
KROŽNA POT VOJAŠKE ZGODOVINE  
povezuje Park vojaške zgodovine, podzemno utrdbo Alpskega zidu na Primožu, 
Šilentabor nad Zagorjem in vas Narin. 

Pot je označena s posebnimi smerokazi in markacijami, na delu med Parkom in 
Primožem pa stoji tudi 10 informativnih tabel, ki opisujejo naravni in vojaškozgodovinsko 
dediščino območja. 

Ob poti je lep pogled na Vremščico in Košansko dolino, Čičarijo ter na Snežnik in 

Snežniško pogorje ter okoliške vasi do Koritnic. Malo pod vrhom pa se odpre lep pogled 

na Pivko in Javornike ter ob lepem vremenu vse do Kamniških alp. 

Pod vrhom se poleg bunkerjev nahajajo tudi številne energijske točke, ki so lepo 

opisane na eni od tabel po poti. 

NARIN 
S postaje gre pot proti vasi in mimo  cerkve sv. Jakoba v Narinu, Nadalje nas bo 
markirana pot vodila proti Šilentaboru.V turistični vasi Narin, si lahko zaključene skupine 
ogledajo prikaz nekaterih kmečkih običajev in okusijo razne domače dobrote. 

ŠILENTABOR 
Z vrha, kjer je nekoč stal največji utrjen kompleks na Slovenskem, je čudovit razgled na 
okolico. Šilentabor je bil poseljen že v prazgodovini in rimski dobi, mogočna utrdba pa je 
bila sezidana v času turških vpadov. Na Šilentabru se nahaja tudi stara cerkev sv. 
Martina z ostanki poznoantične apside  in fresk iz 15. stoletja.Šilentabor predstavlja 
najvišji vrh (751 m) grebena na jugozahodni strani Pivške kotline, ki deli Zgornjo Pivko 
od doline Reke in od Brkinov. Lepo število najdb iz prazgodovine priča o tem, da sta na 
Taborskem grebenu stali dve gradišči: Šilentabor in Gradišče. 

Kot pravijo, naj bi obe nastali že v ilirski dobi (8. stoletje pred Kristusom), kasneje pa so 
ju uporabili tudi Rimljani. Ob Šilentabru so v srednjem veku sezidali mogočen grad. O 
njem nam je ohranil pričevanje Valvasor. Grad naj bi bil koncan leta 1471, ko so po 
nekaterih virih Turki prvič pridrli na Pivško. Ohranjeni ostanki pričajo o mogočni utrdbi. 
Na vrhu stoji tudi cerkev sv. Martina v kateri je prezbiterij z gotskimi rebri in freske iz leta 
1464, ki sodijo v istrsko kraški umetnostni krog. Cerkev so dozidali v času baroka, takrat 
je nastala še prostorna ladja. Ogled se zaključi na razgledni točki na razgibano kraško 
in sredozemsko pokrajino. Edini srednjeveški grad v teh krajih je bil Šilentabor, 
pozidan leta 1471 kot protiturška utrdba; v njegovih 50 izbah in kaščah  so pred Turki 
in drugimi roparji, ki so pogostoma krožili po deželi, našli zavetje prebivalci okoliških 
vasi z obeh strani grebena. – Grad je pogorel. V izročilu je ostalo,  da so ga razdejali 
puntarji, saj se je zadnja bitka poslednjega vseslovenskega kmečkega upora leta 1635  
odvijala prav na tem območju. A zgodovina ve povedati, da je grad leta 1700 močno 
poškodovala strela, dokončno pa so ga razdejali Francozi v napoleonskih vojnah 100 let 
kasneje. 

 

 

 



KAVERNA IZ I. SVETOVNE VOJNE 

Nekdanji vojaški poligon na Koti 110 (613 m), kjer so med prvo svetovno vojno zgradili 

sistem strelskih jarkov in izkopali kaverno z namenom usposabljanja enot, ki so se 

pripravljale na boj na soškem bojišču. 

UTRDBA ALPSKEGA ZIDU NA PRIMOŽU 
S Kote 110 stara vojaška cesta pripelje na vrh Primoža (718 m), kjer se nahaja 
mogočna podzemna topniška utrdba Alpskega zidu. Dolžina rovov je približno 500 m, v 
notranjosti pa so ohranjeni bojni položaji, skladišča streliva in bivalni prostori. Primož 
(718 m) je hrib jugovzhodno od Pivke. Sama lokacija je bila poseljena že v železni in 
rimski dobi, na njem pa je nekoč že stala majhna cerkev posvečena sv. Primožu in sv. 
Felicijanu. Hrib pa ima že od nekdaj pomemben strateški položaj, saj je z vrha lepo 
vidna vsa Pivška kotlina. Dominanten položaj Primoža je prišel še posebej do izraza 
med obema vojnama, ko so Italijani na njem zgradili eno izmed največjih utrdb iz sklopa 
Alpskega zidu. 

 

 

 


