
 

 

POSVET 22.9.2022 - Kosovelov dom, Sežana  

 

Zaključki posveta  -  

 

Osnovni zaključki strokovnega posveta:  

 

1. Kulturna dediščina je pomemben gradnik vrednot, zavedanja in ravnanja ljudi, 

zato  jo moramo ozavestiti  in jo tudi uporabiti za  družbeno ekonomsko 

podstat razvoja socialno ekonomskega  okolja. V ta okvir umeščamo  tudi 

vojaško dediščino WW1.  

 

2. Projekt rekonstrukcije in umeščanje kulturnega spomenika vojaške dediščine 

kot je vojaška kapela Feldspitala 808 pri Kosoveljah v družbeno ekonomsko 

okolje se izvede tako, da bo sledil zahtevam varstva kulturne dediščine, 

konzervatorskih in restavratorskih principov in bo družbi prispeval dodano 

vrednost. Pri tem je nujno upoštevati tudi socialno in čustveno relacijo vaške 

skupnosti in navezujočega se družbenega  okolja do te dediščine.  

 

3. V izvedbo, promocijo in v koriščenje projekta bo lokalna skupnost ( Občina)  

kot investitor vključevala ustrezne domače institucije kot tudi ambasade držav 

iz katerih so bili ljudje pred stoletjem v teh težkih dogajanjih na naših tleh, 

koder sedaj poteka že uveljavljena mednarodna Pot miru.  Fundacija »Poti 

miru od Alp do Jadrana« bo to točko spomina vključila v svoje programe.  

 

4. Vojaška kapela Feldspitala 808 bo kot kulturni spomenik postala identitetni 

simbol povezovanja našega  s srednje-evropskim okoljem s katerim smo 

zgodovinsko povezani  in s tem prispevala k razvoju kulturnih, turističnih in 

poslovnih vsebin. Na to temo  ORA organizira 26.10.2022   okroglo mizo  

 

5. Vojaška zgodovinska in kulturna dediščina je lahko pomemben element 

ustvarjanja dobrobiti za prebivalstvo, zato Republiška uprava za vojaško 

dediščino  kot tudi Ministrstvo za kulturo dajeta podporo in spodbudo za 

izvedbo projekta »Vojaška kapela Feldspitala 808«  kot je zastavljen.  

 

  



 

 

Specificirani zaključki:   

1. Kulturna dediščina je pomemben element identitete ljudi, ki živijo na območju 

te dediščine. Je pa tudi pomemben element za oblikovanje kulturnih, turističnih 

in tudi podjetniških vsebin.  

2. Vojaška dediščina prve vojne predstavlja pomembno kulurno zgodovinsko 

povezavo našega območja  z območji Srednje Evrope od koder so prihajali 

udeleženci tega dogajanja.  

3. Tak konkreten primer je tudi vojaška kapela Feldspitala 808 pri Kosoveljah, ki 

je kulturni spomenik lokalnega pomena.  

4. Obstaja pomemben lokalni interes in podpora, da se rekonstrukcija kapele v 

celoti izvede kot ustrezen približek prvotnega stanja.  

5. Potrebni pogoji za pristop k izvedbi projekta se sedaj vzpostavljajo.  

6. Slediti moramo usmeritvam, da bo rekonstrukcija opravljena tako, da bo v 

skladu z zahtevami varstva kulturne dediščine, konzervatorske in 

restavratorske stroke.  

7. Zagotavljanje  upravljanja, skrbništva, vzdrževanje in tudi »trženja« je v teku. 

8. K projektu bomo ( Občina in ORA ) povabili ustrezne državne institucije in tudi 

veleposlaništva držav, kjer živijo sedaj narodi, ki so pred dobrimi sto leti po sili 

razmer bili na tem našem prostoru.  

9. Objekt vojaške kapela Feldspitala 808 bo Fundacija Poti miru od Ačp dp 

Jadrana vnesla v program in vključila v promocijo že vzpostavljene mreže  poti 

na mednarodni pohodniški trasi trasirani v spomin na Soško fronto.  

10. Preverili in spodbudili bomo interes lokalnih subjektov, da izkoristilo možnosti 

povezovanja s subjekti iz teh držav  in s tem tudi možnost ustvarjanja  dodane 

vrednosti subjektov samih in družbeno ekonomskega okolja v celoti.  Okroglo 

mizo na to temo bo izvedla ORA 26. oktobra 2022.  

11.  Izvedbi projekta »Vojaška kapela Feldspitala 808«daje podporo in vzpodbudo 

Republiška uprava za vojaško dediščino kot tudi Ministrstvo za kulturo.  

12. Koristili bomo GeoPark Krasa kot platformo za povezovanje vsebin iz WW1 ter 

za oblikovanje skupne  ponudbe memorijalnega in tudi drugih vrst turizma. 

Povezali se bomo z vsemi institucijami, ki so s svojo dejavnostjo vpete v to 

sfero. In so že do sedaj pokazale ustvarjalnost in operativnost.  

 

Sežana 22.9.2022  


