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ZADEVA: Poročilo o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih 
grobišč v letu 2017, Finančni načrt dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje 
vprašanj prikritih grobišč za leto 2018 in Program dela Komisije Vlade Republike Slovenije za 
reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2018 - predlog za obravnavo
                  
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (Uradni list RS, 
št. 55/15) je Vlada Republike Slovenije dne ………  sprejela naslednji:

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje 
vprašanj prikritih grobišč  (v nadaljnjem besedilu: komisija) v letu 2017 in finančni načrt dela komisije za 
leto 2018 ter potrdila program dela komisije za leto 2018.

                                                                               Mag. Lilijana Kozlovič    
                                                                                 GENERALNA SEKRETARKA

Priloge:
- Poročilo o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih 

grobišč v letu 2017, štev.dok.:131-1/2018/1  z dne 10. 1. 2018
- Finančni načrt dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih 

grobišč za leto 2018, štev.dok.: 131-1/2018/ 2 z dne10. 1. 2018
- Program dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih 

grobišč za leto 2018, štev. dok.: 131-1/2018/3 z dne 10. 1. 2018
- Zapisnik seje Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih 

grobišč, štev.dok.: 131-3/2018/2 z dne 10. 1. 2018

PREJMEJO: 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Ministrstvo za kulturo
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
-     Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč
-    Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije



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:
 Franc Stanonik, generalni direktor Direktorata za notranji trg
 Breda Goršek, sekretarka, vodja sektorja za storitve in proizvode, Direktorat za notranji trg
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
- Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:/
5. Kratek povzetek gradiva:

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (Uradni list RS, 

št. 55/15) ima Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč tudi naslednje 

pristojnosti:

-  sprejme letni program dela, ki vključuje tudi idejne zasnove ureditve posameznih vojnih grobišč, in ga 

predloži vladi v potrditev,

-  pripravi predlog letnega finančnega načrta dela in ga predloži vladi v sprejem,

-  pripravlja letna poročila o delu Komisije in jih posreduje vladi v sprejem.

Navedena gradiva je Komisija sprejela oziroma pripravila na 13. redni seji dne 10. 1. 2018. S tem 

sklepom Vlada Republike Slovenije sprejme oziroma potrdi vse tri navedene dokumente.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
DA

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
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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 

2130 - Ministrstvo 
za gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-16-0009 
Odkrivanje in 
označevanje prikritih 
grobišč

160049 –
Odkrivanje 
in 
označevanje 
prikritih 
vojnih 
grobišč

480.000,00 480.000,00

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

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

/

II. Finančne posledice za državni proračun:
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
/

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
/

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



    /

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 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

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradivo ni bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja, saj v skladu z 11. točko prvega 
odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 - odl.US in 102/15) predhodna javna 
objava ni bila potrebna.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni 
subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:



Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Eva Štravs Podlogar
Državna sekretarka

Priloge:
- predlog sklepa,
- obrazložitev.



PREDLOG SKLEPA

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka:
Datum: 

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (Uradni list RS, 
št. 55/15) je Vlada RS na …… seji dne ………. sprejela naslednji   

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje 
vprašanj prikritih grobišč  (v nadaljnjem besedilu: komisija) v letu 2017 in finančni načrt dela komisije za 
leto 2018 ter potrdila program dela komisije za leto 2018.

                                                              Mag. Lilijana Kozlovič 
                                                       GENERALNA SEKRETARKA

Priloge:  
- Poročilo o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih 

grobišč v letu 2017
- Finančni načrt dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih 

grobišč za leto 2018
- Program dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč  

za leto 2018
- Zapisnik seje Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč

PREJMEJO:
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 Ministrstvo za finance
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 Ministrstvo za kulturo
 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
 Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, Kotnikova ulica 5, 

1000 Ljubljana



Poročilo o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč v letu 
2017, Finančni načrt dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih 
grobišč za leto 2018 in Program dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj 
prikritih grobišč za leto 2018

Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (Uradni list RS, št. 55/15) v tretjem odstavku 4. člena 

določa, da mora Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč (v 

nadaljevanju: Komisija) posredovati Vladi Republike Slovenije v sprejem in potrditev sprejeti letni 

program dela, pripravljen predlog letnega finančnega načrta dela in letna poročila o delu Komisije..

Navedena gradiva je Komisija sprejela oziroma pripravila na 13. redni seji dne 10. 1. 2018. 

Vlada Republike Slovenije v zvezi z navedenimi dokumenti pojasnjuje sledeče.

1. Poročilo o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč 
v letu 2017

Varstvo vojnih grobišč in varstvo prikritih vojnih grobišč je v pristojnosti Republike Slovenije. Varstvo 

vojnih grobišč in varstvo prikritih vojnih grobišč je v Republiki Sloveniji urejeno:

-  z Zakonom o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17, v nadaljnjem besedilu: 

ZVG) 

       in

- z Zakonom o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (Uradni list RS, št. 55/15, v nadaljnjem 

besedilu: ZPVGPŽ). 

Državni zbor Republike Slovenije je 09. 07. 2015 sprejel ZPVGPŽ, ki je bil 24. 07. 2015 objavljen v 

Uradnem listu Republike Slovenije, št. 55/2015, veljati pa je začel 08. 08. 2015. ZPVGPŽ v 3. členu 

določa, da je za varstvo prikritih vojnih grobišč pristojno ministrstvo, pristojno za pokopališko in pogrebno 

dejavnost ter urejanje pokopališč, torej Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem 

besedilu:  MGRT). Do sprejetja ZPVGPŽ je varstvo vseh vojnih grobišč (vojaška grobišča, grobišča žrtev 

vojne in grobišča žrtev vojne – po vojni usmrčenih oseb), skladno z ZVG, izvajalo Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ). 

Vlada Republike Slovenije je 1. 6. 2017 (sklep št. 13100-1/2017/3) sprejela Finančni načrt dela Komisije 

za leto 2017 ter potrdila Program dela Komisije za leto 2017. Na podlagi sprejetega programa dela je 

MGRT izvedel postopke izbora izvajalcev del. Z izbranimi izvajalci so bile sklenjene pogodbe o izvedbi 

del (potrjevanje/sondiranje, ureditev). Program dela Komisije za leto 2017 je bil, samo z nekaterimi 

izjemami1, izveden v celoti. 

                                                  
1 V teh primerih so izvedbi nasprotovali lastniki zemljišč, na katerih so prikrita vojna grobišča. Zaradi vloženega 
zahtevka za revizijo s strani neizbranega ponudnika pa niso bila realizirana pripravljalna in odpiralna dela v jami
pod Macesnovo gorico.



Program je obsegal:

- ureditev 70 prikritih vojnih grobišč do faze, ki omogoča pripravo predloga za vpis grobišča v 

register vojnih grobišč na MDDSZ in posledično v register nepremične kulturne dediščine na MK,

- izkop in pokop žrtev iz 6 prikritih vojnih grobišč,

- potrditev oz. sondiranje 40 prikritih vojnih grobišč,

- pregled in sanitarni iznos posmrtnih ostankov iz 6 kraških jam in brezen.

Dne 18.6.2017 in 22.10.2017 sta na pokopališču Videm v Prigorici potekala uradna pogreba posmrtnih 

ostankov žrtev po ZPVGPŽ. V prvem primeru je šlo za skupinski pogreb 9 žrtev iz jame Žiglovica, v 

drugem primeru pa za skupinski pokop 150 žrtev iz grobišč Konfin 1 in Konfin 2. 

V letu 2017 so se zaključila dela oziroma prekop posmrtnih ostankov iz rova sv. Barbare v Hudi jami. Vsi 

posmrtni ostanki žrtev so sedaj prepeljani v Spominski park Dobrava pri Mariboru, kjer so dostojno 

pokopani. Delo je izvedlo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Komisija ocenjuje, da se je ZPVGPŽ leta 2017 izvajal uspešno in učinkovito, kar izhaja tudi iz dejstva, da 

se Komisija  pri izvajanju zakonskih nalog ni soočala z večjimi težavami. Sodelovanje Komisije s 

pristojnimi ministrstvi, predvsem z domicilnim MGRT in MDDSZ je bilo dobro. Program je bil po vsebinski 

plati v večji meri realiziran.

2. Finančni načrt dela Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2018

Komisija je na 13. redni seji dne 10. 1. 2018 pripravila predlog finančnega načrta dela za leto 2018. 

Sredstva za delo Komisije v višini 480.000,00 EUR so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za 

leto 2018, 2130 - MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Proračunska 

postavka: 160049 – Odkrivanje in označevanje prikritih vojnih grobišč, Podprogram/ukrep/NRP: 2130-16-

0009 Odkrivanje in označevanje prikritih grobišč. 

Skladno s programom dela Komisije za leto 2018 so proračunska sredstva predvidena za vse stopnje 

postopka odkrivanja prikritih vojnih grobišč (6. člen ZPVGPŽ). Največ sredstev Komisija namenja ureditvi 

grobišč ter gradbenim pripravljalnim delom za dostop do posmrtnih ostankov v grobišču Jama pod 

Macesnovo gorico.

3. Program dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč 
za leto 2018

Program dela Komisije za leto 2018 je bil sprejet na 13. redni seji Komisije, dne 10. 1. 2018. Podlaga za 

pripravo Programa dela Komisije je tretji odstavek 4. člena ZPVGPŽ in 6. člen ZPVGPŽ, ki določa, da

postopek odkrivanja prikritih vojnih grobišč obsega:

- zbiranje in obdelovanje podatkov o prikritih vojnih grobiščih in grobovih,

- evidentiranje prikritih vojnih grobišč in grobov, njihovo začasno obeležitev in zavarovanje,

- potrjevanje grobišč,

- skupinsko ali posamično identifikacijo, če je to mogoče,



- pokop žrtev,

- predlog za vpis grobišča v register vojnih grobišč in v register kulturne dediščine,

- ureditev grobišča.

Ker je bila Komisija zadnjih nekaj let (po odkritju Hude jame) zaradi objektivnih okoliščin nedejavna in 

glede na izkušnje izvajanja aktivnosti pri postopkih odkrivanja prikritih vojnih grobišč v letih 2015 - 2017, 

se je Komisija odločila, da bo tudi v letu 2018 ena njenih prednostnih nalog ureditev in dopolnitev baze 

vojnih grobišč z ustreznimi evidencami in ažurnimi podatki. Za ta namen bo Komisija v letu 2018 naročila 

izdelavo nove baze evidentiranih lokacij prikritih grobišč, ki bo vsebinsko popravljena in dopolnjena, saj 

se je situacija v zadnjih letih tako na terenu, kot v vsebini bistveno spremenila. Poleg navedenega je drugi 

predpogoj za nemoteno izvedbo programa dela Komisije predhodna komunikacija z lokalnimi skupnostmi 

(občina, upravna enota, cerkvena skupnost) ter predhodno seznanjanje in uskladitev z lastniki zemljišč za 

poseg na njihovem zemljišču.

Glede na navedeno Vlada RS sprejema Poročilo o delu Komisije v letu 2017, Finančni načrt dela 

Komisije za leto 2018 in Program dela Komisije za leto 2018.
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