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Zadeva: Domobransko pokopališče na Orlovem vrhu 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na 

župana MOL pisno svetniško pobudo in prosimo za odgovor. 

 

Iz medijev smo izvedeli, da bo Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč ureditev 

domobranskega vojaškega pokopališča na Orlovem vrhu in njegov vpis v register vojnih grobišč 

uvrstila v svoj program za leto 2020. Območje nekdanjega vojaškega pokopališča 146 slovenskih 

domobrancev na jugovzhodnem delu grajskega griča je bilo po vojni prekopano in posmrtni ostanki 

ležijo neznano kje. Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč se je letos ponovno 

odločila za sondiranje tega dela območja na Orlovem vrhu in ugotovila, da bil del grobov izkopan, 

del posmrtnih ostankov pa je še nedotaknjen. 

 

Dr. Matija Ogrin, predsednik Nove slovenske zaveze, je v intervjuju za Radio Ognjišče povedal, da 

želijo na tem mestu postaviti primeren pomnik v skladu z vojaškimi pokopališči. Želijo si ureditev 

pokopališča in njegovo obeležitev z ograditvijo, križem, informacijsko tablo ter njegovo umestitev v 

register vojnih grobišč in register kulturne dediščine. Komisija bo predlagala začetek ureditve 

grobišča s postopki za določitev pogrebnega polja za določitev pokopališča na Orlovem vrhu v 

programu sodelovanja in odprtih vprašanj med MOL in Vlado RS.  

 

Grajski grič je kot kulturna krajna spomenik lokalnega pomena in naravna znamenitost. Z grajsko 

arhitekturo in urejeno planoto predstavlja identiteto mesta. Območje je vpisano v register nepremične 

kulturne dediščine EŠD 22887 – Grajski grič. Glede na kulturnovarstveno zaščito v Levici menimo, 

da vključitev morebitnih obeležij ne sodi v kulturno, turistično in zgodovinsko podobo območja. 

Spoštujemo pieteto do umrlih, vendar je naše stališče, da grobovi sodijo na pokopališča. 

 

V SK Levica predlagamo, da se vodstvo MOL do napovedanega posega uradno opredeli in grajsko 

planoto kot naravno-zgodovinski spomenik zaščiti pred neprimernimi posegi. 

 

V letu 2013 je Vlada RS postavila spomenik vsem žrtvam vojn v spomin na padle v vojnah 20. 

stoletja, tako borcem narodnoosvobodilnega boja kot žrtvam revolucionarnega in 

protirevolucionarnega nasilja, ki v znak sprave njihov spomin primerno in v zadostni meri obeležuje.  

 

 

Tovariški pozdrav, 

 

Milan Jakopovič, 

vodja Svetniškega kluba Levica 

 


