
Izlet TD Pekre
Za športnike v naslonjaču

Turistično društvo Pekre je odšlo na izlet na Notranjsko.

Ogledali smo si vojaški muzej v Pivki, nadaljevali v Ilirski Bistrici na ogledu znamenitosti 
mesta, nato se odpeljali v Prem na ogled gradu in rojstne hiše Dragotina Ketteja, 

zaključili pa na večerji na turistični kmetiji Ivankotovi.
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Prihod do vojaškega muzeja v Pivki



Z ogledom smo pričeli na zgornji terasi muzeja, z 
vodičem, na zgornji sliki. V ozadju vidimo tank T-55 
nosilec mostu.



Največji artikel muzeja je nemška lokomotiva DBR 52 iz druge 
svetovne vojne. 



Nadaljevali smo z ogledom tankov in 
samohodnih topov. To tehniko dobro 
poznam, saj sem vso mojo delovno 
dobo bil njihov vzdrževalec.



V naslednjem hangarju so razstavljeni topovi 
in havbice. Razlika med njimi je ta, da se s 
topovi strelja naravnost, s havbicami pa se 
lahko strelja tudi preko hriba.



V naslednjem prostoru sta razstavljena 
dva aviona iz prve svetovne vojne



Pot do naslednjega hangarja in 
helikopter, katerega so pred kratkim 
pripeljali, zato še ni pripravljen za 
ogled.  



Pogled na pokrajino in Vremščico



Pot do novega razstavnega poslopja. 



Maketa letalske baze Željava pri Bihaču, katero 
je JLA preden so jo zapustili, razstrelila.



Z zadnje strani je prikazana notranjost. Pred kratkim sva bila z Agato tam in si ogledala del notranjosti, 
vhode 1,2,in 3, kateri so na Hrvaški strani, četrti je pa v Bosni. Bila sva tudi na vrhu Gole Plješevice, 
kjer je bil postavljen najmočnejši radar, za potrebe vojaškega letališča. Pod radarjem so rovi z več 
vhodi. Tudi letališke steze so razstrelili, a ne toliko, da se a avtom nisem mogel peljati po njih.



Od tu smo se spustili nadstropje nižje.



MIG-21, helikopter Gazela, spodaj pa tank T-72



Prikaz tanka, za katerega avto ni nobena ovira.



Skupinska fotografija pred helikopterjem Gazela.



Podmornica.
A kdo prepozna potapljača na sliki?



Tukaj smo ogled muzeja zaključili. V trgovinici so si nekateri kupili spominke, nato pa smo nadaljevali 
našo pot proti Ilirski Bistrici.





Ob prihodu v Ilirsko Bistrico so nas že pričakale simpatične vodičke.



Pripravili smo se za ogled mesta.



Odšli smo v stari del mesta. V ozadju na hribu je bila nekoč vojašnica. Tudi jaz sem že spal v njej.



Vodnikov mlin, v katerem smo si ogledali 
mlinčke za kavo in dva mlina, za pšenico in 
koruzo.



Pogon za mlin, na potoku Bistrica, v 
nasprotni strani pa je žaga za les.



Pred čevljarsko delavnico.



Malo nižje je iztek potoka Bistrice, katera teče od mlina pod trgom.



Pogled na partizanski spomenik v parku in nekdanjim gasilskim domom.



Tu se že odpravljamo preko potoka Bistrice na ogled čebelarskega muzeja.



Vhod v čebelarski dom in razstavljena čebelarska 
oprema. 



Poizkusili smo tudi liker iz medu.



Zapuščena tovarna testenin in spet smo prečkali 
potok Bistrica in odšli na ogled slapu Sušec.



Slap Sušec, tokrat z obilico vode, poleti pa 
brez nje.







Z avtobusom smo se odpeljali v 
Prem na ogled Premskega 
gradu.

Grb nad vhodom



Od tu je lep pogled na Snežnik in kočo Draga Karolina 
na vrhu, na višini 1790m.

Koča



Preko reke Reke, se vidi dvorec Turn.



Na notranjem dvorišču gradu Prem



Viteška dvorana



Dvorana s pozlačenim ogledalom



Pogled z balkona.



Ogledali smo si tudi grajsko kapelo, za zaključek 
pa smo bili postreženi z dobro brkinsko slivovko.



Izhod iz grajskega obzidja.



Stara šola v Premu, rojstna hiša Dragotina 
Ketteja.



Muzejska soba in še zadnji pogled na grad Prem, 
preden smo se odpeljali na večerjo.



Večerja v turistični kmetiji Ivankotovi.





Predsednik turističnega društva Pekre, Zlatko Parklič je obdaril poverjenico župana Ilirske Bistrice in se 
v imenu nas vseh lepo zahvalil za njihov trud.



Vsak od nas je prejel za božička stekleničko z vinskim likerjem, izdelanim iz pekrski brajd. Velike 
steklenice ženskam, male pa moškim.

Konec


