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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA       
Občinski svet            
           PREDLOG  
 
 
Na podlagi 17. In 107. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 2/16 – 
uradno prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 
21. redni seji dne ____________ sprejel 
 
 
 

SKLEP 

o izvedbi obnove groba dr. Engelberta Besednjaka 
ter prevzemu skrbi za njegovo vzdrževanje   

 
 

1. člen 
Občina Miren-Kostanjevica na svoje stroške izvede obnovo groba dr. Engelberta 
Besednjaka ter prevzame skrb za njegovo vzdrževanje. 
 
Občina Miren-Kostanjevica z dediči dr. Engelberta in Rozalije Besednjak sklene 
pogodbo, s katero prevzame nagrobnik v svojo last. 
 

3. člen 
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica in začne veljati naslednji 
dan po objavi. 
 
 
Številka: 622-0002/2021-2 
Datum: ____________ 
                                                                                                          

                                                                                             
                                Župan Občine Miren-Kostanjevica                                                                                                          

              Mauricij Humar 
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O B R A Z L O Ž I T E V: 
 
1. PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM SKLEPA  
Pravni temelj za sprejem sklepa sta: 

- 17. In 107. člen Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno 
prečiščeno besedilo, 62/16). 

 
2. OCENA STANJA, RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE SKLEP POTREBEN   
Dr. Engelbert Besednjak je bil politik, odvetnik, novinar in publicist, rojen l. 1894 v 
Gorici. Osnovno šolo in nemško gimnazijo je obiskoval v Gorici, šolanje pa nadaljeval 
na pravni fakulteti univerze na Dunaju, kjer je l. 1920 doktoriral. 
Že med študijem se je pričel politično udejstvovati. Deloval je v krščanskosocialnem 
gibanju na Goriškem in na Dunaju. Leta 1919 je postal urednik katoliškega političnega 
dnevnika Slovenec, od začetka 1921 pa je v Trstu urejal glasilo tržaškega političnega 
društva Edinost, ki je združevalo primorske slovenske politične meščanske stranke. V 
času bivanja v Trstu je poleg časnikarskega dela opravljal tudi druge politične naloge, 
povezane s problemi primorskih Slovencev. Iz Trsta se je 1921 preselil v Gorico, kjer je 
bil istega leta skupaj z Antonom Gregorčičem, Henrikom Tumo, Ignacijem Križmanom 
in Karlom Trevnom imenovan za člana po vojni obnovljenega deželnega odbora 
Goriško-Gradiško. Na državnozborskih volitvah aprila 1924 je bil izvoljen v rimski 
parlament. Kot poslanec v rimskem parlamentu se je odločno in glasno zavzemal za 
narodnostne in gospodarske pravice slovenske manjšinske skupnosti v Italiji. 
Vzporedno s parlamentarnim delom je Besednjak sodeloval v evropskih manjšinskih 
organizacijah, predvsem pri Kongresu evropskih narodnosti, kjer je bil l. 1930 izvoljen v 
vodstvo. Ob Josipu Wilfanu, ki je bil predsednik, je bil ena vodilnih osebnosti kongresa, 
zlasti kot predsednik Mednarodne zveze manjšinskih časnikarjev. Z delovanjem pri 
kongresu je skupaj z Wilfanom postavil tudi temelje manjšinskemu pravu. V letih 1930-
38 je kot politični emigrant živel na Dunaju, po priključitvi Avstrije k Nemčiji pa se je 
1938 preselil v Beograd, kjer je doživel nemško okupacijo. Povezal se je z 
jugoslovansko vlado v Londonu ter iz Beograda kot simpatizer OF usmerjal odločitve    
t. i. goriške sredine. Po nekajletnem povojnem bivanju v Beogradu se je 1950 preselil v 
Trst, kjer je nadaljeval z delom za ohranjevanje obstoja Slovencev v Italiji.  
Dr. Engelbert Besednjak je umrl leta 1968 v Trstu, pokopan pa je na pokopališču v 
Mirnu. Njegov grob je bil izdelan po načrtih znanega slovenskega slikarja, grafika in 
kiparja Toneta Kralja in ima status kulturne dediščine. Sprva je bil v celoti prekrit s 
kamnitimi ploščami, sedanja izvedba pa je v porfidu, ki je v delu poškodovan. Po 
navedbah svojcev dr. Besednjaka je za grob do svoje smrti l. 1994 skrbela njegova 
žena Rozalija Vuk Besednjak. Po njeni smrti je najemnino za grob plačevala njena 
sestra Jela Vuk Dobrota do smrti leta 2002, nato nečak Marko Vuk, ki pa je preminil leta 
2004. Od tedaj družina najemnine za grob ni več plačevala. Pred leti je obnovitev 
mozaika in kamnitih plošč na zidu plačala Krajevna skupnost Miren. Tako svojci kot KS 
Miren predlagajo, da skrb za grob prevzame Občina Miren-Kostanjevica. Svojci oz. še 
živeči dediči dr. Engelberta in Rozalije Besednjak bodo nagrobnik v last in skrb občine 
prenesli s pogodbo. 
Ker ima grob status kulturne dediščine, je občina za kulturnovarstvene pogoje glede 
njegove obnove zaprosila Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službo za 
kulturno dediščino Območne enote Nova Gorica. Le-ta je predlagala, da se pri obnovi 
nagrobni spomenik prenovi skladno z njegovo prvotno podobo, saj sta materialna 
substanca in fizična pojavnost spomenika bistveni značilnosti varstvenega režima za 
memorialno dediščino. 
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Dr. Engelbert Besednjak je bil velik domoljub, ki se je vse svoje življenje boril za pravice 
primorskih Slovencev. Zaradi svojega dela na kulturnem in političnem področju ima za 
slovenski narod velik pomen. Ker je njegov grob poškodovan in ga je potrebno obnoviti, 
zanj pa nihče več ne skrbi, je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejel sklep, da 
bo občina obnovo groba izvedla na svoje stroške ter prevzela tudi skrb za njegovo 
vzdrževanje. 
 
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZA OBČINSKI PRORAČUN IN DRUGA JAVNA 
FINANČNA SREDSTVA 
Občina bo za obnovo groba, ki se načrtuje v letu 2022, porabila finančna sredstva v 
višini cca 2.000,00 EUR.   
 
4. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM SKEPA 
Sprejem sklepa ne bo imel nobenih drugih posledic.  
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