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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), 
Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 187/21) in Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) 
izdajam naslednji

SKLEP
o določitvi Programa varstva vojnih grobišč za leto 2022

I.

S tem sklepom se določa Program varstva vojnih grobišč za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: 
program). Ta program je sestavni del tega sklepa. 

II.

Za izvedbo Programa varstva vojnih grobišč za leto 2022 se določi Uprava Republike Slovenije 
za vojaško dediščino (v nadaljnjem besedilu: Uprava).

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po podpisu in se objavi na spletni strani Uprave.

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 (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), določi program 
varstva vojnih grobišč. Program varstva vojnih grobišč za leto 2022 je pripravljen v skladu s 
Spremembami proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 187/21) in 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 
187/21). Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2022 za varstvo vojnih grobišč in 
prikritih vojnih grobišč določajo sredstva v višini 1.057.500,00 EUR.

V skladu s 11. členom Zakona o vojnih grobiščih, varstvo vojnih grobišč zagotavlja ministrstvo 
na podlagi tega zakona, v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi in sklenjenimi 
meddržavnimi sporazumi ter v skladu z veljavnimi predpisi države, v kateri se vojna grobišča 
nahajajo. Varstvo vojnih grobišč v tujini zagotavlja pristojno ministrstvo v sodelovanju z 
diplomatskimi in konzularnimi predstavništvi Republike Slovenije v tujini. Varstvo prikritih vojnih 
grobišč je v skladu s 3. členom Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev v pristojnosti 
Republike Slovenije. Za varstvo prikritih vojnih grobišč je pristojno ministrstvo, pristojno za vojna 
grobišča, in ga izvaja na podlagi tega zakona in Zakona o vojnih grobiščih, v skladu z ostalimi 
veljavnimi predpisi ter v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi in sklenjenimi 
meddržavnimi sporazumi.  



Skladno z Uredbo o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstva (Uradni list RS, št. 
64/21) Uprava opravlja upravne in strokovne naloge na področju vojnih grobišč, zato se jo 
določi za izvedbo Programa varstva vojnih grobišč za leto 2022.

Sredstva na proračunskih postavkah 221048, 221049 in 221050 so namenjena izvajanju nalog 
evidentiranja, upravljanja, urejanja in označevanja vojnih grobišč.

Program je pripravljen v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev na naslednjih proračunskih 
postavkah: 

1. 221048 – Odkrivanje in označevanje prikritih vojnih grobišč
      Zagotovljena proračunska sredstva 400.000,00 EUR

Iz navedene proračunske postavke se sredstva zagotovijo za izvedbo potrjevanj, sondiranj in 
ureditev prikritih vojnih grobišč, za izvedbo prekopa posmrtnih ostankov, arheološka in 
gradbena dela na prikritem vojnem grobišču Macesnova gorica in za stroške delovanja Komisije 
Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. 

Predvidene naloge na proračunski postavki 221048 so usklajene s Programom dela komisije za 
leto 2022, ki ga je Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč 
sprejela dne 30. 11. 2021 na svoji 34. redni seji.  

2. 221049 – Urejanje vojnih grobišč in spominskih obeležij
      Zagotovljena proračunska sredstva 497.500,00 EUR

Iz navedene proračunske postavke se krijejo stroški evidentiranja, upravljanja in urejanja vojnih 
grobišč, in sicer redno vzdrževanje vojnih grobišč v Sloveniji in tujini, stroški komemorativnih 
slovesnosti, električna energija, najemnine, zavarovanja, varovanje, intervencijske in manjše 
obnove vojnih grobišč. Iz istega vira se na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 30301-
2/2020/2 z dne 23. 12. 2020 sofinancira projekt »Pot miru v Posočju«.

3. 221050 – Grobišča, spominska obeležja in kostnice
      Zagotovljena proračunska sredstva 160.000,00 EUR

Iz navedene proračunske postavke se krijejo stroški večjih investicijskih posegov za zagotovitev 
varstva vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč. V letu 2022 se v okviru navedene proračunske 
postavke načrtuje ureditev grobov prekopanih žrtev iz prikritih vojnih grobišč na pokopališčih v 
Rovtah in Ribnici, priprava investicijske dokumentacije za obnovo Kostnice žrtev prve svetovne 
vojne na ljubljanskih Žalah in izvedba projekta ureditve vojnega grobišča Barbara rov v Hudi 
Jami.

Podrobnejša razdelitev sredstev po postavkah in namenih je razvidna iz priloge, ki je sestavni 
del tega sklepa. 

Sklep o določitvi Programa varstva vojnih grobišč za leto 2022 začne veljati naslednji dan po 
podpisu in se objavi na spletni strani Uprave.

mag. Matej Tonin
      minister

Priloga:
– Program varstva vojnih grobišč za leto 2022
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