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Prejel sem odgovor Ministrstva za delo v zvezi z Hudo Jamo. odgovor mi je bil poslan po
mojem pismu, ki sem ga poslal predsedniku Vlade RS, v katerem sem ga opozoril, da kostnica
ne more biti zgrajena znotraj Barbara rova. Predsednik Vlade je naročil, da mi na moje pisanje,
njemu in meni, odgovori pristojno ministrstvo.

Odgovor, ki sem ga dobil, kot lahko prebereta je cezuiran. Vsebina ni enaka obema
naslovnikoma;

Sporočilo poslal(a): Darja Cankar/MDDSZ/GOV
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE Služba za vojna grobišča
Številka:131 – 9/2009 - 23 Datum: 21. 9.
2010
Gospod Roman Leljak
roman@leljak.si Ta e-poštni naslov je zaščiten proti
smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spoštovani gospod Roman Leljak Razumem vašo skrb za dostojno ureditev grobišča
za žrtve, ki so bile najdene v Barbara rovu, saj ste že leta 1990 v svoji knjigi objavili
fotografije zida v stranskem rovu, ki je 350 metrov od vhoda zapiral dostop do tega grobišča
in bili med prvimi, ki so opozorili na to množično grobišče. Od takrat so sledila številna
opozorila in zahteve za odkritje in ureditev grobišča v tem opuščenem rudniku, vendar je bil
ta zid in vse druge pregrade, ki so zapirale dostop do grobišča, prebit šele 3. marca 2009, v
mandatu sedanje vlade RS. V času, ko je še tekla policijska in pravosodna preiskava
grobišč v Hudi jami, je pristojno ministrstvo iskalo najboljšo možnosti za dostojen, spoštljiv
in pieteten pokop posmrtnih ostankov vseh žrtev na ustrezno preurejenem prostoru znotraj
Barbarinega rova, oziroma za prekop na ustrezno pokopališče zunaj jamskih prostorov.
Vsekakor pa mora biti izbrana enotna rešitev za posmrtne ostanke vseh žrtev v Barbara
rovu, tako za tiste, ki so bili že (V tem delu manjka tekst, opomba Roman Leljak)
Državni tožilec je 9. julija 2010 obvestil Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki je
po zakonu pristojno za urejanje vojnih grobišč, da je ogled kraja kaznivega dejanja v Barbara
rovu končan in predlagal, naj ministrstvo zaradi pietete do umrlih poskrbi za varstvo vojnega
grobišča in ustrezen pokop posmrtnih ostankov žrtev. Ministrstvo je skladno z Zakonom o
vojnih grobiščih in drugimi predpisi že začelo z deli za dostojen pokop žrtev, najdenih v Barbara
rovu.
Z lepimi pozdravi
Marko Štrovs Vodja Službe za vojna grobišča
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