
                    
 

 

Kobarid - Ljubljana, 13.12.2016 

 

 

Kandidatura transnacionalne serijske nominacije "Pot miru od Alp do Jadrana - 

dediščina 1. svetovne vojne" na UNESCO Seznam svetovne dediščine  

 

 

Spoštovani župani občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči, Brda, Nova Gorica, Renče - 

Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Komen, Sežana, Divača, Hrpelje - 

Kozina, Vipava, Ajdovščina, Cerkno, Idrija, Logatec, Kranjska Gora in Bohinj ter direktor 

Slovenskih železnic! 

 

 

Pobudo o kandidaturi transnacionalne serijske nominacije "Pot miru od Alp do Jadrana - 

dediščina 1. svetovne vojne" smo vam ali vašim sodelavcem ob različnih priložnostih že 

predstavili. Glede na vaš pozitivni odziv in narejen prvi korak (vpis na UNESCO Poskusni 

seznam), vas s tem dopisom seznanjamo z izvedenimi in načrtovanimi aktivnostmi ter 

predlogom o sofinanciranju nominacije v naslednjih letih.  

 

Poročilo o izvedenih aktivnostih od oktobra 2015 do decembra 2016 

 

- Nacionalni odbor za obeleževanje 100-letnic 1. svetovne vojne je na 5. seji dne 7.10.2015 

podprl vpis "Pot miru od Alp do Jadrana - dediščina 1. svetovne vojne" na mednarodne 

sezname evropske in svetovne dediščine in predlagal, da je Fundacija Poti miru v Posočju 

koordinator aktivnosti v zvezi s predlaganim vpisom.  

 

- Nacionalni odbor in Fundacija Poti miru sta 20.11.2015 v prostorih ZRC SAZU v Ljubljani 

organizirala 1. strokovno srečanje "Dediščina Poti miru", na katerem so predstavniki 

Slovenije, Italije in Avstrije predstavili dediščino prve svetovne vojne ter možnosti vpisa 

dediščine oz Poti miru na evropske in svetovne sezname dediščine. 

 

- Vlada Republike Slovenije je na 67. redni seji dne 16.12.2015 s sklepom podprla predlog 

Nacionalnega odbora ter za koordinatorja aktivnosti v zvezi s predlaganim vpisom določila 

Fundacijo Poti miru v Posočju.  

 

- Nacionalni odbor in Fundacija sta v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom 

za kulturo, Uradom UNESCO Slovenija in Zavodom za varstvo kulturne dediščine 13.1.2016 

v Novi Gorici pobudo ter postopek nominacije predstavila županom in drugim predstavnikom 

občin in Slovenskih železnic. 

 

- Vlada Republike Slovenije se je na 71. redni seji dne 21.1.2016 seznanila s potekom 

projekta in dala soglasje k predaji vloge za vpis »Pot miru od Alp do Jadrana – dediščina 1. 



svetovne vojne« (The Walk of Peace from the Alps to the Adriatic – Heritage of the First 

World War) na UNESCO Poskusni seznam svetovne dediščine. 

 

- Redni sestanki članov vodilne skupine, v kateri so predstavniki Fundacije Poti miru, ZRC 

SAZU, Ministrstva za kulturo, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Ministrstva za obrambo 

in zunanji strokovni sodelavec mag. Dušan Kramberger, za pripravo nominacije v Ljubljani in 

Novi Gorici. Vodja vodilne skupine je dr. Petra Svoljšak, predstojnica Zgodovinskega 

inštituta Milka Kosa na ZRC SAZU in podpredsednica Nacionalnega odbora. 

 

- Delovni stiki vodilne skupine s predstavniki Italije in Avstrije ter Uradom UNESCO 

Slovenija.  

 

-  UNESCO Center za svetovno dediščino v Parizu je 29.1.2016 »Pot miru od Alp do Jadrana 

– dediščina 1. svetovne vojne« (Walk of Peace from the Alps to the Adriatic – Heritage of the 

first World War) vpisal na UNESCO Poskusni seznam svetovne dediščine. Novica je bila na 

spletni strani WHC objavljena na dan slovenskega kulturnega praznika: 

http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6077 

 

- Udeležba vodje vodilne skupine za pripravo nominacije dr. Petre Svoljšak in zunanjega 

strokovnega sodelavca mag. Dušana Krambergerja na srečanju ICOMOS/IUCN v Parizu 9. in 

10.3.2016, kjer so novim nominirancem predstavili pripravo Poskusnega dosjeja. Ob tej 

priložnosti sta se srečala z ga. Regino Durighello, direktorico ICOMOS Advisory and 

Monitoring Unit. V organizaciji VP RS v Parizu pa je na sedežu UNESCO potekalo 

neformalno srečanje s predstavniki VP IT in VP AUT pri UNESCO ter predstavnikom 

UNESCO Centra za svetovno dediščino o možnosti serijske transnacionalne nominacije na 

temo dediščine 1. svetovne vojne.   

 

- Predstavitev pobude Slovenskim železnicam v Ljubljani, 14.4.2016. 

 

- V maju in juniju 2016 so bili poslani dopisi devetnajstim občinam, ki imajo dediščino prve 

svetovne vojne in so že vključeni ali si želijo vključiti v Pot miru, ter Slovenskim železnicam 

o nadaljnjih korakih za pripravo Poskusnega dosjeja. 

 

- Predstavitev izvedenih in načrtovanih aktivnosti županom občin Severno Primorske regije, 

ki imajo sedež upravnih enot, in direktorjem štirih razvojnih regijskih agencij v Bukovici, 

15.6.2016. 

 

- Predstavitev izvedenih in načrtovanih aktivnosti predstavnikom Slovenskih železnic v 

Ljubljani, 16.6.2016. 

 

- 23.8.2016 je bilo 19 občinam (Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči, Brda, Nova Gorica, 

Šempeter – Vrtojba, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Vipava, Ajdovščina, Cerkno, 

Idrija, Logatec, Bohinj, Kranjska Gora, Sežana, Divača, Komen, Hrpelje - Kozina), ki so 

izrazile interes za sodelovanje, in Slovenskim železnicam poslali vsebinsko poročilo, plan 

aktivnosti in predlog sofinanciranja do leta 2019. S skoraj vsemi predstavniki občin in 

Slovenskih železnic so bili v septembru, oktobru in novembru opravljeni tudi razgovori po 

telefonu ali e-pošti.  

 

- Opravljeno delo in program je bilo 16.9.2016 predstavljen na 7. seji Nacionalnega odbora za 

obeleževanje 100-letnic. 

http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6077


 

- Predstavnikom občin  in Slovenskih železnic je bil 21.9.2016 po e-pošti poslan predlog 

Pisma podpore. 

 

- Nominacija ter poročilo in program dela je bila 3.10.2016 v Matavunu predstavljena 

županom 4 kraških občin (Sežana, Komen, Divača, Hrpelje – Kozina), ki so potrdili nadaljnje 

sodelovanje. 

 

- Predstavniki vodilne skupine so septembra, oktobra in novembra aktivno sodelovali na 

različnih mednarodnih simpozijih in drugih dogodkih (Praga, Sarajevo, Amstetten, Dunaj), 

kjer so predstavili nominacijo in navezovali stike. 

 

- Ker so se v letošnjem letu odprli mnogi EU razpisi, se je Fundacija skupaj s partnerji 

(občine, razvojne regijske agencije, ZRC SAZU) posvetila prijavi novih projektov, v katere so 

bile vključene tudi aktivnosti pomembne za nadaljnji razvoj nominacije. Septembra je 

Fundacija kot vodilni partner oddala projekt na Čezmejnemu programu Interreg Slovenija – 

Italija. Posoški razvojni center pa je bil skupaj s Fundacijo Poti miru uspešen tudi na 

Transnacionalnemu programu Interreg Podonavje. Od januarja 2017 do junija 2019 se bo 

izvajal projekt , v katerem sodeluje 25 partnerjev iz 10 držav, na temo prve svetovne vojne in 

njene dediščine.  

 

- Trije člani vodilne skupine so se med 24. in 26.10.2016 v Parizu udeležili nadaljevanja 40. 

zasedanja Odbora za svetovno dediščino in sestanka s predstavnikom francosko-belgijske 

nominacije. Odbor je ob več administrativnih zadevah nadaljeval obravnavo npr. 

konservatorskega stanja nekaterih območij, vpisanih na Seznam svetovne dediščine, izjav o 

Izjemnih univerzalnih vrednotah nekaterih starejših vpisov, obdobnih poročil (Periodic 

Reporting), napredka up-stream procesa, sprememb in dopolnitev Operativnih smernic itd. 

(prim: http://whc.unesco.org/en/sessions/40com/). Za pripravo nominacije Poti miru od Alp 

do Jadrana – dediščina 1. svetovne vojne so bili zelo pomembni tudi neformalni stiki in 

osebni pogovori z upravljavci dediščine, ki je že vpisana na Seznam svetovne dediščine, 

pripravljavci podobnih nominacij, poznavalci različnih področij varstva kulturne in naravne 

dediščine ter strokovnjaki, ki podrobno poznajo in razumejo postopke in delovanje v okviru 

Konvencije o varstvu svetovne dediščine, njenih Operativnih smernic, Odbora za svetovno 

dediščino, Centra za svetovno dediščino in ICOMOSa. Na pobudo Slovenije in v dogovoru s 

Centrom za svetovno dediščino in ICOMOSom je bil 25.10.2016 organiziran še sestanek z 

generalom Sergem Barcellinijem, predsednikom asociacije Le Souvenir Français (http://le-

souvenir-francais.fr/). Poleg članov vodilne skupine je bila na srečanju prisotna tudi II. 

sekretarka Veleposlaništva RS oz. stalne delegacije RS pri Unescu v Parizu Ana Strnad. G. 

Barcellini je najprej predstavil okvir, organiziranost in delovanje Le Souvenir Français, nato 

pa zelo podrobno opisal proces oblikovanja in vsebino belgijsko–francoske kandidature Sites 

funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale (Front Ouest), od pomladi 2014  

vpisane na UNESCO Poskusni seznam svetovne dediščine 

(http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5886/). Potrdil je, da sta Belgija kot nosilni in Francija 

kot vodilni partner septembra letos Centru za svetovno dediščino že predali Poskusni dosje 

serijske čezmejne nominacije, v januarju 2017 pa nameravata oddati končni dosje. Tako 

predvidevata, da bo Odbor za svetovno dediščino njuno kandidaturo obravnaval na zasedanju 

poleti 2018. Glede na znane dosedanje Unescove zadržke pri vpisovanju dediščine, vezane na 

vojne dogodke 20. stoletja, nominacija vsebuje le po štirih natančnih kriterijih izbrana 

pokopališča in spominska obeležja padlim v I. svetovni vojni v Belgiji in Franciji, brez 

frontnih in drugih vojaško operativnih ostalin. Nominacija bo po uspešnem vpisu seveda 

http://whc.unesco.org/en/sessions/40com/
http://le-souvenir-francais.fr/
http://le-souvenir-francais.fr/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5886/


odprta za kasnejše priključitve drugih območij (extension of property), k čemur je načelno 

povabljena tudi Slovenija, če ne bo izbrala kakšne druge poti. 

 

- Fundacija je od poznavalcev prve svetovne vojne ter lastnikov arhivskega gradiva in 

fotografij današnjega stanja dediščine vzdolž celotne soške fronte (David Erik Pipan, Marco 

Mantini, Mitja Juren, Simon Kovačič) pridobila novo gradivo, ki bo vključeno v Dosje.  

 

- V sodelovanju s podjetjem Avgusta je bilo pod strokovnim nadzorom Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine iz Nove Gorice v novembru in decembru z novejšimi metodami, ki bodo v 

nadaljevanju omogočile možnosti vizualizacij in animacij, opravljeno dokumentiranje dveh 

vojaških pokopališč (Gorjansko in Log pod Mangartom). 

 

 - Ob odprtju razstave o Spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci 2.11.2016 na Dunaju je 

ministrica RS za obrambo Andreja Katič nominacijo predstavila avstrijskemu obrambnemu 

ministru, ki je izrazil zanimanje in interes za priključitev Avstrije tej nominaciji.   

 

- 7.11.2016 so se nekateri člani vodilne skupine v Trstu sestali z odbornikom za kulturo 

Furlanije Julijske krajine Giannijem Torrentijem in si izmenjali tudi informacije glede 

transnacionalne nominacije na UNESCO Seznam. 

 

- 24.11.2016 je bila nominacija ob obeleževanju 30. obletnice vpisa Škocjanskih jam na 

UNESCO Seznam predstavljena predstavniku Centra za svetovno dediščino g. Von 

Drostejem, ki je pokazal veliko zanimanja za to nominacijo.  

 

- 30.11.2016 je bil na Slovenskih železnic organiziran sestanek glede opravljenega in 

prihodnjega dela.   

 

- 20.12.2016 bo na 83. Seji sveta Severno Primorske regije v Novi Gorici predstavljeno 

poročilo, program, predlog sofinanciranja ter pismo podpore in sodelovanja.  

 

 

 

 
 
dr. Petra Svoljšak                                                            Zdravko Likar 

podpredsednica Nacionalnega odbora                            predsednik uprave Fundacije Poti miru                                                                                                 

       

                                  


