Državni svet Republike Slovenije in Komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč
vabita na

POSVET O VOJNIH GROBOVIH, POKOPALIŠČIH IN
GROBIŠČIH
Ljubljana, 28. oktober 2021, ob 10. uri
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4.

Na posvetu bodo predstavljene sveže pobude, da bi pri raziskovanju in urejanju
vojnih grobov, pokopališč in grobišč v Republiki Sloveniji dosegli ureditev, primerljivo
z zahodnimi demokracijami. Namen posveta je spodbuditi dialog in nadaljnji razvoj
raziskovanja, urejanja in vzdrževanja vojnih grobov in grobišč v Sloveniji ter
slovenskih vojnih grobov in grobišč v tujini. Sektor za vojne grobove in grobišča v
Upravi za vojaško dediščino pri Ministrstvu za obrambo je prva ustanova, ki bo
enotno skrbela za vojne grobove in grobišča v Sloveniji in slovenske grobove in
grobišča v tujini. Nobena kategorija vojnih grobov in grobišč v Sloveniji ni ustrezno
raziskana, zato je nadaljnje raziskovanje nujno, da bo mogoče vzpostaviti korekten
register vojnih grobov in grobišč.
Alojz Kovšca
predsednik Državnega sveta

Zaradi razmer v zvezi z epidemijo covid-19 je vstop v stavbo parlamenta
številčno omejen in mogoč izključno za vabljene in vnaprej prijavljene (prijave
na jdmemores@gmail.com s podatki: ime in priimek, naslov in kraj bivanja do 27. 10.
2021 do 9.00 ure) ob obveznem upoštevanju pogojev PCT. Dogodek se bo snemal in
ga boste lahko vsi zainteresirani lahko spremljali v živo na https://drzavnisvet.si/ in
preko povezave na spletni strani S-TV Skledar (YouTube in Twitter).

PROGRAM
9.30 – 10.00
SPREJEM UDELEŽENCEV

10.00 – 10.30
UVODNI NAGOVORI
Alojz KOVŠCA, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
mag. Janez ŽAKELJ, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Republike
Slovenije
Rok ŠTEBLAJ, v.d. generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za vojaško
dediščino

10.30 – 11.45
PREDSTAVITVE
Dr. Jože DEŽMAN
Republika Slovenija in pravica do groba
Dr. Barbara LAMPIČ, dr. Peter MIKŠA
Nova podatkovna in prostorske baza prikritih vojnih grobišč kot podlaga za
upravljanje registra vseh vojnih grobišč
Dr. Andrej PANČUR, dr. Marta RENDLA
Kraji smrti in kraji grobov v zbirki podatkov o žrtvah druge svetovne vojne Inštituta za
novejšo zgodovino
Jernej Hudolin, dr. Robert Peskar
Vojna in povojna grobišča v luči varstva in ohranjanja kulturne dediščine

11.45 – 12.30
RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

