorje se kot ena izmed najstarejših brkinskih vasic ponaša z bogato 
kulturo in tradicijo. Med vodenim sprehodom lahko občudujete avtentično 
arhitekturo vasi s kapelico, vaškim svetilnikom, kamnitim križem, cerkvijo sv. 
Miklavža iz 17. stoletja in kmečko hišo z umetelnim kamnitim portalom, ki 
skriva zanimivo vaško dvorišče. Na ogled je razstava tradicionalnih suhorskih 
pirhov in ročnih del izpod rok spretnih vaščank, v vaški hiši pa vas bo počakala 
tudi simbolična pogostitev.
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EKOLOŠKA KMETIJA VOLK
(8–20 oseb, 1,5 h)

Na ekološki kmetiji Volk se ukvarjajo z rejo indijanskih konj pasme appaloosa, 
ki na državnih razstavah že vrsto let dosegajo najboljše uvrstitve. Na njihovih 
pašnikih se pasejo tudi druge domače živali, od koz in ovc do prašičev. 
V ponudbi kmetije zbujajo veliko zanimanje možnost nočitve na senu na 
moderen način in jahalne počitnice za goste, ki želijo dopustovati skupaj 
s svojim konjem. Obisk na kmetiji Volk vključuje voden ogled posestva s 
predstavitvijo družinske dejavnosti in spoznavanjem ter božanjem živali.

Kulturna dediščina
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ETNOLOŠKA ZBIRKA NA
ZGONARJEVI DOMAČIJI

(do 50 oseb, 1 h)

Vas Stara Sušica je ena najstarejših naselbin na Pivškem, ki sega daleč v 
zgodovino naselitev v teh krajih. O njenem dolgem obstoju pričajo znane 
rimske izkopanine kot tudi posebna arhitektura stavb z najbolj znamenito 
cerkvijo sv. Janeza Krstnika iz leta 1648. Njeni prebivalci so skozi stoletja 
doživljali vzpone in padce – od fevdalnih pritiskov do predvojnega in 
medvojnega zatiranja. Pa vendar se je vas ohranila do danes, predvsem po 
zaslugi potomcev, ki se vračajo, in tistih, ki si prizadevajo za ohranjanje njenega 
izročila. Obiskovalce tako poleg vseh naravnih in kulturnih znamenitosti 
pritegne tudi etnološka zbirka na Zgonarjevi domačiji, kjer več kot 200 
eksponatov predstavlja svojevrstno ostalino delovne in bivalne kulture na 
širšem notranjskem območju.
eksponatov predstavlja svojevrstno ostalino delovne in bivalne kulture na 

Kulturna dediščina
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ŠOBČEVA DOMAČIJA
(do 50 oseb, 1 h)

Mimo Pivke vas pot popelje do bližnje kamnoseške vasi Kal, kjer se 
nahaja Šobčeva domačija. Njen nastanek sega v 16. stoletje. Domačija 
je stoletja nudila gostoljubje tovornikom, prekupčevalcem, furmanom in 
kontrabantarjem, ki so se v njenem zavetju ustavljali na svoji poti iz notranjosti 
dežele proti morju in nazaj. Tu je med svojimi tihotapskimi pohodi rad postal 
tudi Martin Krpan. Po degustaciji domače pancete in zeliščnega žganja vam 
bodo domači z veseljem predstavili posestvo. Ob toplem ognju na domačem 
ognjišču boste lahko prisluhnili zgodovinskim zgodbam, ki so jih v kamen 
vklesala stoletja. Spoznali boste posebnosti brkinske žganjekuhe, tudi z 
ogledom kratkega filma. Po dogovoru vas bo lahko obiskal sam Martin Krpan 
in vam iz prve roke povedal, kaj se je dogajalo svojčas na dunajskem dvoru. 
Na prostranem vrtu domačije, ki jo še danes imenujejo Škofija, si boste v 
pomladnih in poletnih mesecih ogledali še prikupen zeliščni vrt, na katerem je 
svoj življenjski prostor našlo več kot petdeset zelišč naših babic. Za radovedne 
obiskovalce se pri Šobčevih najde še veliko zanimivih skrivnosti.obiskovalce se pri Šobčevih najde še veliko zanimivih skrivnosti.

Kulturna dediščina
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Kulturna dediščina
Kulturna dediščina
Kulturna dediščina
Kulturna dediščina

KMETIJA PETROVI
(do 40 oseb, 1 h)

Ste že kdaj posedali ob ognjišču, opazovali prasketanje ognja, občutili 
prijeten vonj sveže pečenega kruha iz krušne peči, kramljali ob medli svetlobi 
iz petrolejke …?
Delček teh doživetij vam ponujajo Pri Petrovih v Narinu. Za obiskovalce so 
pripravili program, s katerim mlajše generacije seznanjajo z naravno, kulturno 
in tehnično dediščino teh krajev, ki se iz našega vsakdana počasi seli v 
knjižnice. Obiskovalcem tako nudijo posebno doživetje, ki ga ob prebiranju 
knjig ni mogoče izkusiti.
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SADJARSKA KMETIJA BIŠČAK
(do 50 oseb, 1 h)

Družinska kmetija Biščak slovi po večdesetletni tradiciji pridelave jabolk in 
kuhanja žganja, gojijo pa tudi druge vrste sadja, ki ga predelujejo v vrhunske 
izdelke. Ob obisku vas z veseljem pospremijo na voden ogled kmetije in 
sadovnjaka, pomemben del družinske dejavnosti pa predstavljajo tudi 
degustacije, kjer ljubiteljem domačih dobrot ponudijo v pokušino domače 
sveže in suho sadje, žganje, likerje, jabolčni sok, jabolčni kis, marmelade in 
druge večkrat nagrajene izdelke.

KULINARIČNA DOŽIVETJA
(do 50 oseb, trajanje po dogovoru)

Prav posebno doživetje med obiskom Pivškega predstavlja postanek na kateri 
izmed okoliških turističnih kmetij, kjer boste lahko uživali v okusih bogate 
lokalne kulinarike. Gostoljubni domačini vas bodo pogostili s tradicionalnimi 
jedmi, pripravljenimi skrbno in z ljubeznijo iz pridelkov z domačih vrtov. Svoje 
brbončice boste lahko razvajali tudi s pokušino suhomesnatih in mlečnih 
izdelkov, medu ter sadjarskih pridelkov, ki jih pripravljajo specializirane 
lokalne domačije.

Degustacija
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INFORMACIJE IN REZERVACIJE 

Turističnoinformacijski center Pivka, Kolodvorska cesta 51, 6257 Pivka 

Tel.: +386 (0)31 775 002; e-pošta: ticpivka@turizem-pivka.si
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