
 

 

 

 

Skupnost muzejev Slovenije, Društvo restavratorjev Slovenije in Park vojaške zgodovine 

vabijo na 

strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev  

Dan Nade Sedlar 

v Park vojaške zgodovine v Pivki, 8. decembra 2017.        

Park vojaške zgodovine je sodobno muzejsko središče, ki s pestro muzejsko ponudbo in izjemno 
zbirko atraktivnih eksponatov obiskovalcem zagotavlja nepozabno doživetje. Gre za največji muzejski 

kompleks v Sloveniji in hkrati za edini evropski vojaški muzej, kjer si je mogoče ogledati vse od 
kamenodobnega loka pa do podmornice in železniške kompozicije.  

Na ogled bo tudi nedavno odprti največji depojski kompleks v Slovenji: depoji Muzeja novejše 
zgodovine Slovenije, Tehniškega muzeja Slovenije in Narodnega muzeja Slovenije  

Program        

9.45–10.00 Prihod v Park vojaške zgodovine, Kolodvorska 51, 6257 Pivka, uvodni pozdrav in 
nagovori gostiteljev in organizatorjev ter predstavitev publikacij 
(www.parkvojaskezgodovine.si, 
https://www.youtube.com/watch?v=Rgk1NZTjpN4&t=17s)  
  

10.00–10.45 Zgodba Parka vojaške zgodovine – od skromnih začetkov do največjega   
muzejskega kompleksa v Sloveniji 
Kratka predstavitev razvoja Parka vojaške zgodovine: mag. Janko Boštjančič, direktor 
Zavoda za turizem Pivka      
 

10.45–13.00 Ogled Parka vojaške zgodovine  
Vodenje po zbirkah: mag. Janko Boštjančič, direktor Parka vojaške zgodovine, in 
Boštjan Kurent, strokovni vodja     

 

http://www.parkvojaskezgodovine.si/
https://www.youtube.com/watch?v=Rgk1NZTjpN4&t=17s


Ogled razstav v objektu Komanda   
- Kolo, 5200 let (zgodba najstarejšega lesenega kolesa na svetu)  
- Do pekla in nazaj (zgodba padlih ameriških letal na Slovenskem med II. 

svetovno vojno)  
- Lokostrelstvo – od prvobitnosti do prestiža (razvoj loka v času in prostoru)  
- Regio Carsica Militaris (zgodovina širšega območja Postojnskih vrat) 

 
 Ogled razstav in zbirk v Paviljonih B in C   

- zbirka oklepnikov in drugih vozil iz obdobja II. svetovne vojne  
- Oklep svobode (predstavitev ameriške vojaške pomoči Jugoslaviji po II. svetovni 

vojni)   
 

 Ogled razstav in zbirk v Paviljonu A  
- Pot v samostojnost (predstavitev poteka osamosvajanja Slovenije) 
- ogled notranjosti podmornice P-913 Zeta in razstave o podmorničarstvu v 

Jugoslaviji 
 

13.00–14.00 Ogled depojev treh nacionalnih muzejev – Muzeja novejše zgodovine Slovenije, 
Tehniškega muzeja Slovenije in Narodnega muzeja Slovenije – v Paviljonu D 
Kratka predstavitev depojev: Irena Uršič, višja kustosinja Muzeja novejše zgodovine 
Slovenije, in Aleš Jelinčič, konservatorsko-restavratorski tehnik; vodenje po zbirkah: 
Peter Bezek iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije in sodelavci Tehniškega muzeja 
Slovenije   
 

14.00–17.00 Družabno srečanje s pogostitvijo v muzejski restavraciji Kantina Pivka 
Kompleks Parka vojaške zgodovine   
 
 
 
 

  

 

 


