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Na podlagi 21. in 22. člena Zakona o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17), 
na podlagi sprejetega Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19) in 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 
75/19) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslednji

SKLEP
o določitvi Programa varstva vojnih grobišč za leto 2020

1. Določi se Program varstva vojnih grobišč za leto 2020, ki je priloga tega sklepa.

2. Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja ter Služba za investicije in 
premoženje sta dolžni spremljati realizacijo programa iz prejšnje točke in po potrebi 
predlagati njegove spremembe.

3. Ta sklep stopi v veljavo z dnem podpisa ministrice in se objavi na spletni strani 
ministrstva. 

OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi 21. in 22. člena Zakona o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17)
ministrstvo, pristojno za vojna grobišča, določi program varstva vojnih grobišč. Program varstva 
vojnih grobišč za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: program) je pripravljen v skladu s sprejetim 
Proračunom Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19) in Zakonom o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19).
Proračun Republike Slovenije za leto 2020 za varstvo vojnih grobišč določa sredstva v višini 
597.500,00 EUR.  

Program je pripravljen v okviru sredstev na naslednjih proračunskih postavkah: 

130087 – Urejanje vojnih grobišč. Iz navedene proračunske postavke se krije redno 
vzdrževanje vojnih grobišč, intervencijski posegi na vojnih grobišč v Sloveniji in tujini, ureditve 
vojnih grobišč ter stroški komemoracij ob dnevu spomina na mrtve.

Zakon o vojnih grobiščih v 11. členu določa, da varstvo vojnih grobišč zagotavlja ministrstvo, 
pristojno za vojna grobišča, v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznosti in sklenjenimi 
meddržavnimi sporazumi ter v skladu z veljavnimi predpisi države, v kateri se vojna grobišča 
nahajajo. Sredstva na proračunski postavki 130087 so namenjena izvajanju zakonskih določb, 
ki urejajo upravljanje, urejanje, označevanje, varstvo in vzpostavitev registra vojnih grobišč.

Za navedena dela in naloge je za leto 2020 zagotovljenih 597.500,00 EUR.



Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja izvaja redno vzdrževanja vojnih 
grobišč na območjih Upravnih enot Ptuj, Maribor, Murska Sobota, Dravograd, Tolmin, Nova 
Gorica, Kamnik, Kranj, Škofja Loka, Radovljica, Ljubljana, Ajdovščina, Sežana, Postojna, 
Logatec, Celje, Kočevje in Jesenice. Redno vzdrževanje zajema košnjo trave, grabljenje, 
urejanje poti, urejanje dreves in grmičevja, pletje, ureditev grobišč pred Dnevom mrtvih in 
pospravilo cvetja ter sveč. Ministrstvo bo za navedena dela izvedlo javni razpis in izbralo 
najugodnejše izvajalce. V primerih, kjer bo izkazan interes občine, bo ministrstvo v skladu s 15. 
členom Zakona o vojnih grobiščih z občino sklenilo dogovor o urejanju in vzdrževanju vojnih 
grobišč. Za ta namen je v letu 2020 predvidenih 279.500,00 EUR.

V programu so na proračunski postavki 130087 predvidena tudi sredstva za intervencijske in 
druge investicijske posege na vojnih grobiščih. Za ta namen je v letu 2020 zagotovljenih 
60.000,00 EUR. Sredstva bodo porabljena za intervencijske posege na vojnih grobiščih v 
Republiki Sloveniji in tujini. Ti posegi so predvsem potrebni zaradi odprave posledic zime na 
vojnih grobiščih ter za druga nujna vzdrževalna dela. Potrebni posegi se določijo v sodelovanju 
z občinami in upravnimi enotami oziroma vzdrževalci vojnih grobišč, ki ministrstvu posredujejo 
stanje na terenu. 

Za komemoracije, ki potekajo v Republiki Sloveniji in tujini ob dnevu spomina na mrtve, je na 
proračunski postavki 130087 zagotovljeno 28.000,00 EUR. Iz navedenih sredstev se krijejo 
stroški vencev in prevozov delegacij. 

Na proračunski postavki 1415 – Sofinanciranje fundacije »Pot miru v Posočju« (transfer 
nepridobitnim organizacijam) so za sofinanciranje projekta predvidena sredstva v višini 
30.000,00 EUR. Financiranje se izvaja na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije. Glavni cilji 
projekta Poti miru v Posočju so ohranjanje, vzdrževanje in promocija dediščine Soške fronte ter 
širjenje kulture miru in nenasilja, predvsem pri mlajših generacijah. Zagotavljanje namembnosti 
sredstev bo natančno opredeljeno v pogodbi.

Na proračunski postavki 6661 – Grobišča – Teharje, Kočevski rog, Tezno pri Mariboru in druga 
tovrstna grobišča so za leto 2020 zagotovljena sredstva v višini 200.000,00 EUR.

Priloga:
- Program varstva vojnih grobišč za leto 2020

mag. Ksenija KLAMPFER
  M I N I S T R I C A
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