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UVOD

Ustanova >Fundacija Pou mfuu v Posodju< uspeSno zaLJ|utuje leto 2018, ki je tudi leto 100. obletnice konca

prve svetovne vojne. Zandt te obletnice je bilo organiztanlh veliko spominskih itr dt"gth dogodkov in
aktivnosti, zvrsfili so se mnogi obiski ter vzpostavila nova sodelovanja.

Nadaljevali smo z aktivnostmi transnacionalnega proiekta NETWORLD, ki ie sofinancran iz Interreg
Progtama Podonavje 2014-2020. Na Interreg razpisu med Slovenijo in Italijo smo spomladi oddali strateiki

projekt WALK of PEACE, ki i" bil novembra potrien in se bo 'rzvalal do sredine leta 2021,. Maja smo

pridobili proiekt CON-FRONT na EU Programu Uswa{alna Evtopa, ki ga bomo tzvaialt do rr.laja 2020.

V delovni skupini za UNESCO smo v ptvi polovici tegaleta intenzivno zbuab, gradivo za oddalo Poskusnega

dosjeja.

Veliko pozornosti smo posvedali tudi Informacijskemu centru Pot miru, ki ga je letos obiskalo vei kot 33.000

obiskovalcev. Organtzttali smo vodniSko sluibo, bogatili Zgodovinsko knjiinico I(obarid, pozotnost smo

posvetili uporabi podatkovne baze padJih vojakov, Studijsko-raziskovalri dejavnosti, vzdti,evanlu dediSiine

prve svetovne vojne tn Poti miru od Alp do Jadrana, sodelovanju na Stevilnih dogodkih doma in v tujiru ter

(so)organizaciy razlttnth kulturnih, strokovnih in poiiudnih dogodkov, ki ohranjajo spomin na obdobie med

len 1914*1918 ter bogatiio Livljerrje v Posoiju.
V sodelovanju z javnmi in zasebnimi partnerji uspeino utesniiujemo poslanstvo in vizijo Fundacije na

Studijsko-raziskovalnem, turistiino-promocijskem ter vzgojno-rzobraievalnenr podroiju. Dokaz o dobrem
delovanju in srinosti je med drugrm tudi visoko drL,avno piznanje Madiarske, ki sta ga ob madZarskem

drLavnelnr' prazntku, 19. oktobra 2018 v Ljubljani, prejeli dr. Peta SvoljSak, predstojnica Zgodovinskega

initituta Milka I{osa na ZRC SAZU in ilanica uprave Fundacije Poti miru ter MaIa I{lavora, vodja Fundacije

Poti mir-n. Zaslui,nt sta za sodelovanja z rzzhtntrnt madiarskimi institucijami rn organizactjami tet z^ izvedbo
mnogih spominskih dogodkov v obdobju obeleZevanja stoletnic pfire svetovne vojne.
Skupaj ugotavljamo, da Pot miru od Alp do Jadrana dobiva vedno veije razseinosti in pomen v Sloveniji, r'
dezmejnem prostoru in na evropski. ravni.

vprs poTr MLRU oD ALp Do IADRANA - DEDrscrNA nRVE SVETOV IE VOJNE NA
UNESCO SEZNAM SVETO\TNE DEDISEINE

Nacionalrri odbor za obeleLevanje stoletnic prve svetovne vojne je oktobra 2015 sprejel sklep, da Pot niru od

Alp do Jadrana oz. dediifrna prue suetoune uojne kandtdtta na UNESCO Seznam svetovne dediSiine. Predlog je na

svoji seii potrdila Vlada RS. Oblikovana je bila delovna skupina, ki jo vodi dr. Petta Svolj5ak, predstoinica

Zgodovinskega indtituta Milka I{osa na ZPIC SAZU in podpredsednica NacionaLnega odbora. V skupru so

poleg predstavnikov Fundacije tudi ptedstavniki Ministrstva za kulturo, Ministrstva za obtambo, Zavoda za

varstvo kultume dediSiine in zunarrji sttokovni sodelavec DuSan I{ramberger.
Na slovenski kulturni prazntk,8.2. 201,6, je bila nominacija >>Pot miru od A/p do Jadrana - dediifrna prae saetoane

uojne<tpisana na UNESCO Poskusni seznam svetovne dedi5iine.
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Letos smo nadallevah. s pripravo Poskusnega dosjeja, ki smo ga i,elelt oddati septembra 2018. Do tega ni
pdilo, ker je Unesco jwnla 2018 na svojem letnem zasedanjw preloiil odloianje o fiancosko-belgijski
nomrnaciji ter podal pobudo o oblikovanju mednatodne skupine strokovnjakov, ki bi se ukvarjala z vojno
dediSdino 20. stoletja. Delovna skupina se je odlodila, da bomo z delom nadaljevali tet sledili razpravam in
usmeritvam mednatodne skupine.

IZVAJANJE IN PRIJAVA NOVIH TRANSNACIONALNIH IN CNZUEINIH PROJEKTOV

Letos smo bili zelo aktivni pr.tzvajaniu in pripravi tezmejnih, transnacionalnih in dri,avn:,h projektov:
1. NETWORLD: Tudi v letoinjem letu smo pomagali vodilnemu partneriu Posoikemu razvojnemu centln

pd vsebinskem koordiniranju celotnega ptojekta, kjer sodeluje 5e 13 drugrh partnerjev iz 9 &i,av. Glavne
aktivnosti tn rezvltai v tem letu so:

- S pomotjo zunaniega sodelavca mag. Duiana l{rambetgerja smo natedili strategijo ohranjanja
dediSiine soike fronte in smernice upravljavskega natrta, kar potrebuiemo tudiza Unesco.

- S pomodjo zunanjegatzvalalca Nea Culpa smo pripravili sttateiki prirodnik o blagovni znamki Poti
mlru / Walk of Peace in naiinu komuniciranja.

- Organrzirali smo ved razlidnih kulturnih in dnrgth dogodkov (med drugim tudi koncert Bobni mir-u v
avgustu, I{oncert mirr v novembru, sobo pobega v oktobnr) ter se udeleiili mnogih strokovnih
konfetenc.

- Pripravili smo nove zgpbanke o Poti miru od Alp do Jadrana v slovenskem, angleikem, deikem,
nemikem in italijanskem jeziku ter lokalno zgibanko o Poti miru na Gori5kem in I{rasu.

- Postavifi smo e-razstavo o ienskah v prvi svetovni vojni, ki bo odpta decembta v GoriSkem muzeju.
- Sodelovali smo na vseh PP sredanjih in drugih pomembnejiih dogodkih na Ceikem, v Avstriji, Zadru,

Veszpremu.
- Skupni sekretariat Ptogtama Podonavje je NETWORLD izbral z^ enega najbolyiih projektov, zato

smo ga novembra predstavili na letnem sredanju tega programa v Sofiji.

2. STRATESKI PROJEKT \7ALK OF PEACE MED SLOVENIJO IN ITALIJO, ki smo ga oddali
spomladi, je bil novembra potrjen. Poleg Fundacije so partnerii 5e Posoiki razvojnt center (kot vodilni
partner), ZRC SAZU, Mestna obdina Nova Gorica ter Park vojaike zgodovine Pivka. Na italijanski strani
imamo 5 partnerjev (3 tz Dei.ele Fudanija Julijska kralina, 2 pa iz Deiele Veneto). Ptoradun 3-letnega

projekta je 2,9 mio EUR. Sredstva so namenjena itudijsko-raziskovalnim in turistiinim aktivnostim,
orgarttzaclJi dogodkov, investicijam v dediSiino plve svetovne vojne, muzeje in informacijske centre ter
vzdtL,evanlu in nadgradnji Poti minr od Alp do Jadrana.

3. V projektu CON-F'RONT, ki je bil pridobljen na razpisu Uswarjalna Evropa, sodelujemo s kulturnimi
centri tz Fl.anclje, Belgiie in Makedonije. V sklopu projekta bo 10 umetnikov tz teh &i,av rn Italtle
naredilo glasbeno-vizualti dogodek, ki bo posveien dedi5dini in spominu na prvo svetovno vojno. Iz
Slovenije bosta sodelovala glasbenik Samo Vovk in flLmska producentka Neli Marz},. Septembra smo v
I{obaddu organtztah 1. partnerski sestanek, konec novembta pa 6-dnevno >ustvarjalno bivanje< v
Tolminu. Dogodek bo v vseh Stirih partnerskih dfi,avah predstavljen jeseru 2019, spomladt 2020 pa bo
predvajan dokumentarec o vseh treh frontah prve svetove vojne in Zivljenju danes na teh obmoiiih.
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Do konca leta bomo oddali ptojekt sodelovanja med 5 I-AS-i (Dolina Soie, GodSka, Vipavska dolina,
Cerkno-Idrija-Logatec, Gorenjska) na razpisu CLLD, preko katerega bomo izvedli predstaviwe dediSdine

po 5olah, izvedli ved tazlidnih izobtai,evanj za vodntke in informatoqe, postavili nekaj infotmacijskih
tabel, naredili promocijski in izobrai,evalni material . . .

Fundaciia bo kot vodilrri partrier v sredini decembra 201,8 na prvo stopenjsko prijavo prijavila nov
tansnacionalni projekt LEGACYfoTPEACE na Interreg Ptogram Alpine Space. V projektu sodelujejo 5e

drugi partnerii iz Sloventje (Zavod za vats*ro kulturne dediSiine Repiblike Slovenije in Univetza na

Pdmorskem- Fakulteta za tlnzerr.),1t^71je, Avstrije, Nemdije in Francije. Rezultati pfi'ostopenjske prijave
se pridakujejo v februar1u201.9.

TURISTIENA DEJA\TNOST

Od 1. matca, ko smo odptli vtatz Infonzacij:kega centra Pot miru, pa do konca novembra smo zabeleiili 33.500

domaiih tn turih obiskovalcev. Tudi letos je bilo najvei italijanskih gostov, sledijo Nemci, Slovenci, Avstdjci,
Nizozemci, Francozi, Angleii, Ameriiani, Madi,an in iehi. Vsako leto v Infotmacijskem centru taziirimo
prodajno ponudbo lokalljh izdelkov z Art&Craft certifikatom. Zandi vedno ved turistidne literature in
spominkov se je poveial prihodek od prodaie.

Od sredine junija do sredine septembra smo imeli odprto infonnanjsko totko na Kolourata, kjer smo ponujali
vodniSko sluibo, turistidno literaturo, pohodniSke in kolesarske zemljevide ter pijaio. I{olovrat ie postal ena

od najbolj obiskanih toik v naii dolini. Letos ga je obiskalo okoli 35.000 obiskovalcev.

Organtz;ralt smo vodniSko sluibo po celotni ttasi Poti miru od Alp do Jadrana. Joliiu i" avgusta smo dvakrat
tedensko izvajahvodenja po muzejih na prostem I{olovrat in Ravelnik tn z odzivom smo bili zelo zadovoljni.

St...ilo vodenj Solskih in drugrh skupin se je v primetjavi s prejdnjim letom modno poveialo. Vodenih
ogledov se je udeleZilo 3.500 oseb, zaslui,ek pa je bt 20 % boliSi kot lani. Veliko vodenih izletov so na5i

partnetji izvedli tudi na GoriSkem (predvsem na Sabotinu) in na l(rasu (Ce{e tn jar;rra Peiinka). Med
obiskovalci, ki se odlodiio za vodenje. je najvei Slovencev, sledijo ltaliiani, Nizozemci, Nemci, Avstrijci,
MadLan,Angleii, Ameriiani, Belgijci.

V sodelovanju z naiimi partne{i vzdoli, Poti milu od Alp do Jadtana beleiimo statistiko obiska najbolj

obiskanih todk. Obisk je v porastu.

PRIREDITVE, PROMOCIJA IN MEDIJI

Organtz:ral:. ali sootganizirali smo okoli Stfuideset prireditev.
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Skupaj s Turistidno zvezo Gomjega Posodja smo se januarla ptedstavili na turistiinemu sejmu Natour Alpe-

Adria v Ljubljani. Preko ponudnikov smo bili s promocijskim gtadivom pdsotni na vei sejmih v Sloveniji in
toiitti, z lnformatorjem pa smo se udeleiili seima Barcolana v Trstu.

Februarja smo z Inititutom za slovensko kulturo iz Spetra, Obiino I{obarid in JSKD OI Tolmin organtz:r:ah

tradicionalno priteditev B eneiki kultumi dnevi.

V sodelovanju z druitvi iz Breginjskega kota in Beneiije smo soorgantztalt tradicionalni junijski pohod
Cenebola - Podbela.

Bili smo koordinatorji koncerta Evropskega mladinskega simfoniinega otkestra ob 100. obletnici konca 1 sv.

vojne >Bobni mirrr - Trans Evtopa Ekspres< in podpisa Zaveze za mr 1. avgusta v I{obaridu. Dogodek so

,,;nam pomagalt organiztrati Posoiki razvojti center, I{obadiki mrzei, Obdina I(obarid in I{ulturno druitvo iz
Trcta.

St up4..!,lolbi.f+ razvointrn centrom smo oktobra v Novi Godci soorganizirali sobo pobega >Mirovna

mis!a11;,ki.,;fo::i€,,skozi proiekt NETSTORLD naredil partner Labor iz Pecs-a (AzladZarska). Soba pobega je bila

vseh 5 dni ves ias polno obiskana.
-..'t..

,l:i;*r,, smo Dnrin'u Peski iz Tolmina skupaj z Obtino Tolmin pomagali izpeljatt L,e 1.8. Spominsko

slovesnost z maSo na Mrzlem vrhu.

V sklopu Festivala pohodniitva,l<t ga orgarizra Zavod za t:urrzerr' Dolina Sode, smo ponudili dve vodenji po
muzeju na prostem Mrzlivrh in vJavorci.

I{ot pobudnik akcije >>Ptiigimo lut za mir< smo 24. oktobn ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne na

soiki fronti skupaj z nzhtnimi druitvi, posamezniki in inititucitanipri?,gah svede na okoli 16-ih lokacijah

vzdoli, Poti niru od Alp do Jadrana.

Bili smo tudi soorganrzator spominske slovesnosd pri I(rnskemu lezent 10. novembn, kjer je bil slavnostni

govornik nadelnik GeneralStaba Slovenske vojske generalmajor Alan Geder.

Na dan 100. obletnice konca 1. svetovne voine, 11,.11,.201.8, so Obdina I{obarid, JSKD OI Tolmin, I(obariSki
muzej in Fundacija organtzrah I{oncert miru v Dteinici, na katerem je bil slavnostni govornik minister za

kulturo Dejan Preiidek.

Udeleiili smo se tadicionalne pdteditve Sredanje s preteklostjo v Sempetm pd Novi Gotici, kiet smo

ptodajahnaSe vodnike in druge publikacije.
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O Fundaciii, Poti miru in soiki fronti so letos za razhtne medije (televtzl)a, radio, iasopisi, spletne strani)

porodali novinarji in bloge{i iz Slovenije, Italije, Nemiije, Avstrije, Madiarske, ieSke in Hn aike.

Skupaj z zunanjkni sodelavci smo tazvili aplikacijo za pametr'e telefone in tablice z imenom lfalk of Peace -
I(obadd med 1. sv. vojno, ki obiskovalce popelje skozi I{obarid in okolico v iasu pnre svetovne vojne.

Dostopna je v slovenskem, angleikem in italijanskem leztku.

Za promocijo dogodkov, ki so bili posvedeni prvi svetovni vojni in tematiki Poti miru od Alp do Jadrana, smo 5e

naprei posodabljali spletno podstran htqs://l,00letkobarid.potmiru.si/. Na tej strani aktivno zbiramo in
predstavliamo informacije o dogodkih na obmoiju Slovenije. Pomagali smo tudi pd beleZenju dogodkov, ki
so objavljeni na spletni strani Nacionalnega odbora za obeleievanje 1 00-letnic u s u'. ltX )lt'tPn c.si.

Za promocijo letoinjih ostednjih dogodkov smo naredili promocijski m^tet1^\, ki je dostopen v TIC-ih,
muzejih rn pd ponudnikih:
novo zgibanko Poti niru od Alp do Jadrana v petih jezikih,
dvojezidni letak, ki je bil obiskovalcem na razpolago v TIC-ih in pd ponudnikih,
letak, ki oglaiuje vodene oglede Kolovrata in Ravelnika, apllkacljo in na5 Infotmacijski center Pot miru,
trganko o Poti miru na Godikem in I{rasu v treh jezikih.

Skupaj s l(obariSkim muzejem in Mlekarrro Planika smo naredili promocijski frlmdek za pet-zvezditna
doLivetja z naslovom Pripoved volaka s soike fronte, ki ga je I(obariSki mwzel pdjavrl na razpis Slovenske

turis tiin e o t gatiz acil e.

Tudi letos smo ureiali pdspevke o Posoiju za beneiki dasopis Dom. S tem smo 5e bolj utrdili prepoznavnost
Fundacije in naiih krajev tudi na obmoiju FurlanijeJulijske krajine.

Vse naie delo, predvsem pa dogodke in prireditve, tedno oglaiujemo na socialnih omreLyh (Facebook,

Instagram, Youtube, Trip advisor), spletnih staneh www.potmfuu.si in https://l00letkobadd.potmiru.si/ ter

mailing hsti.

BAZAPADLIH VOJAKOV

Letos se je na nas obrnilo nekaj vet kot 60 oseb, ki iSiejo svoje padle prednike, ki so umdi med 1. svetovno

vojno. Vedinoma se na nas obratajo Italllanl in Slovenci, v maniSi meri tudi Cehi, Slovaki, Hrvati, Nemci,
Avstrijci in Boinjaki. Nekaj proienj dobimo tudi od Madiarov. Veiinoma nas kontaktirajo pteko elekttonske

poite, pogosto pa tudi poklidejo na naSo telefonsko Stevilko. Nekated tudi obi5tejo nai rnformacijski center

po napotilu I{obariSkega muze'1a. Glede fla to, da naia baza obsega okrog 7 %o smrtnih Lrtev na soiki fronti,
lahko >uspeino< pomagamo samo manjiemu Stevilu oseb. Pomagamo vsem, ne glede fl to, koliko vedo o
svojih prednikih in kje so umrli. Pogosto spraSujejo o padlih na juZnem delu soike ftonte, pa tudi o tistih, ki
so padli v Dolomitih in na Piavi. Vsi dobijo povratne informacije, v kolikot imamo na razpolago dostopno
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gradivo, oz. se iskalcem dajejo napotki, kako naj nadaljujejo svoie raziskave. Na ieljo svojcev posredujemo

tudi kontakt slovenskih raziskovalcev, ki pogosto taziskujejo v I{riegsatchir,'u na Dunaju, kjer se nahaja najved

gradiva o pokopanih na soiki fronti.

Aktivno smo sodelovali pri vzpostavitvibazevojaSkih L,rtev 1.. svetovne vojne na Slovenskelrr^.Iz naie skupne

baze, l<t si jo delirno s Tolminskim muzejem, smo posredovali sezflam 346 oseb, ki so padle na obmodju
Zgonlega Posodja, obenem pa smo ptegledali gtadivo, ki ga hranimo o pokopaliSdih na juinem delu soike
fronte, in drugo literaturo z tmeti padlih med 1. svetovno vojno. Iz tega gradiva smo v slovensko bazo

prispevali dodatnih 450 imen padlih vojakov, skupaj tore1796 oseb. Trenutno ta baza {te1e 26.228 oseb.

INFORMATI\TNE TABLE

Na ieljo madZarskih drultev smo na vojaikem pokopaliSiu Gorjansko postavfi novo informativno tablo v

'sidririh 
jezrktb,. ,: ,

fzdehnillio,,Uili, tuai osnutki za tnformattvne table na

pokgpaf i-ii,ih'|siiina,SolkaninVold ja'Draga.
nekdaniem AO voiaikem letaliSiu SeLana in vojaikih

Vi,Soaei""unju z Ruskim veleposlani5tvom smo postavili tablo pred Rusko jamo v obtini Miren I(ostanjevica.

Na pobudo lokalne skupnosd smo postavili novo informaciisko tablo pri vodnjaku iz prve svetovne voine v

Grgarskih Ravnah.

l'll:

Zameniahsmo poikodovani t"bli., S.-p"t- in na Sveti Goti.
..

V sodelovanju z Obdino Miren-I(ostanjevica smo zadeli celovito utejati oznatitev Poti min-r in dedi5dine na

obmodiu te obiine.

PUBLIKACIJE

Letos smo zaloLit. krlig" Kobaiika rEublika 
^yto\a 

Zdnvka Llkarja, ki se tako uspeSno prodaja, da 1e prva
tzdaja skorai ie po51a. V sodelovanju z zaloLbo Drava tz Celovca smo natisnili dopolrien vodnik o Poti mirr
od Alp do Jadrana v nemlkem ieztk.u. Z dvema prispevkoma smo sodelovali v bovdkem zborniku o

domadinih med prwo svetovno vojno Ile je mE dom?,|<t smo ga s pomoijo sredstev Obiine Bovec tudt zaloLit.
O Poti miru sta bila obiavljena pdspevka tudi v reviji SLO iasi, kraji, ljudje ter v italijanski reviji Italia d

cultuta 4,La cultwra e I'identiti europea.
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SODELOVANJE IN PREDSTAVITVE POTI MIRU NA KONFERENCAH IN DRUGIH
DOGODKIH

Udeielili smo se ved znanstvenih in sttokovnih sreianj ter drugih dogodkov, kjer smo ptedstavili Pot miru,

naie delo in taziskovalne teme s katerimi se ukvarjamo:

- Avgusta so I{obadd obiskali avsttiiski Lupant in na sttokovni ekskutziji spoznavali kultumo in zgodovinsko

dediSiino. Sprejeli smo jih tudi pd nas in jim predstaviJi Pot miru.

- Septembra smo s prispevkom o digitalizaclji na primeru e-razstave o ienskah v prvi svetovni vojni
sodelovali na konferenci v Pragi, ki 1o je organizttalVojaiko-zgodovinski inititut in muzej.

. Septembra smo v Irneprial war muzeju v Londonu na simpoziju >Curating the Gteat War< imeli pdspevek z

naS'lo1g.m rZl}odbe prve svetovne vojne na Poti miru od Alp do Jadrana<<.

Ok!otb!a.,,qd9,.:y I{remsu v Avstnii na simpoziju >Spominske pokrajine. Prva svetovna vojna in skupna

dediiiiiillSpoaiil6'4..rtol" ir Sloveniie<< pr-edstavili Pot miru od Alp do Jadnta kot mednarodno zgodovinsko

obmoije.

:,rNovembra smo se udeleZili predstavitvg'baze'VEafke {rtue l. suetoane uine na Slouenskem, ki je potekala v

Ljubljani. Predstavili smo voiaika pokopaliSia ti pwe svetovne vojne v Sloveniji tnbazo padlih v Zgornjem
Posoiiu.

- V zadetku decembra srno v Gorici v Italiji v sklopu dogodkov )SPOMINI - MEMORIE 1918 - 2018<<

sodelovali s ptispevkorn o soiki fronti 100 let kasneje in primetom Poti mfuu.

I{ot posluialci smo se udeleiili vei zanimivih konferenc itt dt"gth dogodkov, med drugim v Celovcu

predstavitve knjige "Tam, kier so se borili naii stari odetje ..." in "Poti mir-u na nekdaniih strelskih iatkih prwe

svetovne voine: Turizem in mir v Alpsko-Jadtanskem prostoru(.

Pd pridobivaniu gradiva smo pomagali:

- Parku vojaSke zgodovine v Pivki, ki ie postavil razstavo >Ziullenle za c(es)arja- voini ujetniki carske

Rusije v prvi svetovni vojni na slovenskem ozemlju<;

ZPiC SAZU, ki je pripravil t^zstavo >>Judje na solki ftonti<, ki je bila na ogled tudi v lzraelu;

Muzeiu MAMUZ iz Avstrije, ki je pripravil t^zstavo >>Na sledi konflikton<;

Dnritvu soSka fronta pri publikaciji ISas 1915-1917.
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POTMIRU

Aktivno smo sodelovali in pomagali pri pripravi Studiie za rrruzej na prostem Sabotin - park miru. Vsebine s

podrodja 1,. svetovne voine in predstavitve Poti miru od Alp do Jadrana bodo uporabili v novih

infotmacijskih prostorih, ki jih welajo na Sabotinu.

Z GODOVINSKA KNJIZNICA KOBARID

Letos smo za knjlirttco uspeli pridobiti 120 knjtg in drugega gradtva. Vseh evidentiranih knlig je sedaj 2965,

od tega je veiina tujejezidnih . l3jlLnca je r,pisana v si.stem COBISS, vendar veliko knjig 5e taka na r'pis v ta
sistem. ISjiinico redno obiskujejo lokalni ljubitelji zgodovinske literature, vodniki, udenci, dijuki, Studenti,

mladi raziskovalci, kustosi. V naSi knjiinici hranimo tudi veliko zgodovinskih knjig, ki niso na nzpolago v

d-gih slovenski.h knjlLntcah, zato te velikokrat posredujemo zainteresiranim btalcem z medknjli,nidno

izposojo.

RAZSTAVE

V Fundaciji,smo gosnli naslednie razstavei

- FotografSkd:'razstavaMuzeia noveiSe zgodovine Slovenije >I{aj dudelnega je na vojni?<;
- Fotografska razstava 

^vto\a 
LucaLaurearija >Vojaike kosmice plve svetovne vojne<;

- Razstava Muzeia novejie zgodovine Slovenije >Liubliana pred sto leti<;

- Razstava Vojaiko-zgodovinskega initiruta in rnuzeja tz Prage >>Jaroslav Brda na boliSiih prve svetovne
vojne<, ki. smo jo ob prisotnosti deike veleposlanice dopolnili s ptedstavitvijo sodelovanja med Ceiko in
dolino Soie danes:
- Razstava Vita Betginca >Obletrri ca T eitortalne obtambe<;
- Razstava likovnih del udeleiencev 13. Ateljeja pod I(tnom >100let potem - na Poti miru(.

Naie tazstave pa so se predstavile:

- V zadetku leta se je zakljudilo gostovanje r^zstave >Na krilih zgodovine 1915-1917<
v Parku vojaike zgodovine v Pivki;
- Razstava z naslovom >>191.7 - Zenske na ulicah. Zakfih.in natod< je bilz postavljena na

Policijski akademiii v Liubtjani in v prostonh Mestne obiine Nova Gorica;
- Decembra je bila v Gori5kem muzeju postavljena razste,v^ in e-razstavarrt enske v prvi svetovni voini<.

POT MIRU OD ALP DO JADRANA, SPOMENIKI IN II|{UZEJI NA PROSTEM

Skupai z druitvi Pe1ki, 1,31,3 n Botoevid smo tzvajahvzdri,evalna dela na Sestih muzejih na ptostem
Gornjem Posoiju (Celo, Zaprtkraj, Mrzli vth, Mengore, Ravelrrik in I{olovtat).

Veiina vzdtL,evalnih. del je bila opravljena na I(olovtatu, ki je ena najbolj urejenih invzdtL,evanih totk na

celotni ttasi Poti miru.
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Na zahodnem pobodju Mengor, kjer poteka Pot minr, je podjetje, ki se ukvarja z gozdarskimi de1i, priielo s

sednjo in sptavilom hlodovine, zato smo morali to obmodje veikrat odistiti, da je bila pot varna in prehodna.

Skupaj s ilani LD Cezsoda smo nadelali moino podkodovano pot od planine Predolina do planine Cez Utto.
Skupaj z zunanjkn sodelavcem smo po vetrolomu otistili pot med I{oseiem, Planico in planino I{uhinia.

V vasi I{amno smo pomagali pri obnovi spomeni.ka na nekdanjem italijanskem pokopaliSiu.
Nosilec obnove je bilo druitvo CMPGG (Comitato Memorie di Pietra della Grande Guetra) iz Bologne, ki je

priskbelo finantna sredstva za obnovo in restavratorska dela. Fundacija je uredila dovoljenja ZVI{D, ekipa

javnih delavcev pa je pomagala pri ureditvi okolice.

Zamenja[ smo 10 - 15 usmerjevalnih tablic in dva usmerjevalna koliika, Stiri iige in pet rpisnih knjig.

NACIONALNI ODBOR ZAOBELEZITE.V IOO-LETNIC PRVE SVETO\TNE VOJNE

.

Clani in organtzacrje, vkljuiene v Nacionalni odbot, sipttzadevamo z^ Sirjenje zgodovinskega spomina na

prvo svetovno voino, organtzacilo nzhtnth dogodkov in predstavitev na www.100letprwe.si, promocijo krajev

vzdol|, nekdanje soike fronte, udeleibo na razhtnth dogodkih doma in v tujini ter pripravo novih evropskih

projektov. V sodelovanja zrJradom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja je bilo orgatizuano
sredanje organrzacrl in institucij, ki so v teh letih orgatizrale najrazbtnelSe dogodke ter podeliena iastna

pokroviteljstva predsednika nekaterim letoinjim dogodkom. Ob lO0letnici konca prve svetovne vojne je bila

9. novembra na Lalah dri,avna komemoracija, kjer sta spregovorila predsednik republike in dr. Petra Svoljiak.

POSTAVITEV OBELEZJAPADLIM SLOVENSKIM IN DRUGIM VOJAKOM

Nacionalrri odbor za obeleLitev 10Oletnic prve svetovne vojne je sprejel sklep, da se slovenskim voiakom, ki
so padli na vzhodni fronti, postavi obeleLla na obmoiju danadnje Poljske in Uktajine. Oblikovana jebtTa

delovna skupina, v kateri so predstavniki Fundacije, MORS, MDDSZ, MZZ n ZRC SAZU. Letos sta bila

postavljena spomenika v Godicah in Lvovu. Sedaj se nadtuje spomenik, ki bo v naslednjem letu postavljen v
Moskvi.
ZtJktalino je bilo dogovorjeno, da se bo na Panovcu pri Novi Godci obnovil spomenik, ki so ga med vojno
postavili ukrajinski vojaki. V naslednjem letu bo na Ravnici nad Novo Gorico postavljen spomenik, posveien
madlatskim vojakom.

KADROVSKA ZASEDBA

V letu 201,8 je bilo v Fundaciji zaposlenih osem sodelavcev, vetina univerzitetno tzobraLenlh. Pri vzdrievanju
Poti mirtr in muzejev na prostem smo si pomagali z iavnimi deli, ki jih je sofinancttala Obiina I{oband. Za
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delo na informacijski toiki na I(olovtatu smo z razptsomZavda RS za zaposlovanje >Delovni pteizkus<

pridobiJi eno osebo za 2 meseca.

FINANCIRANJE

Decembra 2015 je Ylada RS podpda nadaljevanje ptojekta Pot miru za obdobje 2016-2020. V letu 2018 se ie
nadaljevalo Ze ustaljeno sofinanciranje ptojekta Poli mha s sttani Ministrstva za tzobrai,evanje, znanost rn

5port, Ministrstva za obtambo ter Minisffsfr^ z^ delo, druiino, socialne zadeve in enake moinosti. Delovanje

Fundacije stalno finandno podpirajo tudi vse tri posoike obiine I{obarid, Bovec in Tolmin, v letu 2018 pa so

se zaradi podpore >projektu UNESCO( pridruiile tudi druge obiine iz Severne Primorske in Goteniske.

Pomemben deleL, denarla smo ustvarili sami s ptodajo nalih publikacij, spominkov in d*gih ardklov tet z

vodenimi izleti. Veliko stedstev za 'tzvedbo zastavlienth ciljev smo pddobili fidt z uspeino pdjavllenim

proj ektom NETSTORI,D in CON-FRONT ter pnhajajoiim sttateikim proj ektom.

lqlo5.,jerMinistrstvo za lavno upravo prvid objavilo razpts za softnanciranje evropskih proiektov, ki jih
pddobiio.irlrefladne orgatizacije. Na tem tazpisu je bila uspeina tudi Fundacija, ki je dobila povtnjenih 15%

letoiaiihtsred6te+:rpri projektu NETIrORLD, ki bi jih sicer motala pdspevati sama.

,nunOacija za osnovno delovanje in vodenje'nacionirlrega in evropskega projekta Pot miru pottebuie financno

podporo ministrstev in lokalnih skupngsti. Brez,te podpore nadalinie delovanje ne bo mogode.

Zaposleri bomo tudi v prihodnje z vestnim in odgovornim delom ohranjalt zaupanje, negovali in predstavljali

zgodovinsko dediStino nacionalnega in mednarodnega pomena ter razvijal'j zgodovinski trrtzerr., ki
predstavlja pomemben del turistidnega razvoja obmodja nekdanje soike ftonte tet njenega zaledja.

Ptedsednik uprave:
ZdtavkoLikar

Clani uprave:

dt. Petra SvoljSak

dr. AntonJeglid
Zeljko Cimprid

Potoiilo so pripravili:
Leon Cetrtid, Tadej I(oten,
I(lavora
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