
POZDRAVLJENI ! 

Na naslov našega društva je prispelo pričujoče sporočilo, ki ga je poslal direktor Parka vojaške 

zgodovine iz Pivke, mag. Janko Boštjančič. 

Tako kot že vrsto let, so tudi letos člani društva SD 1991 – »ponazoritveniki«, prispevali velik delež k 

uspešno organiziranemu in izpeljanemu XII. Festivalu vojaške zgodovine v Pivki. Da je bil uspeh zares 

popoln, vedo ravno ti posamezniki, ki so na »terenu« prebili dva ali več dni, prispevali svojo opremo, 

čas in sredstva, ter s svojim nastopom obiskovalcem pričarali duh časa II. svetovne vojne. Vemo tudi 

mi, ki smo jih obiskali in videli »pri delu«, predvsem pa so nas v to prepričali zadovoljni obrazi številnih 

ostalih obiskovalcev. 

Tisti, ki ste tokrat zamudili dogodek, pa si lahko ogledate bogato dogajanje na tokratnem Festivalu na 

fotografijah iz priloženih povezav. Prav tako pa bom izkoristil priložnost, da vas povabim na obisk Parka 

vojaške zgodovine v Pivki, kjer naši prijatelji vsakodnevno prijazno poskrbijo za svoje obiskovalce in 

skrbijo, da se park vseskozi razvija in izboljšuje. 

Tudi v imenu kolegic in kolegov iz društva se vam - »ponazoritveniki«, zahvaljujem za ves trud in 

opravljeno delo ter vas prosim, da to sporočilo pošljete tudi kolegom iz »svojih enot«, ki niso na listi za 

obveščanje našega društva! 

Lepo je biti del zgodbe o uspehu! 

Lepo vas pozdravljam,  IGOR 

  

 

Od: Janko Boštjančič  

Poslano: 20. september 2018 14:22 

Za: Park vojaške zgodovine  

Zadeva: ZAHVALA 

  

Spoštovani!      

V Parku vojaške zgodovine smo v nedeljo, 16. septembra 2018, uspešno sklenili že XII. Festival 

vojaške zgodovine, k čemur ste pomembno doprinesli tudi vi. Z vašo pomočjo nam je letos 

uspelo pripraviti še posebej pester festivalski program, ki je obiskovalcem postregel z 

odmevnim naborom dogodkov ter bogatim spremljevalnim dogajanjem 

(https://www.youtube.com/watch?v=IJN1VoAOAcA&ab_channel=Parkvoja%C5%A1kezgodov

inePivka).  

Udeleženci festivalskega dogajanja so imeli priložnost občudovati bogato okrašene naborne 

vozove mladih vojaških obveznikov v okviru letošnje vestirnge; na dnevu odprtih vrat Vojašnice 

Stanislava Požarja v Pivki so lahko izkusili vožnjo s tankom; med pohodom do Primoža pa so 

se lahko podali tudi v notranjost podzemne utrdbe Alpskega zidu. Sprehodili so se lahko tudi 

skozi vojaške tabore in si ogledali demonstracijske vožnje oklepne tehnike. Za najmlajše so bile 

organizirane otroške delavnice, potekali so vodeni ogledi, organiziran pa je bil tudi sejem 

militarij in domačih izdelkov.    

Tridnevni sklop festivalskih dogodkov je zaključil nastop vrhunsko izurjenih pripadnikov Enote 

za specialno delovanje Slovenske vojske, ki so skupaj s pripadniki Helikopterske eskadrilje 

Slovenske vojske poskrbeli za nepozabno doživetje.   

https://www.youtube.com/watch?v=IJN1VoAOAcA&ab_channel=Parkvoja%C5%A1kezgodovinePivka
https://www.youtube.com/watch?v=IJN1VoAOAcA&ab_channel=Parkvoja%C5%A1kezgodovinePivka


Festival vojaške zgodovine je tako tudi po vaši zaslugi upravičil sloves največje 

vojaškozgodovinske prireditve na nacionalni ravni in tudi zahvaljujoč vašemu prispevku 

navdušil letošnjih 6.500 obiskovalcev.  

Izvedba tako kompleksnega in logistično zahtevnega dogodka nam zagotovo ne bi uspela brez 

vaše pomoči. Skupaj nam je uspelo izpeljati dogodek, ki bo obiskovalcem še dolgo ostal v 

spominu!  

Ob tem se vam iskreno in najlepše zahvaljujemo za aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi 

letošnjega programa Festivala vojaške zgodovine. S svojim prispevkom ste pomembno 

popestrili dogajanje ter prispevali k uspehu dogodka, o čemer priča veliko zadovoljstvo 

obiskovalcev, ki je razvidno tudi iz priloženih fotografij (WeTransfer povezava: 

https://wetransfer.com/downloads/ac0901257e05ff1cbff376a4629976dc20180920105530/69

4fc8e2bc0b42a16e0d9146af35741520180920105530/1e96c2).  

  

HVALA VAM!     

 

Janko 
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