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1. UVOD 

 

Za nalogo sem dobila, da poiščem čim več podatkov o Hrastniku tik pred in med prvo svetovno 

vojno. Na internetu podatkov o Hrastniku med prvo svetovno vojno skoraj ni, zato sem se 

odpravila v knjižnico in nabrala knjige, v katerih bi kaj pisalo o tej temi. 

 

2. RAZVOJ DRUŠTVENEGA ŽIVLJENJA PRED PRVO SVETOVNO 

VOJNO  
 

 

Pred letom 1900 v Hrastniku ni bilo organiziranega kulturnega življenja. Razen rudarske godbe, 

ki je nastopala na proslavah in zabavnih prireditvah, so se pojavljali le še kakšni nastopi otrok v 

zabavo nemški gospodi. Lastniki hrastniške industrije, Nemci, so navajali slovenske delavce k 

ponižnosti in jim zato priporočali cerkev.  

 

Kot rečeno, je posebno vlogo v kulturnem in zabavnem življenju rudarjev in ostalih Hrastničanov 

pomenila rudarska godba na pihala. Ustanovljena je bila leta 1849, ko je igrala ob prvem prihodu 

vlaka mimo Hrastnika v sestavi samo 5 glasbenikov. Leta 1853 jih je bilo že 12 in so imeli 

svojega kapelnika.  

 

Pod vodstvom politične organizacije socialistov, se je kulturno življenje med hrastniškim 

delavstvom močno dvignilo v zadnjih letih pred prvo svetovno vojno. Ko so dobili lasten dom – 

konzum, je bila ob prebujanju delavske zavesti vidna tudi težnja po kulturnem izobraževanju.  

 

V zgornjem Hrastniku so ustanovili društvo Sloga, ki je organiziralo tudi razna predavanja. Takrat 

se je kulturna dejavnost razširila tudi na dramatiko. Prve uprizoritve v slovenskem jeziku so 

uprizarjali pod Roševim kozolcem.  

 

Uspešno je delovala tudi knjižnica. Leta 1904 so rudarji ustanovili pevski zbor, ki ga je nekaj let 

vodil učitelj Hohnjec. Peli so samo slovenske pesmi.  

 

Pri Steklarni in kemični tovarni so bila ustanovljena društva z izrazitim nemškim obeležjem. Tu je 

nastalo nemško družabno središče, ki je prišlo prav tudi rudniški gospodi. 

  

Ob izbruhu prve svetovne vojne so društva prenehala s svojim delovanjem.  

 

 

3. PRVA SVETOVNA VOJNA  

 

Prva svetovna vojna znana tudi kot Velika vojna je bila prva globalna vojna, ki se je začela 28. 

julija 1914 in je trajala do 11. novembra 1918. Vanjo si bili vpleteni vsi večji imperiji tistega časa 

ter njihovi zavezniki, zaradi česar je sprva majhen evropski konflikt na Balkanu prerasel v vojno 

svetovnih razsežnosti.  

 

Že leta pred vojno sta se v Evropi oblikovali dve glavni nasprotujoči se strani, antanta in centralne 

sile, ki sta tekmovali za gospodarsko, politično, vojaško in kolonialno prevlado v Evropi in po 

svetu. Antanto je sestavljalo zavezništvo med Francijo, Ruskim cesarstvom in Veliko Britanijo, 

http://sl.wikipedia.org/wiki/28._julij
http://sl.wikipedia.org/wiki/28._julij
http://sl.wikipedia.org/wiki/1914
http://sl.wikipedia.org/wiki/11._november
http://sl.wikipedia.org/wiki/1918
http://sl.wikipedia.org/wiki/Balkan
http://sl.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://sl.wikipedia.org/wiki/Antanta
http://sl.wikipedia.org/wiki/Centralne_sile
http://sl.wikipedia.org/wiki/Centralne_sile
http://sl.wikipedia.org/wiki/Francija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rusko_cesarstvo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Velika_Britanija
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centralne sile pa zavezništvo med Nemškim cesarstvom, Avstro-Ogrsko in Kraljevino Italijo. 

Kasneje v vojni sta se obema stranema pridružile še ostale države v Evropi in po svetu. Antanti so 

se kasneje pridružili še Japonska, Italija in ZDA, centralnim silam pa Otomansko cesarstvo in 

Bolgarija. 
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Prva_svetovna_vojna 

 

Med prvo svetovno vojno, ki je Slovenijo hudo prizadela zlasti s krvavo soško fronto in s politiko 

velesil, ki je grozila z razkosanjem slovenskega ozemlja med več držav (londonski sporazum, 

1915), so Slovenci že poskušali urediti svoj narodni položaj v skupni državni enoti s Hrvati in 

Srbi v habsburški monarhiji. Zahtevo, znano kot majniško deklaracijo, so podali slovenski, 

hrvaški in srbski poslanci v dunajskem parlamentu spomladi 1917. Vladajoči krogi habsburške 

monarhije so zahtevo sprva zavrnili, poznejše pobude vlade za federalizacijo monarhije (npr. 

oktobrski manifest cesarja Karla) pa je zavrnila večina slovenskih politikov, ki se je že nagibala k 

neodvisnosti. Ohranitev reformirane države je najdlje zagovarjal nekdanji načelnik Slovenske 

ljudske stranke in zadnji kranjski deželni glavar, Ivan Šusteršič, ki pa je imel le malo pristašev in 

vpliva. 
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina_Slovenije 

 

 
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:WWImontage.jpg 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Nem%C5%A1ko_cesarstvo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Avstro-Ogrska
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kraljevina_Italija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Japonska
http://sl.wikipedia.org/wiki/ZDA
http://sl.wikipedia.org/wiki/Otomansko_cesarstvo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Bolgarija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Prva_svetovna_vojna
http://sl.wikipedia.org/wiki/So%C5%A1ka_fronta
http://sl.wikipedia.org/wiki/Londonski_sporazum_(1915)
http://sl.wikipedia.org/wiki/1915
http://sl.wikipedia.org/wiki/Majni%C5%A1ka_deklaracija_(1917)
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEavni_zbor_(Avstrijsko_cesarstvo)
http://sl.wikipedia.org/wiki/1917
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oktobrski_manifest&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Karel_I._Habsbur%C5%A1ko-Lotarin%C5%A1ki
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_ljudska_stranka_(zgodovinska)
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_ljudska_stranka_(zgodovinska)
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kranjska
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=De%C5%BEelni_glavar&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_%C5%A0uster%C5%A1i%C4%8D
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/WWImontage.jpg
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4. OBDOBJE PRVE SVETOVNE VOJNE V HRASTNIKU 

 

Za širše množice se je prva svetovna vojna pričela v Hrastniku precej nepričakovano, saj niso bile 

informirane o dejanskem mednarodnem ekonomskem razvoju in imperialističnih interesih v svetu.  

Ko je Avstrija 28. junija napovedala vojno Srbiji, je bila večina Hrastničanov prepričana, da bo 

vojne kmalu konec, ker je bila premoč Avstrije očitna. V Hrastniku je bilo takrat zaradi močne 

industrije veliko Nemcev. Precej drugačno je bilo razpoloženje 26. junija 1914, na dan 

mobilizacije, ko je bilo treba zapustiti domove, družine in svojce. Žene in otroke je nemška 

gospoda tolažila, da bodo s Srbijo opravili v dveh mesecih. 

 

4.1 RUDNIK IN DELO V RUDNIKU HRASTNIK  

 

Rudnik v Hrastniku je bil takoj v začetku vojne podrejen vojaški upravi, zato je vojna oblast 

poslala v Hrastnik oddelek vojakov. Premogokopna družba, ki je imela sedež na Dunaju, je takoj 

spoznala, da bo povpraševanje po premogu v vojni povečalo in so si obetali velike dobičke. 

Dosegla je, da se tisti rudarji, ki do oktobra 2014 niso bili mobilizirani, oprostijo vojaščine. 

Vodstvo na Dunaju je to izkoristilo in od rudarjev zahtevalo zvišanje proizvodnje. Rudarjem so 

grozili, da bodo šli na fronto, če ne bodo dali vse od sebe. To grožnjo so kasneje izvajali tudi v 

praksi.  

 

Avstrijski vojaki, ki so v Hrastniku skrbeli za pokorščino civilnega prebivalstva in so stražili 

ruske ujetnike, ki so morali tudi delati v rudniku, so imeli svoje prostore pod kasarno na vrhu 

rudarske kolonije. Vojaške vaje je nekaj časa vodil tudi domačin Bastardi.  

 

4.2 ŽIVLJENJE IN LAKOTA   

 

Hrastničani so bili sestradani, saj je primanjkovalo hrane zanje. Delavske in nižje uradniške 

družine so si skušale pomagati tako, da so hodile h kmetom in menjavale razne stvari za hrano, ki 

so jo pridelali na kmetijah. Nekateri so, da so sploh preživeli, na smetiščih pobirali ostanke hrane. 

Lakota je povzročila izredno oslabelost otrok in odraslih, zato se je povečala občutljivost na 

obolenja, kar pa je privedlo tudi do povečanja umrljivosti.  

 

4.3 PLENJENJE VOJSKE  

 

Poleg tega, da so vojaki plenili hrano in živino na kmetijah, so morali civilisti zaradi pomanjkanja 

kovin, potrebnih za izdelavo topov in ostale vojaške opreme, izročiti vojski vse, kar je bilo iz 

medenine, bakra ali kakšnih drugih kovin. To so bili običajno likalniki, svečniki in podobno. Tudi 

bronasti zvonovi so izginili s cerkev na Dolu, Turju, Gorah, v Dragi.  
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4.4 DELAVSKI RAZRED  

 

Delavski razred v Hrastniku, je začel globlje spoznavati bistvo vojne in se začel zavedati svojega 

nacionalnega in razrednega poslanstva. Posebno se je to razpoloženje močno razširilo in okrepilo, 

ko je leta 1917 v Hrastnik prodrla vest o oktobrski revoluciji v Rusiji.  

Slovenci, ki so se uprli služenju avstrijsko-cesarski vojski, so se pred žandarji skrivali po 

gozdovih ali na samotnih hribovskih kmetijah in so jih ljudje imenovali zeleni kader.  

Politično so bili delavci Hrastnika vsak dan bolj razgibani in dejavni. Že v začetku leta 1918, je 

bil v konzumu shod za mir.  

Nezadovoljstvo med delavci je prav tako raslo v Steklarni in Tovarni kemičnih izdelkov Hrastnik, 

čeprav so tam imeli večji vpliv nemški gospodje.  

 

4.5 ŠOLSTVO MED PRVO SVETOVNO VOJNO   

 

Ob izbruhu vojne je bila 26. julija 1914 izvršena delna mobilizacija, ko je bilo v vojsko 

vpoklicanih tudi precej učiteljev. Tako so na Dolu v šoli tedaj ostali samo trije učitelji. Že v 

prvem letu vojne so šole dobile ukaz, da morajo otroci začeti zbirati potrebščine za fronto. Zbirali 

so denar, volnene izdelke, kovine pa tudi robidovo listje za čaj. Take zbiralne akcije so trajale vse 

do konca vojne, leta 1918. 

Obisk otrok pri pouku je bil vsako leto slabši zaradi bolezni in pomanjkanja dobrin za osnovno 

življenje. Učitelji so morali delati tudi popise na kmetijah in nositi glavno odgovornost za točnost 

podatkov, sicer je odgovarjal pred vojaško oblastjo. 

 

 

5. KONEC PRVE SVETOVNE VOJNE 

 

Oktobra, 1918 je bil vojaški polom Avstrije na pragu, s tem pa tudi razpad avstrijske države in 

avstro-ogrske monarhije in tako konec prve svetovne vojne.  

 

1. decembra  1918 je bila ustanovljena SHS (Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev) in ta dan je 

bil proglašen kot državni praznik stare Jugoslavije.  
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 Kulturna skupnost v Hrastniku, 1978. Hrastnik skozi desetletja. II. izdaja, Kočevski tisk. 

Kočevje 
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