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Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana T: 01 369 77 00
F: 01 369 78 32 
E: gp.mddsz@gov.si
www.mddsz.gov.si

Številka:     012-44/2015/
Ljubljana, 18. 6. 2018
EVA: /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Informacija Vladi Republike Slovenije o ogledu dveh lokacij za postavitev obeležja 
slovenskim žrtvam obeh svetovnih vojn na ozemlju Ruske federacije v Moskvi – predlog za 
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU – 1G in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na … seji dne …sprejela naslednji sklep

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o nameravanem ogledu dveh lokacij za 
postavitev obeležja slovenskim žrtvam obeh svetovnih vojn na ozemlju Ruske federacije v Moskvi. 

Mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA 

Sklep prejmejo: 
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 Ministrstvo za zunanje zadeve

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Dragica Bac, generalna direktorica Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
Gregor Ivanušič, višji svetovalec na Direktoratu za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
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f) dokumente razvojnega načrtovanja:
 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
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7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Stroške letalskih kart, nočitve, dnevnic in druge stroške udeležbe se krijejo iz proračunske postavke, 
7172 – mednarodno sodelovanje in so zagotovljena za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti v višini 1.000,00 EUR.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradivo ni potrebno objaviti na spletni strani predlagatelja. 

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Peter POGAČAR
DRŽAVNI SEKRETAR

Priloge: 
- Predlog sklepa Vlade,
- Informacija Vladi Republike Slovenije o ogledu dveh lokacij za postavitev obeležja 

slovenskim žrtvam obeh svetovnih vojn na ozemlju Ruske federacije v Moskvi 



5

Predlog sklepa: 

Vlada Republike Slovenije

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU – 1G in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na … seji dne …sprejela naslednji sklep

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o nameravanem ogledu dveh lokacij za 
postavitev obeležja slovenskim žrtvam obeh svetovnih vojn na ozemlju Ruske federacije v Moskvi. 

Mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA 

Sklep prejmejo: 
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Ministrstvo za zunanje zadeve
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Informacija Vladi Republike Slovenije o ogledu dveh lokacij za postavitev obeležja slovenskim 
žrtvam obeh svetovnih vojn na ozemlju Ruske federacije v Moskvi

Dne 6. 7. 2017 je na gradu Strmol potekala prva seja mešane komisije za izvajanje Sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vojnih grobiščih (v nadaljnjem besedilu mešana 
komisija). Vlada Republike Slovenije je na podlagi 7. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Ruske federacije o vojnih grobiščih (Uradni list RS – mednarodne pogodbe, mednarodne 
pogodbe, št. 15/13) imenovala slovenske člane Komisije.

Komisija je med drugim obravnavala tudi možnosti glede postavitve slovenskega obeležja padlim 
vojakom na ozemlju Ruske federacije. Obe strani sta ugotovili, da na ozemlju Ruske federacije 
trenutno ni obeležja posvečenega padlim slovenskim vojakom in drugim žrtvam vojn slovenskega 
naroda. Večina držav tovrstna obeležja že ima. Za postavitev obeležja so že potekali določeni 
pogovori, saj bi bilo glede na dejstvo, da so vojna grobišča slovenskih žrtev razpršena po celotnem 
ozemlju Ruske federacije, v veliki večini pokopana z žrtvami drugih narodnosti, primerno, da se 
postavi centralno spominsko obeležje. V skladu z načelom recipročnosti je najbolj primerno, da se 
spomenik postavi v glavnem mestu, v Moskvi. Ruska stran je poudarila, da so naklonjeni postavitvi 
slovenskega obeležja ter da bo ruska stran nudila vso potrebno pomoč.

Vlada Republike Slovenije je na 150. redni seji, dne 27. 9. 2017, sprejela sklep, da se je seznanila z 
Informacijo o prvi seji mešane komisije za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Ruske federacije o vojnih grobiščih 6. julija na gradu Strmol.

Na podlagi mešane komisije za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske 
federacije o vojnih grobiščih, so bili v zvezi s postavitvijo slovenskega obeležja padlim vojakom na 
ozemlju Ruske federacije sprejeti naslednji sklepi:

- Obe strani podpirata aktivnosti glede postavitve obeležja slovenskih žrtev na območju Ruske 
federacije.

- Obe strani sta se strinjali, da je primerna lokacija za postavitev obeležja na območju glavnega 
mesta Ruske Federacije v Moskvi. Glede tega bo ruska stran nudila vso potrebno pomoč. 
Ruska stran bo preverila možnosti točne lokacije in o tem obvestila slovensko stran.

27. 3. 2018 je v Moskvi potekala druga seja mešane komisija, kjer je ruska stran potrdila pripravljenost 
za postavitev slovenskega obeležja na ozemlju Ruske federacije v Moskvi. Dne 14. 5. 2018 je 
veleposlanik Ruske federacije v Sloveniji sporočil, da je 3. 5. 2018 Departma za kulturno dediščino 
mesta Moskve skupaj z Odborom za arhitekturo in gradnjo mesta Moskve ter Departmajem za kulturo 
mesta Moskve organiziral posvetovanje glede izbira konkretne lokacije za postavitev spomenika. Kot 
prednostno lokacijo je komisijsko predlagala lokacijo, ki se nahaja na neimenovanem drevoredu parka 
Zmage na Pokloni gori s strani ceste Kutuzovski prospekt, nedaleč od spomenika Po vojnih poteh, ki 
je bil postavljen leta 2017 s strani Mongolije. Kot rezervno lokacijo pa je komisija predlagala zemljišče 
blizu neimenovanega drevoreda s strani ceste Kutuzovski prospekt, v bližini k Minski ulici. 

Dne 15. 7. 2018 in 16. 7. 2018 bo ruska stran na terenu predstavila obe predlagani lokaciji dr. Anji 
Kopač Mrak, ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Dragic Bac, direktorici 
direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja na Ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. Po ogledu obeh lokacij je predviden sestanek z oblastmi mesta Moskve 
glede potrebnih postopkov za postavitev obeležja. 

Stroške udeležbe krije Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
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