Uprava Republike Slovenije
za vojaško dediščino

Pristojnost do leta 2021
• Ministrstvo za obrambo
•

(veteranske organizacije, spomeniki v upravljanju ministrstva, Vojaški muzej SV)

• Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
•

(vojni veterani, vojni invalidi, žrtve vojenga nasilja, invalidske organizacije, vojaški grobovi)

• Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo
•

(prikrita vojna grobišča, pokop žrtev)

Uprava Republike Slovenije za
vojaško dediščino
Začetek delovanja - 1. junij 2021

•
•
•
•

Pristojnosti
opravlja upravne, strokovne in administrativno-tehničnenaloge na področju vojnih invalidov,
vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja ter vojnih grobišč;
nudi strokovno, administrativno in finančno podporo Komisiji Vlade Republike Slovenije za
reševanje vprašanj prikritih grobišč;
podeljevanje statusa nevladnim organizacijam v javnem interesu ter priprava in izvajanje
postopkov vezanih na sofinanciranje nevladnih organizacij v javnem interesu;
izvaja naloge muzejske dejavnosti s področjavojaške zgodovine v slovenskem
etničnemprostoru ter spremljanje in dokumentiranje razvoja Slovenske vojske.
Sistemizacija
Finaciranje

Organiziranost Uprave
•

SEKTOR ZA VOJNE VETERANE, VOJNE INVALIDE IN ŽRTVE VOJNEGA NASILJA

•
•
•
•
•

sistemsko urejanje področja vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja;
zagotavljanje strokovne pomoči in nadzorstva nad delom upravnih enot, ki vodijo in odločajo v upravnih postopkih na I.
stopnji;
priprava odločbev upravnih postopkih z delovnega področja na II. stopnji ter sodelovanje v upravnih sporih;
podeljevanje statusa nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu;
sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu.

•

SEKTOR ZA VOJNE GROBOVE IN GROBIŠČA

•
•
•

•

vodenje registra vojnih grobišč;
upravljanje in vzdrževanje vojnih grobišč;
skrb za pripravo predpisov, s katerimi se razglasijo območja z evidentiranimi vojnimi grobišči za zavarovana območja vojnih
grobišč;
opravljanje strokovnih, tehničnih in administrativnih nalog ter zagotavljanje sredstev za delo Komisije Vlade Republike
Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč;
priprava predlogov sistemskih rešitev, strokovnih mnenj, navodil, informacij in aktov z delovnega področja.

•

VOJAŠKI MUZEJ SLOVENSKE VOJSKE

•

spremljanje, zbiranje, dokumentiranje, hramba, proučevanje in raziskovanje muzejskih predmetov in zgodovinskih vojaških
dogodkov, življenja in ustvarjanja vojakov ter vojaštva v slovenskem etničnemprostoru;
spremljanje in dokumentiranje razvoja Slovenske vojske.

•

•

