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Kobarid / Ljubljan a, 18.5.2017

Pismo podpore in sodelovanja pri pripravi kandidature za vpis poti miru - dedisdine 1. svetovne
vojne na TINESCO Seznam svetovne dedi5dine.

auyariobdin in predstavniki Slovenskih Zeleznic smo sodelovali in bili seznanjeni z vsebinamiprojekta zavpis obmodja Poti miru od Alp do Jadrana na UNESCO p;rk;;;i ,.rnu* svetovne
dedisdine, in sicer z naslednjimi todkami: vrsid - Ruska kapela, Log pod Mangartom - vojasko
pokopalisde iz prve svetovne vojne, Kobarid - Italijanska kostnical Ladra- fojaska kapela izprve svetovne vojne, Krnsko pogorje - Zgodovinsko obmodje, Tolmin - NemSka kostnica,Muzej na prostem Mengore - zgod,ouinsko obmodj e iz prve svetovne vojne, Javorca -
Spominska cerkev sv. Duha, Sabotin - Zgodovinsko obmoeje prve svetovne vojne, Bohinj -Bohiniska Leleznica, Gorjansko - Voja5ko pokopaliSde iz-prve svetovne vojne, Solkan -vojasko pokopaliSde iz prve svetovne vojne, irnide - vojasko pokopalisd.e iz prve svetovne
vojne, stanjel - vojasko pokopalisd e izprvesvetovne vojne.

S tem pismom potrjujemo, da smo seznanjeni s potencialnimi izjemnimi univer zalnimi
vrednotami celotnega obmodja Poti miru od Alp do Jadrana in moZnostjo za vpis dedisdine l.svetovne vojne na UNESCO Seznam svetovne dedisdine.

Glede na dosedanje sodelovanje in obseZno delo, opravljeno v okviru dezmejnega projekta pot
mim/Via di Pace, in glede na uspe5en vpis na UXESCO Poskusni seznam svetovne dediSdinejanuarja 2016 podpiramo pripravo kandidature za vpis poti miru od Alp do Jadrana naTINESCO Seznam svetovne dedi5dine.

Z namenom, da bo projekt uspeSen, iupani obiin in generalni direktor Slovenskih
L,eleznic sogla5amo:

a) s pripravo kandidature, kot je nakazanav TINESCO Poskusnem seznamu poti miru od Alpdo Jadrana - dedi5dina 1. svetovne vojne, kot ga je potrdila Vlada n"f"uiit. Slovenije 21.januarja 2016 pod okriljem Ministrstva za kulturo, Ministrstva za obrambt, Urada za UNESCO
ter Fundacije Poti miru v posodju kot koordinatorjem priprave vpisa,
b) z vsemi aktivnostmi priprave kandidature za vpis Poti miru od Alp do Jadrana na LINESCO
Seznam svetovne dedi5dine, skladno z IINESCO Konvencijo o ,ru.rtr6 svetovne dedi5dine inOperativnimi smemicam i za nj eno izv aj ul e,

c) z zagotavllanjem politidne, strokovne in finandne pomodi delovni skupini pri pripravi
nominacije,

d) s sodelovaniem pri iskanju resitev za uptavljanje predlaganih lokacij v okviru obstojedih
obdinskih j avnih sluZb,

e) z rednim obve5danjem koordinatorja kandidature o infrastruktumih in drugih posegih vprostor v obdinah, ki bi utegnile vplivati na kandidaturo,
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0 z namero, da bomo skupaj iskali re5itve za zagotavljanje ohranjanja in varovanja naravnih
in kulturnih vrednot Poti miru v okviru Ze obstojedih varstvenih ukrepov, de katera od lokacij v
postopku priprave kandidature ne bo izkazovala in dosegala kriterijev za vpis na IINESCO
Seznam svetovne dedi5dine,

g) z nadaljevanjem sodelovanja, de bo kandidaturo potrebno dopolniti ali ponoviti ter v
primeru uspe5ne kandidature, pod pogojem, da ne prina5a dodatnih varstvenih ukrepov, in

h) da nobena postavka v tem pismu ni pravno obvezujoda.

To Pismo podpore je
(Fundacija Poti miru

Obdina:

1. Slovenske Leleznice d.o.o., gen. direktor mag. Du5an

2. Obdina Bovec, LupanValter MlekuZ

3. Obdina Kobarid, LupanRobert Kavdrc

4. Obdina Tolmin, LupanUro5 BreZan

5. Obdina Kanal ob Sodi, LupanAndrej Maffi

napisano v 21 enakih izvodih. Vsak partner in koordinator priprave vpisa
v Posodju) prejmejo po 1 izvod Pisma podpore.

Zigrnpodpis: Datum:
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6. Obdina Brda, Lupan
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8. obdina Sempeter - vrtojba, Lupanmag. Milan (il n
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9. Obdina Rende - Vogrsko, Lupan AleS Bucik

7. Mestna obdina Nova Gorica, Lupan Matej

10. Obdina Miren - Kostanjevica, Lupan Mauricij Humar

1 1. Obdina Ajdov5dina, LupanTadej

12. Obdina Cerkno, Lupan Jurij Kavdid

13. Obdina Idrija, Zu

14. Obdina Kranjska Gora, Lupan Janez Hro
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15. Obdina Bohinj, LupanFranc
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16. Obdina Logatec, Lupan Berto Menard I ,L-P--
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17. Obdina Komen, Lupan Marko Bandelli

18. Obdina SeZana, h,tpan Davorin Terdon

19. Obdina Divada, LuparyaAlenka Strucl Dovgan

20. Obdina Hrpelje -Kozina, Luparla SaSa Likavec Svetel5ek
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