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Zgodovinski kontekst
Vsebinska izhodišča
t. i. povojni poboji - več deset tisoč vojnih ujetnikov in civilistov – nasprotnikov
partizanskega gibanja in revolucije. Poboji so bili večinoma izvedeni med majem
in julijem leta 1945 (nekateri pa tudi že za časa vojne);
Vsem omenjenim žrtvam ni bilo izkazano primerno spoštovanje in pieteta,
odvzeta pa jim je bila tudi pravica do dostojnega pogreba, groba in spomina.
Zakopani so namreč v t. i. množičnih prikritih grobiščih.
Razvoj baze (prikritih) grobišč
Podatkovna baza prikritih vojnih grobišč se je vzpostavljala in nadgrajevala med
leti 2002 in 2009;
Sledile raziskave, sondiranja, ekshumacije, urejanja grobišč;
Odsotno celovito spremljanje – prizadevanja po poenotenju, poenostavitvi,
preglednosti, javnosti podatkov in opredelitev “odgovornosti” – vzpostavljena
Uprava RS za vojaško dediščino (MORS).

Nova podatkovna in prostorska baza prikritih vojnih grobišč predstavlja pomemben
člen pri vzpostavljanju celovitega sistema za spremljanje vseh grobišč v Sloveniji.

KORAKI:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

Podrobna analiza strukture in delovanja prvotne baze (in aplikacije) prikritih vojnih
grobišč in vsebinska analiza podatkov;
Raziskovanje, sistematiziranje in razvijanje novega pristopa spremljanja (prikritih) grobišč;
Razvoj novega orodja (aplikacija ArcGIS online) za vnos in pregledovanje podatkov,
lokacij, fotografij … ter ustrezno prostorsko prikazovanje;
Prenos podatkov v novo okolje - aplikacijo;
Trenutno poteka vsebinska nadgradnja baze: dopolnjevanje, aktualiziranje, preverjanje
podatkov (zanesjivost lokacije, število žrtev … 200 lokacij) in terenska preveritev (100
lokacij);
Zasnova novega podatkovnega in prostorskega sloja „Register vojnih grobišč“ (preko
1300 enot) – sledili zasnovi baze “Prikritih vojnih grobišč”;
Prenos osnovnih podatkov iz Popisov vojnih grobišč v Sloveniji (60 zvezkov - po upravnih
enotah) v aplikacijo;

I. Analiza strukture in delovanja aplikacije in podatkovne baze
Osnovne funkcionalnosti:
• Vnos podatkov
• Možnost shranjevanja prilog (fotografije, karte lokacij)
• Iskanje po lokaciji, naselju, občini, katastrski občini
• Ločeno izdelan prostorski shp sloj lokacij (593)
Prepoznane slabosti:
• Slabše definiran sistem vnašanja, arhiviranja (protokol);
• Nedostopnost baze, odsotnost vsebinskega skrbnika;
• Opustitev ažuriranja baze (vnosi 2003, 2004, 2006, 2007,
2008 in 2009, ostalo zapisi);
• Ni poenoteno, vsebinsko usklajeno, pregledano;
• Ni prostorske predstave o lokaciji;
• Skromne možnosti iskanja in filtriranja;
• Ni možnosti hitrih pregledov, tiskanja lokacije, območja, …
• Ni predvidenih kategorij za spremljanje izkopov in ureditev.

II. Raziskovanje, sistematiziranje in razvijanje novega pristopa
spremljanja
Kvalitativna in kvantitativna analiza obstoječih
podatkov:
Analizirali smo 593 pdf datotek (zapisov) – preveritev
strukture zapisov, identificirali glavne pomanjkljivosti,
napake, podvajanja, …
Preverjali smo manjkajoče elemente in kakšna je
njihova vsebina.
Dodatno smo izpisali še ocene števila žrtev, v
nadaljevanju dodali tudi število potrjenih žrtev ipd.
Kvalitativna in kvantitativna analiza je pokazala na
šibkosti obstoječe baze, na podlagi katerih smo
oblikovali predloge za izboljšave.
Poteka dopolnjevanje vsebinskega dela, kjer se osvežuje
vsebina zapisov.

Pregled, sistematična ureditev in uporaba različnih virov
VIRI
Obstoječa baza (in podatki)
prikritih vojnih grobišč;
Poročila sondiranj,
ekshumacij, ureditev grobišč;
Drugi viri in literatura;
Terenske preveritve,
dopolnitve, vzpostavljanje
novega foto arhiva;
Arhiv/baza za vse podatke.

Zasnova strukture aplikacije – 6 sklopov in 50 atributov za spremljanje

III. Razvoj novega orodja – izhajali smo iz potreb in zahtev uporabnika
Posodobili, dopolnili in nadgradili smo atributivni del baze:
- Nekateri elementi baze (atributi) niso več potrebni, relevantni (npr. kartografske priloge).
- Določene atribute je smiselno dodati: npr. dejanska raba, namenska raba, izvedba sondiranja, izkop, ureditev itd.

Povečali sledljivost virov, informacij in fotografij:
- Bolj sistematičen in poenoten način spremljanja informatorjev in njihovih kontaktov.
- Informacije podane v obstoječih vnosih niso v celoti sledljive (npr. nekateri viri so označeni le s številko in iz zapisa ni jasno, kje je
bil podatek pridobljen. Prav tako fotografije nimajo navedenega avtorja. To deloma skrito v bazi.
- Predvideti je potrebno sistem citiranja.

Preverili (zaenkrat delno) vsebinske opise, ažurnost, pravilnost:
- Pri številnih grobiščih je prišlo v času mirovanja baze do novih odkritij, ugotovitev in sprememb, ki pa v bazi niso evidentirane (npr.
podatki o sondiranjih in izkopih na nekaterih grobiščih niso vneseni v bazo).
- V vnosih se pojavljajo vsebinske nepravilnosti, potreben pregled vnesenih podatkov.
- Preveritev ustreznosti lokacij (nepravilne coordinate …)

Zagotovili ustrezne prostorske prikaze in tako izboljšati komunikacijo, prenos
informacij in gradiv.

Zasnova aplikacije (prikritih) grobišč v okolju ArcGIS online
Izdelali smo urejevalnik (vnosi) in
pregledovalnik podatkov;
Izhajali smo iz obstoječe zasnove in
spremljanja;
Nadgradili smo atributivni del za
spremljanje razmer (podatki o izkopu,
vzdrževanju grobišča, …);
Enostavnost, preglednost, intuitivnost
pri uporabi;
Možnost izvozov podatkov in
nadaljnje obdelave;
Povezljivost z drugimi prostorskimi
bazami.

Funkcionalnosti aplikacije »Prikrita grobišča FF«
 Možnost (javnega) pregledovanja (poljubno lahko
omejimo vpogled v atribute) in prikaz osnovne analitike
(velik razpon možnosti).
 Možnost sprotnega enostavnega vnosa.

 Možnost dodajanja gradiva (fotografije, pdf priloge, …)
 Enostaven izvoz podatkov, prostorskega sloja
 Sočasno možno pregledovanje fotografij in drugih
gradiv.
 Uporaba na terenu (aplikacija na telefonu).

Funkcionalnosti aplikacije »Prikrita grobišča FF«
 Možnosti dodajanja/spreminjanja
ustreznih podlag
 Sočasno spremljanje lokacij
(koordinate) in aktualnih parcel.
 Povezljivost z drugimi bazami.

668 Nareksov gozd: primer
različnih prikazov podlag, opisi,
fotografije

VI. Zasnova novega podatkovnega in prostorskega sloja „Register
vojnih grobišč“ (že vključeno v aplikacijo “Prikrita grobišča”)

Podatkovni in prostorski sloj „Register vojnih grobišč“
Skupaj 1300 vnosov, podatkovno in prostorsko usklajujemo s Popisom vojnih grobišč v
Sloveniji po upravnih enotah (1998, Projektivno podjetje Kranj);
Dodatno v prostorski sloj umeščamo še lokacije, ki so bile pribeležene s Popisom
(preko 100 lokacij) a ne geolocirane;
Omogočeno dodajanje priponk (fotografije, pdf priloge, …);
Možnost (javnega) pregledovanja (poljubno lahko omejimo vpogled v atribute) in prikaz
osnovne analitike (velik razpon možnosti);
Enostaven izvoz podatkov in prostorskega sloja;

Sočasno možno pregledovanje fotografij in drugih gradiv;
Možnosti spreminjanja ustreznih podlag (topografska, DOF);

Primer lokacije iz sloja “Register vojnih grobišč”:
ID 925 Grobnica 21. padlih borcev NOB in žrtev vojnega nasilja (Nova Gorica)

