Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije

Dr. Robert Peskar, generalni konservator ZVKDS

Vojna in povojna grobišča v luči varstva in
ohranjanja kulturne dediščine

Posvet o vojnih grobovih, pokopališčih in grobiščih, Ljubljana, Državni svet RS, 28. oktober 2021

Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (Uradni list RS, št. 55/2015 in 92/2021)

12. Člen
(5) Po vpisu v register vojnih grobišč se podatki o vpisanem vojnem grobišču
posredujejo ministrstvu, pristojnemu za kulturo, ki grobišče vnese v register
kulturne dediščine, skladno z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine.
(6) Z vpisom in pridobitvijo identifikacijske številke kulturne dediščine velja za
posamično vojno grobišče tudi varstveni režim, skladno z zakonom, ki ureja varstvo
kulturne dediščine.

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1). Uradni list RS, 16/2008

3. člen
»arheološka najdba« je premična arheološka ostalina, ki je bila pod zemljo ali pod vodo
vsaj 100 let. Arheološke najdbe so tudi orožje, strelivo, drug vojaški material, vojaška vozila
in plovila ali njihovi deli, ki so bili pod zemljo ali pod vodo vsaj 50 let;
»arheološke ostaline« so vse stvari in vsakršni sledovi človekovega delovanja iz preteklih
obdobij na površju, v zemlji in vodi, katerih ohranitev in preučevanje prispevata k
odkrivanju zgodovinskega razvoja človeštva in njegove povezanosti z naravnim okoljem, za
katere sta glavni vir informacij arheološko raziskovanje ali odkritja in za katere je mogoče
domnevati, da so pod zemljo ali pod vodo vsaj 100 let in da imajo lastnosti dediščine.
Arheološke ostaline so tudi stvari, povezane z grobišči, določenimi na podlagi predpisov o
vojnih grobiščih, in z vojno, skupaj z arheološkim in naravnim kontekstom, ki so bile pod
zemljo ali pod vodo vsaj 50 let. Strokovno identificirane in registrirane arheološke ostaline
postanejo dediščina;

Primeri arheoloških raziskav grobišč v Lovrenski grapi, Andrejčkovem breznu in Lugarskih klancih med izvedbo

Primeri dokumentacijskih postopkov po arheoloških standardih

Merila za vrednotenje dediščine
Merilo avtentičnosti in ohranjenosti, s katerim vrednotimo dediščino oziroma objekte, ki izkazujejo izvirnost,
pristnost, verodostojnost, prepoznavnost v izrazu, rabi, materialni zasnovi in izvedbi. Ocenjujemo obseg in stopnjo
ohranjenosti zasnove in materialne substance vseh prvin in delov, ohranjenost na izvorni lokaciji ali legi ter
ohranjenost izvirne rabe ali združljivost z novo…
Avtorsko merilo služi za vrednotenje dediščine ali objektov, ki so delo znanega avtorja, profesionalne skupine
(zidarjev, kamnosekov, slikarjev,…) ali šole...
Razvojno merilo uporabljamo za vrednotenje objektov ali dediščine, ki pomenijo pomemben člen oziroma stopnjo v
razvoju posamezne vrste objekta oziroma dediščine...
Tipološko merilo uporabljamo za vrednotenje tistih objektov ali dediščine, ki so sorazmerno številna in pri njih ni
izraženo merilo izjemnosti oziroma so njihove lastnosti bolj splošne in razširjene, vendar pomembne, ker pomenijo
značilen primer posamezne vrste. Navadno so odraz družbeno-ekonomskih in socialnih razmer in funkcije…
Zgodovinsko pričevalno merilo uporabljamo za vrednotenje objektov oziroma dediščine, ki je povezana s
pomembnimi zgodovinskimi dogodki ali z življenjem in delom pomembnih osebnosti ali so nosilke elementov
identitete oziroma zavedanja naselitvene kontinuitete ali bivanjske kulture...
Kulturno civilizacijsko merilo služi za vrednotenje kompleksnih kulturnih oziroma dediščinskih pojavov (celote in
območja, mesta..), ki so pokazatelji prepleta materialnih, kronoloških, družbenih in duhovnih razmerij v njihovem
razvoju...
Prostorsko merilo je v rabi za določanje vloge objekta, dediščine ali območja v njegovem vizualnem geografskem in
funkcionalnem prostoru. Ocenjujemo, ali je objekt dominanten del prostora…
Merilo izjemnosti je pomenljivo pri vrednotenju objektov ali dediščine, ki izstopajo iz splošnih tipoloških značilnosti.
Ocenjujemo izjemnost oziroma redkost tako po vrsti, obliki, pomenu, materialu, starosti...

Primeri registrirane memorialne kulturne dediščine oziroma spominskih objektov ali krajev

Zgornja Bistrica –
Grobišče žrtev povojnih pobojev
primer vpisan v RKD (EŠD 29644)
kot spominski objekti in kraji)
Vhod v jamo v Rugarskih klancih,
primer ni vpisan v RKD

Areh, Grobišče ob Ruški koči,
primer ni vpisan v RKD

Hvala za pozornost!

