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Državni svet
Republike Slovenije
Zadeva: Pobuda za ureditev financiranja Parka vojaške zgodovine v Pivki
Na podlagi 66. in 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) predlagam, da Državni svet podpre in na Ministrstvo oz.
Vlado naslovi naslednjo pobudo:
1. Državni svet poziva Ministrstvo za kulturo oz. Vlado Republike Slovenije k
ureditvi financiranja Parka vojaške zgodovine na način in v višini, primerljivi z
drugimi slovenskimi muzeji.
Obrazložitev:
Državni svet se je na svoji 24. redni seji 11. 12. 2019 seznanil s projektom Parka
vojaške zgodovine. Ekipi Parka vojaške zgodovine je s sodelovanjem Občine Pivka
uspelo v 13 letih območje starih pivških vojašnic preobraziti v največji muzejski
kompleks v Republiki Sloveniji, ki je postal tudi eden najbolj obiskanih slovenskih
muzejev (v letu 2019 je Park obiskalo 58.650 obiskovalcev). Z bogastvom razstav in
zbirk ter s pestrim programom dogodkov in prireditev predstavlja Park primer
sodobnega muzejsko-turističnega središča, ki obiskovalcem ponuja ne samo ogled
eksponatov, ampak tudi izkušnjo in doživetje.
Obnovljen kompleks starih pivških vojašnic predstavlja pomembno zgodovinsko
točko, saj so prav od tam 26. 6. 1991 na ceste zapeljali prvi tanki jugoslovanske
armade in začeli oboroženo agresijo proti pravkar osamosvojeni Republiki Sloveniji.
Ohranjanje zgodovinskega spomina na osamosvojitveno dogajanje in vojno '91 je
tako osnovno poslanstvo Parka vojaške zgodovine. Ob tem velja izpostaviti pomen te
muzejske aktivnosti ob bližajoči se 30-letnici osamosvojitve ter zlasti pomembno
vlogo pri vključevanju Parka v izobraževanje in ozaveščanje šolske mladine (v letu
2019 je Park obiskalo več kot 100 šolskih skupin). Nezanemarljivo vlogo ima Park
tudi pri promociji Slovenske vojske, zlasti še z vidika vse večje potrebe po
pridobivanju novih kadrov.
Kljub temu, da je Park vojaške zgodovine vpisan v razvid muzejev pri Ministrstvu za
kulturo, pa še vedno ni urejeno njegovo financiranje, saj se v največji meri preživlja
sam s prodajo vstopnic, muzejsko trgovino in dodatnimi programi, manjkajoča
sredstva pa zagotavlja Občina Pivka kot ustanoviteljica.

Glede na dejstvo, da gre za povsem nelogično situacijo, ko se po površini največji
muzej v državi, ki je hkrati eden najbolj obiskanih in prepoznavnih muzejev pri nas ter
edini, ki ima za osnovno poslanstvo muzejski prikaz nastanka samostojne slovenske
države, preživlja praktično sam in je njegov nadaljnji obstoj prepuščen zgolj
entuziazmu posameznikov, Državni svet poziva pristojne državne organe, da
nemudoma uredijo financiranje Parka vojaške zgodovine na način in v višini,
primerljivi z drugimi slovenskimi muzeji.
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