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trVOD
Leta 201.5 se za Fundacljo za}Jjuiuje uspeino petletno obdobje, ki je na osnovi. sklepa Vlade Republike
Slovenije 5t.30301-6/201,0/4 imelo zagotovlleno financitanje svojega osnovnega delovania s strani
treh ministrstev - Ministrstvo za izobraL,evaflie, znanost in 5port, Ministrstvo za delo, drrrZino, socialne
zadeve in enake moinosti tet Ministrstvo za obrambo. Del sredstev so v letu 2015 pdspevale tudr
Obiine Bovec, I{obarid, Tolmin in Miren Kostanjevica. Vsako leto pa se poveiuje tudi lastni delei
sredstev.
Na Mado RS je bil 1.12.2015 posredovano medresorsko usklajeno gradivo nadallevanje projekta Pot
miru od Alp do Jadrana, ki ga bodo tudi v obdobju 2016-2020 sofinancirala vsa tri ministtstva. I{ot
posledica zaHjutka dveh ptoiektov dezmejnega sodelovanja, s pomoijo katedh smo izvedli veliko
nzbtnih aktivnosti in omogoiili zaposliwe ter zakasnelosti izvajanja programov v novi finandru
perspektivi 2014-2020, bo leta 201,6 verjetno okrnjen obseg delovanja Fundacije.
Glede na obeleievanje stoletnic dogodkov v prvi svetovni vojni v letth 2014-2018 pa pddakujemo
veliko moinosti sodelovanja v mednarodnem prostonr in nadaljevanje porasta obiska Poti mim in
zgodovinskih totk.

POT MIRU OD ALP DO JADRANA
Nadaljevali bomo z razvojem, promocijo in tieniem Poti miru, ki postaja vedno bolj prepoznavrr^
povezovalka ktajev, ljudi in institucij na prostoru vzdoIL, nekdanje soike fronte. V sodelovanju s

Stevilnimi slovenskimi in italijanskimi partnerji na tezmejnem obmoiju bomo nadgrajevali aktivnosti, ki
smo jih zateh v okvinr tezmejnega projekta Pot miru-Via di pace (uteditev in nadgradnja posameznih
zgodovinskih todk, enotno oznatevanje, skupna promocija in trZenje...).
Pn razvolu blagovne znarr'ke Pot miru od Alp do Jadrana bomo 5e naprej aktivno sodelovali s Slovensko
turistiino organizacljo, RDO Smaragdna pot, LTO-,i, TIC-i, obiinami, dnritvi in turistiinimi
ponudniki. Pot miru in njene posamezne dele (predvsem muzeje na prostem) bomo stalno vzdfi,evahin
dopolnjevali z dodatno inforrnatiko ter poskrbelt za zagotavllanie varnosti obiskovalcev. Posamezne
totke bomo opremiJi z r,pisnimi kttitgr-i in Llg ter nadgradili s sodobnirni interaktivnimi
predstavitvami (II{T tehnologiia), ki bodo poveiali zarimanje obiskovalcev in vedenje o prvi svetovni
vojni. I(er smo novembra 201,5 lzdah. nov vodnik o Poti niru od Alp do Jadrana pritakujemo ved ljudi, ki
bodo ved dni hodili po Poti miru.
Pot miru se ie v letu 2015 razlt:Ja tudi na bohinisko sttan in tako glavno frontno trto povezala z

zaledjem soike fronte in Bohinjsko ZelezniSko progo, kjer se nahaja tudi veliko 5tevilo ostalin. Izdelah.
smo tudi skupno promocijsko zgibanko. Sodelovanje z bohinjsko stranjo bomo 5e nadgtadili, k
sodelovanju pa bomo z raziskovalnimi in promocijskimi aktrvnostmi pritegmh tudi druga obmodja
nekdaniega zaledja (Vipavska dolina, Cerkljansko-Idrijsko-Logaiko obmoije, I(ranjska Gora, . . .).

Izpostavili bomo ozkotirno i,elezntco I{obarid-Cedad in jo nadgradili z dodatno informatiko.
V koiikor bomo pridobili stedstva Ministrstva za kulturo bomo obnovili kakinega izmed spomenikov
ali obeleiij prve svetovne voine.
Vkliuievali se bomo v pobude razhtnth orgatizacTl, povezanih z dediSiino soike ftonte. Ena takih je
pobuda radtoamateqev za postavitev infotmacijske table na mestu nekdanje radijske postoianke na

planini Lemovje nad vasjo Soia.
Pot miru bi v naslednjih letih radi raz{ili\. na celotno obmoije nekdanje jugozahodne ftonte, zato bomo
spodburlili sodelovanje z organizacijami v Dolomitih, Juini Titolski, IGmiji in na l{orodkem.
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Sruorlsro - RAzISKovALNA DEJA\rNosr

Monografija Cvetie-Mengote v uihariu voine 1915-1917

Pripravljamo zelo obseino publikacijo avtorja Lovta Galt(a o dogodkih na tolminskem mostildu v iasu
soike fronte. Izid knjige natrtujemo v letu 2016. Zellmo jo predstaviti dim Siriemu krogu bralcem v
Posodju, na Gori5kem in tudi v Zagrebu, od koder izhaja avtor kniige.

U deleZb a na zfiafisfrienih s impo ziiilr in konfetencah
I{ot vsako leto do sedai, se bomo tudi v 2016 udeleLitvsai ene konference ali simpozija, kjer bomo
predstavili Pot miru od Alp do Jadrana oz. doloieno temadko, povezano s prvo svetovno vojno.

Razstave
V preteklih letih smo naredili razstave o letalstr,'u na soiki fronti >>Na kilih ryodotine< tet dve tazstavl
ciklusa razst^v o vlogi iensk v 1. svetovni vojni Q>/911 - Pohaaj ryn* na predaetYer uojne<< ter >19/5 -
Zenske u ryled1'u soike fronte<). V letu 2016 bomo nadaljevali z gostovanjem teh dveh razstav v nzhtnih
krayih po Sloveniji in Italiyi.
V sodelovanlt z ZPIC SAZU ter Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani bomo tudi v lets 2016
naredili novo razstavo o ienskah v prvi svetovni vojni, ki bo posvedena hrani. V okviru otvoritve
razstave bomo predstavili tudi ponatis kuharske knjige Varfna kuhaica avtorice Madje Remec tz leta
1915, ki je pred 100 leti zbnla ved kot 400 vardnih receptov. I( pripravi nekaterih ledsrz kuharske k"itg.
bomo povabili tudi lokalne gostilne.
V sodelovanju z zatnteresiranimi obdinami bomo v posameznih krajih postavili tazstave na prostem s

fotografrjamr iz tasa soike fronte.
V letu 2015 smo v sodelovanju s Slovenskim veleposlaniStvom na ieikem ter Vojaiko zgodovinskim
inititutom rz Prage izdelah tazstavo >Spomini na soiko ftonto<, v pdpravi pa je tudi spremna bro5ura v
deikem jeztk.o o soiki ftonti in Poti miru. Razstava bo v letu 2016 potovala po Stevilnih knirth na
ieikem, zato ratunamo na povedan obisk iehov v naslednjih letih.
Zelimo si, da bodo na{e razstave predstavljene tudi na multimedijski in interaktivni nadin.

Zgodovinska knf iinica Kobadd
Izposoja gradiva se vsako leto poveduje, tako preko medknjiiniine izposoje kot neposredno pteko nas.

Glede na finandne zmoL,nostt bomo 5e naptej nabavllalt nove knjige, jih r,pisovali v sistem Cobiss ter
poskrbeli za timvedjo ptomocijo knjiZnice.

Evidenca padlih voiakov v prvi svetovni vojni
Stevilo oseb iz Slovenije in dmgih evropskih drLav, ki se na nas obrnejo pd iskanju podatkov o padlih
voiakih v prvi svetovni vojni, rz leta v leto narz;lta. Tudi v letu 2016 bomo nadallevalt z aktivnostrni
iskanja podatkov, kje so posamezni vojaki pokopani. Pti iskanju sodeluiemo tudi z institucijami, ki na
italijanski strani skrbijo za pokopaliSda in kostnice padlih vojakov. Velika ielja ostaia manjkajodi popis
padlih avstro-ogrskih vojakov na GoriSkem in I{rasu (na slovenski in italijanski sftani). Aktivno
sodelujemo tudi pri aktivnostih zbtanja podatkov za vse padle slovenske vojake v prvi svetovni vojni,
ki ga vodi Inititut za novejSo zgodovino.
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TURI STIENA DEJA\TNOST IN PROMO CIJA
Prtzadevalt si bomo za nadgrajeno sodelovanje s slovenskimi in italiianskimi turistidnimi
ponudniki vzdoll, celotne Poti mira od Alp do Jadrana ter medsebojno promocijo in tienje. Pred
kratkim je bil podpisan dogovot med Slovensko turistidno orgarizacr1o tet Fundaciio in Agencljo za

tuizem Fudanije Jultlske ktaiine o sodelovanju za nadallnli razvol in promocijo tezmelnega
zgodovinskega tuizma. Ponudniki bodo oznaten z znakom Poti miru, svoje prostore opremili s

fotografijami in promocijskim materialom, gostinci pa v svojo ponudbo vkljuiili >vojaike jedi<. Pri teh
ponudnikih bomo prodaialt naie izdelke (majice, vodnike, knjige, magnetke, itd.) ter s tem povedali
lasten vt zasIuLka.
V Infotmacijskem centru Pot miru v I(obaridu, ki gu je leta 2015 obiskalo skoraj 25000 ljudi, bomo
dopolnili ponudbo lokalnih tudstidnih proizvodov in izdelkov ter s tem poskulali 5e dodatno povetati
prodajo. Na razpolago bomo imeli promocijski material o krajih vzdoli, Poti miru, zamelstva in drugih
krajev Slovenije. Dodatno bomo izpostaviJi ponudbo in ptomocijski material, ki je povezan s Potjo
miru in soiko fronto. Intetaktivno tazst^vo, ki smo jo v olsriru tezmelnega projekta Ali$l-I{a krilih

ryodovine dopoLnili z zanimivrm simulatorjem letenja, bomo 5e boli promovirali ter jo stalno
dopol-nievali - tudi z II{T tehnologijo ter signalizacijo, ki bo obiskovalce spomnil na signahzaciio Poti
miru na terenu (info table, usmerjevalni koliiki).
Glede na obeleZevanje stoletnic prve svetovne vojne, izkuinje v 2015 ter por'pra5evanje domatih in
tujih agencij po vodenih programih, ptedvidevamo tudi v letu 2016 dodaten porast vodenih izletov. V
glavni sezoni bomo turistom vsak teden ponudili vei vodenih izletov v Zgornjem Posoiju. Programi
bodo raznoliki in bodo poleg obiska todk prve svetovne vojne, ponudili tudi spoznavanje dnrgih krajev,
dediSdine in doiivetij ter ponudnikov. Izva)alt bomo tudi raznolika izobnL,evanja za vodnike in
turistiine ponudnike, med drugimi tudi izobraL,evanja na temo prehrane v prvi svetovni vojni. I(
sodelovanju bomo pdtegnili iim vei turistidnih agencij in skupaj z n)ni ustvarili zantnive turistidne
pakete.
Izdelah bomo raznoltk promocijski matedal, tudi v jezikih d-gih narodov, ki so se bodli na soiki
ftonti.
Stalno bomo nadEraievali sDletno stfan \'"\\1\'.Dotmitu.si ter aiurno obiavliali novice rn dosodke na

naiem facebooku,l<t1e i,e sedaj precej obiskan.
Tudi v let:u 201,6 bo od maja do septembra delovala infotmaciiska todka na Kolovratu, kier bo
informator ptodajal naie izdelke in zemlievide tet bil na nzpolago zavodenje. Obenem pa bomo lahko
sledili obisku I(olovtata, kar 1e izredno pomembno.
Sodelovali bomo tudi s Slovenske turistidne otganizaciie. V letu 2016 bomo Pot minr predstavili na
sejmu na Dunaju (informator bo predstavnik LTO Sotoije) in Bnrslju (rnformator bo predstavnik TIC
Brda). I{onec leta 2015 jim bomo predstaviJi optavljene aktivnosti v 2015, rez.ultate tn anatzo obiska
najpomembnejiih todk ter se pogovorili o nadaljnjem sodelovanju v 2016. Nadaljevali bomo z odliinim
sodelovaniem z predstavniitvom STO v Milanu in skupnimi ptomocijskimi akcijami na temo Poti miru.
Se naprej si bomo pnzadevab aktivno sodelovati z Agencljo za tvrizem Fudanije Julijske krajine.

PRIREDITVE
V sodelovanju z drugimi lokalnimi patnerji bomo tudi v letu 2016 organtzuah vei pohodov po
razhtnth odsekih Poti niru od Alp do Jadrana. Sodelovali bomo pri vei pdreditvah, namenjenih
obeleZevanju stoletnic dogodkov na soiki fronti. V letu 2016 bo stoletnica tzgradnje Spominske cetkve
Svetega Duha naJavorci tet Ruske kapelice pod VrSidem.

V naiih galerijskih ptostodh bomo gostili nalmanj dve razstavi, povezari s prvo svetovno vojno tet
druge dogodke.
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Z InStitutom za slovensko kulturo, Obdino I{obarid, JSKD OI Tolmin ter dnrgimi partnerji bomo
nadaljevali z orgarizacijo tradicionalne prirediwe >Skupni slovenski kulturni ptostor<. Tudi letos bomo
sodelovali pn orgatizaciji tradicionalnega pohoda prijateljstva med Cenebolo in Podbelo.
Z razhtnimi organizacljami iz Cedada ter Obdinama I(obadd in Tolmin bomo na I{olovratu organtzrah
tradicionalni spominski dogodek >>\/ojna deli, glasba zdruLuje<, v katerem sodeluiejo mladi tz naie
doline, Beneiije, Cedada ter Beliaka.
I(ot vsako leto bomo Dru5tr,'u Peski 1915-1917 pomagali pri soorganizaciji spominske slovesnosti z

ma\o za padle v prvi svetovni vojni pod vrhom Mrzlega vtha.
Tudi v letu 2076 bo, v okviru projekta >>Isonzo Exptesz<, dolino Soie ponovno obiskalo ved sto
madiarskih gostov. Aktivno se bomo vkljuiili tudi v program spominskegavlaka Redipulja - I{obarid,
ki ga dva ktat na leto organizira Pro loco FogLiano-Redipuglia. Z dediSdino prve svetovne vojne bomo
sodelovali tudi v projektu Tolmin - Alpsko mesto 2016.

MEDIJI
V letu 2015 je bila Pot miru veliko pdsotna v domadih in tujih medijih, obiskali so jo svetovno znani
zgodovinatli in publicistt. Zandt stoletnic prve svetovne vojne zatimanje novinariev za to tematiko
opazrro nanlta. Glede na to, da se bodo v letu 201,6 obelei.evale stoletnice posameznih dogodkov na
soiki fronti Q,avzetle Gorice, izgadnjaJavorce in Ruske kapelice), pritakujemo velik porast novinarjev.
Trudili se bomo, da bo javnost tzvedela kar najved pozitivnih informacij o Poti miru od Alp do Jadrana.
Se naprej bomo urejali stran o Posodju za beneSki iasopis Dom ter za Sodasnik in GoriSko pripravljali
rzzh(ne prispevke o prvi svetovni vojni, soiki fronti in Poti miru.

PRIPRAVA NOVIH DRZAVNIH, EEZMEJNIH, TRANSNACIONALNI H PROJEKT OV
Z lazhtnimi partnerji v regiji in v Siriem slovenskem in mednarodnem prostoru zb:rarr-'o ideje za

pripravo novih projektov, ki jih bomo v naslednjih letih piiavllah na tezmejne, traflsnacionalne in
slovenske t^zptse. V sodelovanla z razlttrttmi razvojnimi centd smo dediStino prve svetovne vojne
vkljuiili v lokalne razvoine strategije, kar je osnova za razpise pteko LAS. V sodelovanju s 5 LAS-i se

bomo posvetili nziskovanju in ptedstavitvi zaledja soike ftonte, vzdoli, nekdanje frontne irte pa
nadgradili mwzele na prostem in izvedli vobrai,evanja zavodnike in ponudnike.
Prav tako je Pot miru in dedi5tina prve svetovne voine eden izmed sestavnih delov RRP-ia Gori3ke
statistidne regije in eden od regijskih ptojektov, v katerem so vkljuiene vse obdine Severno Primotske
tegije.
V sodelovanju s partnerji, s katedmi smo sodelovali pri dezmejnem (SLO-ITA) projektu Pot minr-Via
di pace, bomo pdpravili nov projekt za rtovo finanino perspektivo, ki bo pomenil njegovo nadgradnjo.
Na pobudo madiarske orgatizaclle SOLTUB ter v sodelovanju s Posodkim razvojntm centrom kot
vodilrrim partneriem smo tematiko dediSdine prve svetovne vojne prijavili na Transnacionalni pogram
Danube. Namen projekta je poveiati vedenje o prvi svetovni vojni v dd,avdn podonavskega prostora,
povezatt instituciie, ki se ukvarjajo s to temo, nzvitt (po zgledu Potr minr) zgodovinske poti ter izvesti
promocijske aktivnosti. Rezultate pffega kroga izbora priiakujemo spomladi 2016.
V sodelovanju z Obdinama Bovec in I{ranjska Gora priptavljamo projekt VriiSka cesta, ki jo
imenujemo tudi Ruska cesta, ki bi ga tadi prijavili na Program iezmejnega sodelovanja Sloveniia-
Avstrija. Tei prelaznt povezavi bi poleg same infrastruktute (ureditev parkiriSd) dali tudi zgodovinsko
vsebino, yezano na prvo svetovno voino.
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NACIONAINI IN REGIJSKI ODBOR ZAOBELEZEVANJE STOLETNIC
Tudi v 2016 bomo aktivno delovali v obeh odborih, kjer si s skupnimi moimi prrzadevamo za ir\enje
zgodovinskega spomina n^ prvo svetovno vojno, zbttanje dogodkov in predstavitev le teh na
rr,-wrv.l00lerprve.si in http://w-w-w.rtvslo.si/1sr' , promocijo krajev vzdoli, nekdanje soike fronte,
udeleibo na razhtnlh dogodkih in simpozijih doma in v tujini ter pripravo novih EU projektov.

UNESCO
V sodelovanju z Nacionalnim odbotom za obeleLitev 10Oletnic prve svetovfle vojne smo zaieli s

pdpravo aktivnosti za Wis dedi5dine prve svetovne vojne (Poti miru) na enega od evropskih ali
svetovnih seznamov dediidine. Zelimo si, da bi to bila mednarodna pobuda vzdoll, nekdanje
jugozahodne fronte, zato smo k sodelovanju povabili tudi Italiio in Avsttiio.

KADROVSKA ZASEDBA
Zeltmo si, da bi tudi v 201.6 na Fundaciji bilo zaposlenih sedanje Stevilo sodelavcev ter da bi preko
razprsa Zavoda za zaposlovanje in ob finandni podpori Obdine I(obarid za Sest mesecev zaposliLi dva
javna delavc za vzdtLevanle muzeiev na prostem in Poti miru in mogode de koga za pomot v Info
centnr Poti miru.

FINANCIRANJE
V procedud je nov sklep Vlade RS za nadaljevanja projekta Pot miru od Alp do Jadrana v obdobju 201,6-

2020, kl ga bodo sofinancjrala Ministrstvo za tzobraL,evanie, znanost in 5pot, Ministrstvo za obrambo
ter Ministrstvo za delo, druiino, socialne zadeve in enake moinosti. Finandno nas podpirajo nekatete
obiine, pri nekaterih promocijskih aktivnostih pa tudi LTO-,i in turistidni ponudniki ob Poti miru od
Alp do Jadrana.
Projektu Pot mim veliko pomembnost pripisujejo tudi druga ministrstva (predvsem Ministrstvo za

kulturo), Slovenska turistitna organizaclia. vse obiine, LTO-ji, muzeJt, drrritva, ponudniki in druge
organizaclje na obmodju Poti miru, kar nas izredno veseli..

Vedno ved sredstev ustvarimo sami s prodajo naiih publikacij, spominkov in druglh artiklov ter z
vodenimi izleti.
Smo na zatetku nove finandne perspektive 201,4-2020 in v obdobju obeleievanja stoletnic. Ve{amemo,
da bomo v sodelovanju z vsemi uspedno nadaljevalt z razvojem Poti minr in ohranjanjem spomina na
vse padle vojake in opomina na nesmiselnost vojn.

Ptedsednik uprave
ZdnvkoLlkar
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Clani uprave:
Dr. Petra Svoljiak
Dt. AntonJeglii
Zeljko Cimprid

Ptogram pdpravili: Miha Utiid,Jasmina Urbantii,I(atja Sivec, Urika Laza4Tadej I{oren, Maia
I(lavora.


