
V letu 2021 obeležujemo 30. obletnico nastanka samostojne slovenske države. V Parku 
vojaške zgodovine si štejemo v čast, da bomo v to jubilejno leto vstopili s posodobljeno in 
dopolnjeno razstavo Pot v samostojnost.

Park vojaške zgodovine je umeščen v kompleks nekdanje vojašnice, od koder so 26. junija 
1991 na ceste zapeljali prvi tanki in s tem začeli agresijo jugoslovanske armade na pravkar 
osamosvojeno Republiko Slovenijo.

Ohranjanje spomina na osamosvojitveno dogajanje in posebej na vojno ‘91 je zato glavno 
poslanstvo Parka vojaške zgodovine, razstava Pot v samostojnost pa naša osrednja razstava.

Razstava obiskovalcem najprej v osnovnih obrisih predstavi ustroj socialistične Jugoslavije 
in JLA, saj brez poznavanja takratne države ni mogoče razumeti nadaljnjega političnega 
dogajanja. V nadaljevanju so izpostavljene ključne prelomnice v procesu demokratizacije 
in osamosvajanja vse do osamosvojitvene slovesnosti na Trgu republike v Ljubljani. Vojno, 
ki je sledila, obiskovalci spoznavajo neposredno ob tankih, letalu, helikopterju in drugih 
pomembnih eksponatih iz tistega obdobja, kar še poglobi muzejsko doživetje.

Še posebej za šolske skupine je primeren tudi krajši film Osamosvojitev Slovenije (25 min), 
ki ga je za projekcijo ob naši muzejski postavitvi pripravila RTV Slovenija.

Poleg opisane osamosvojitvene razstave je v Parku na ogled tudi več drugih razstav in zbirk 
(podmornica P-913 Zeta z razstavo o podmorničarstvu, zbirka vojaških vozil, artilerijska zbirka, 
letalska zbirka …), ob katerih se bodo učenci poučili o bogati vojaški in tehnični dediščini.

Glede na obseg Parka vojaške zgodovine, ki je v zadnjih letih postal največji muzejski 
kompleks v Republiki Sloveniji, smo za šolske skupine pripravili tudi posebno ponudbo, ki 
omogoča poglobljen ogled zgolj novega paviljona A z razstavo Pot v samostojnost.
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V sklopu obeleževanja 30-letnice slovenske samostojnosti bodo v Parku oblikovani 
tudi novi pedagoški programi za vrtce in osnovne šole, v katere bodo zajeti prilagojeni 
vodeni ogledi za šolarje, različne pedagoške delavnice (po izbiri učiteljev) in učni katalog po 
razstavi Pot v samostojnost za učence zadnje triade osnovnih šol. Pedagoški programi bodo 
namenjeni poglabljanju in razširjanju znanja o procesu osamosvajanja v Republiki Sloveniji, 
poleg tega bodo pri učencih krepili zavest o narodni identiteti ter državni pripadnosti.

Šolske skupine lahko obisk Parka dopolnijo tudi s štiriurnim pohodom po Krožni poti 
vojaške zgodovine ali enournim sprehodom po tematski učni poti do utrdbe Alpskega zidu 
na Primožu.

Dodatne informacije o ponudbi Parka vojaške zgodovine so dostopne na spletni strani 
www.parkvojaskezgodovine.si, na spodnjih kontaktih pa bomo z veseljem odgovorili na 
vaša vprašanja in organizirali obisk v skladu z vašim povpraševanjem.

Pri načrtovanju šolske ekskurzije je posebej pomembna tudi organizacija ugodnega 
skupinskega prevoza. Za skupine, ki prihajajo iz krajev ob železnici, je pri tem še zlasti 
aktualen skupni paket Slovenskih železnic in Parka vojaške zgodovine, ki vključuje muzejski 
ogled po znižani ceni in cenejši povratni prevoz z vlakom ob enostavnem postopku 
hkratne rezervacije.

Želimo si, da bi vam in vašim učencem obeleževanje 30. obletnice osamosvojitve Republike 
Slovenije ostalo v trajnem spominu.

INFORMACIJE IN REZERVACIJE
Park vojaške zgodovine Pivka, Kolodvorska 51, 6257 Pivka

+386 (0)31 775 002      info@parkvojaskezgodovine.si
www.parkvojaskezgodovine.si

CENIK ZA ŠOLSKE SKUPINE
Ogled razstav in zbirk (trajanje: 1,5–2 h) – 5,00 EUR/učenca

Ogled razstav in zbirk z ogledom notranjosti podmornice (trajanje: 2 h) – 7,50 EUR/učenca


