
1. SVETOVNA VOJNA 
  Življenje in razmere pred 1. svetovno vojno (Balkan) 

PRED 28. JUNIJEM 1914 

 

Svetovna vojna se je začela 28. julija 

1914. Začela se je na slovenskih tleh, 

trajala pa je do novembra 

1918.  

Pred tem 

Pred tem so države kopičile vojno silo (čim 

naprednejše orožje, vojake…). Razmere so bile zelo 

napete, vrelišče pa so dosegle po sarajevskem atentatu 

(organizacija Mlada Bosna) avstrijskega 

prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegove žene 

Sofie.  

Avstro-Ogrska je želela v Srbijo poslati svojo 

policijo, da bi raziskala njuno smrt. Do takrat se je 

Srbija strinjala z vsem, kar je želela Avstro-Ogrska, pri 

tem odloku pa je nasprotovala. To je bil eden izmed 

povodov za začetek 1. svetovne vojne. 

Pred vojno je bilo življenje ljudi preprosto, čeprav je rasla napetost in 

nezaupljivost zaradi napetih razmer. Srbija in še nekatere druge Balkanske države 

so dobile idejo o združenih slovanskih državah (bile so pod Avstro-Ogrsko oblastjo). 

Razvile so se organizacije, ki so še povečale nemir. Preprostih ljudi vojna ni 

preveč skrbela, saj so izobraženi trdili, da bi v vojnem stanju Evropa izgubila 

surovine po nekaj mesecih.  

Znanost je bila vprežena v vojno industrijo. Znanstveniki so razvijali 

plinsko-kemično industrijo, ki doseže velik razvoj v 1. svetovni vojni in pretresa 

FRANC FERDINAND 



z grozljivimi učinki na bojnem polju. Premiki so se začeli tudi na področju 

letalstva, fotografije in orožja, čeprav je bilo osnovno orožje še vedno vojaška 

puška. 

Ženske pred vojno niso hodile v službo, niso imele veliko svobode in niso se 

smele prosto udeleževati izletov, hoditi na predstave, iti v gostilno, kaditi, 

obiskati kinematografe, iti v trgovino… Bile so odvisne od moških. 

Oblačila: 

 

(vir: http://stareslike.cerknica.org/2012/08/21/1926-rakek-blagoslovitev-zvonov/) 

 

 

V letih 1912 in 1913 sta  na Balkanu divjali dve vojni; najprej je Balkanska 

liga (Srbija, Črna gora, Grčija, Bolgarija) osvojila Makedonijo in večino Trakije, 

nato pa so se Srbija, Črna gora, Grčija in Bolgarija med seboj spopadle za osvojeno 

ozemlje.  

Vojni sta bili pomembna predhodnica 1. svetovne vojne, saj je Avstro-Ogrsko 

močno zaskrbelo, ker je Srbija močno povečala svoje ozemlje in pridobila nov status 

v regiji. Novi položaj Srbije je skrbel tudi Nemčijo, ki je Srbijo videla kot satelit 



Rusije, zato sta bili ti dve centralni sili po sarajevskem atentatu junija 1914 

pripravljeni tvegati vojno in postaviti Srbiji ultimat. 

(Vir: Martin Cannon - IB 20th Century) 

 

Evropa v zgodnjem 20 stoletju ni poznala nobene velike vojne, ki bi vključevala 

vse svetovne velesile od padca Napoleona, zato je bila silovitost 1. svetovne vojne 

precejšnje presenečenje za večino takratnega prebivalstva. 

Stanje sveta pred letom 1914 je zdaj imenovano globalizacija. Trgovanje se je 

po vsem svetu dvignilo iz ene trinajstine na eno tretjino na lestvici svetovne 

produkcije dobička. To se je v glavnem zgodilo med leti 1800 in 1913. Med leti 1855 

in 1914 so se naložbe 20× povečale.  

Evropa je bila odgovorna za kar dve tretjini svetovnega trgovanja in celo 

večji delež svetovnih naložb. Na sto tisoče delavcev iz tujine je delalo v težko-

industrijskih tovarnah. Britanski pisec Norman Angell je v svoji najbolje prodajani 

knjigi v letu 1909 ki se je imenovala Evropska optična iluzija navedel,da je močna 

konkurenca in neprestana bitka med vodilnimi podjetji nesmiselna. Ampak vodje 

britanske mornarice so soodvisnost Nemške ekonomije videli kot slabost ki jo bi bilo 

vredno izkoristiti in Nemčija je vojno izbrala kot opcijo, a le če bi minila hitro. 

Konec 19. in 20. stoletja je postala cesarska Nemčija ena najpomembnejših 

držav v Evropi. Moč Velike Britanije je že upadala na svetovnih morjih in tržiščih 

so z njo uspešno tekmovale Združene države Amerike, Japonska in vse bolj tudi 

Nemčija. Boj za kolonije je postal glavni vzrok za spore med (evropskimi) državami. 

Vsaka je želela imeti čim več sveta in čim večji imperij,da bi utrdila svojo 

gospodarsko in politično moč v svetu. Tako osvajalno politiko pametni imenujejo 

imperializem. Slika na temo imperializma: 

http://martincannon.escuelacampoalegre.wikispaces.net/IB+20th+Century


(Vir:http://linoit.com/users/knjiznicarkamateja/canvases/Imperializem)  

Imperializem bi lahko najbolj osnovno opredelili kot obliko vladanja, ki 

temelji na vojaški sili. V najširšem pomenu pa je to lahko podaljšanje ali širjenje 

vladavine enega, praviloma močnejšega politično državnega organizma nad drugim.  

Leta 1875 je izbruhnil največji upor ki se je spremenil v pravo vojno proti 

Turkom v Bosni in Hercegovini, Srbija in Črna gora sta leta 1876 spodbujeni s tem 

Turčiji napovedali vojno. Rusija je pomagala in bila celo bolj uspešna. Druge države 

so se bale da se je Rusija preveč okrepila zato so leta 1878 sklicale kongres ki 

naj bi uredil nove meje na Balkanu. Nastal je Berlinski kongres ki je Srbijo, Črno 

goro in Romunijo označil za samostojne države Srbija je razširila svoje ozemlje. 

Črna gora je dobila dostop do morja. 

 

Turška država je slabela (čeprav je imela še veliko posesti v Aziji, S. Afriki 

in na Balkanu)  

V 1. polovici 19. stoletja so se čeprav na majhnem delu svojega ozemlja 

osvobodili Grki in Srbi.  

7o let pred atentatom v Srbiji se je začela popolna prenova industrijske 

proizvodnje imenovana tudi druga industrijska evolucija. Parni stroj so (razen na 

železnici) zamenjali motorji na elektriko, bencin in dizel. Povsod po Evropi se je 

širila mreža železniškega prometa, cest, telefonskih, telegrafskih in električnih 

drogov. Ob progah so rasla industrijska središča kjer so proizvajali jeklo, na 

stotine kemikalij, orodje in stroje. Začela se je množična prodaja in proizvodnja 

vsega; od igel, do lokomotiv in orožja. Ljudstvo je bilo veselo ker so imeli delo 

in industrijski ter gospodarski razvoj se je zdel na vrhuncu.  

Lokomotive, tovarne …, so goltale ogromno količino surovin in večkrat so se 

pojavile gospodarske krize. Nekatere države so začele ugotavljati da pričenja 



primanjkovati surovin, druge pa je skrbelo da jim jih bodo poskušale odvzeti s silo. 

Večina teh surovin je izhajala iz kolonij v  Afriki, Aziji, Južni Ameriki in 

Avstraliji. Kolonije so bile takrat ključnega pomena za gospodarstvo držav. Nemčija, 

Italija in Avstro-Ogrska so posedovale zelo malo kolonij. Po drugi strani pa so jih 

imela Britanija in Francija dovolj in nemški cesar Wilhelm II je izjavil da si tudi 

Nemčija zasluži 'svoj prostor pod soncem'. Vsi so predvidevali kaj namerava in 

priprave na vojno (sodček smodnika) so se začele. 

Prikaz prve svetovne vojne 

Vir: http://www.wallpapervortex.com/wallpaper-17759_world_war_1.html#.VNtSmOaG8ts 

http://www.wallpapervortex.com/wallpaper-17759_world_war_1.html#.VNtSmOaG8ts


 

Oprema vojakov različnih držav v prvi svetovni vojni 

Vir: 


