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1. UVOD 

 

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, 

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: https://www.google.com/search?q=prva+svetovna+vojna&biw 

 

 

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
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
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2. KRONOLOGIJA DOGAJANJ MED PRVO SVETOVNO VOJNO 

2.1 Leto 1914 
 

28. junij  

Avstro-ogrski prestolonaslednik nadvojvoda Franc Ferdinand  in njegove žena Sofija Hohenberg 

Chotek ubita v atentatu v Sarajevu.  

 

23. julij   

Avstro-Ogrska pošlje Kraljevini Srbiji ultimat. 

 

25. julij   

V Avstro-Ogrski se začne mobilizacija za  vojno sposobnih moških od 21. do 42. leta starosti. 

 

28. julij   

Avstro-Ogrska napove vojno Srbiji. Začne se svetovna vojna. 

 

2. avgust   

Nemčija zasede Luksemburg in nadaljuje vojni pohod prek Belgije proti Franciji. 

 

31. avgust   

Na vzhodnem bojišču so ruske čete premagane pri Tannenbergu. 

 

6. september   

Bitka na Marni prisili Nemce k umiku, verdunsko območje postane ena od osrednjih točk 

zahodnega bojišča. 

 

21. do 24. december   

Sodni proces, na katerem pod obtožbo veleizdaje obsodijo na različne kazni 32 članov društva 

Preporod. 
Vir: http://www.100letprve.si/i_svetovna_vojna/kronologija/1914/ 

 

2.2 Leto 1915 

 

22. april  

Nemci pri Ypresu (Jepru) prvič uporabijo bojni plin, ki postane znan pod imenom Iperit. 

 

26. april  

Sklenjen je bil Londonski sporazum, ki je Italiji obljubil obsežna ozemlja Primorske, Kvarnerja, 

Istre in Dalmacije z otoki ter Južno Tirolsko. Italija je bila dolžna v mesecu dni odpreti novo 

bojišče proti Avstro-Ogrski.   

 

30. april   

V Parizu je bil ustanovljen Jugoslovanski odbor. 

 

23. maj 

Italija je napovedala vojno Avstro-Ogrski.  

 

 

 



 5 

4. junij 

Italijani so izbrali šestdeset prebivalcev vasi Ladra, Smast in Kamno. Šest so jih ustrelili brez 

sodbe pod obtožbo, da so izdajalci, preostale pa so internirali. Podobno se je zgodilo v kraju Vileš 

pri Gradišču ob Soči nekaj dni prej. 

 

16. junij  

Italijanska vojska je osvojila vrh Krna. 

 

23. junij – 7. julij  

Prva soška bitka  

 

18. julij – 3. avgust  

Druga soška bitka 

 

20. avgust  

Italijanska letala bombardirajo slovensko ozemlje na Ajševici. 

 

18. oktober – 4. november  

Tretja soška bitka 

 

10. november – 2. december  

Četrta soška bitka 
Vir: http://www.100letprve.si/i_svetovna_vojna/kronologija/1915/ 

 

2.3 Leto 1916 

 

8. marec  

Pod plazom na Vršiču je umrlo 110 ruskih vojnih ujetnikov in 7 stražarjev. 

 

11. – 16. marec  

Peta soška bitka 

 

4. – 16. avgust  

Šesta soška bitka 

 

9. avgust  

Italijanska vojska zasede Gorico. 

 

13. – 17. september 

Sedma soška bitka 

 

9. – 12. oktober  

Osma soška bitka 

 

21. oktober  

Nasprotnik vojne socialist Fritz Adler je ustrelil avstro-ogrskega ministrskega predsednika grofa 

Stürgkha. 

 

31. oktober – 4. november 

Deveta soška bitka 
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5. november  

Nemški cesar Viljem II. in Franc Jožef I. razglasita samostojno Kraljevino Poljsko. 

 

21. november 

Po 68 letih vladanja umre avstro-ogrski cesar in kralj Franc Jožef I. 
Vir: http://www.100letprve.si/i_svetovna_vojna/kronologija/1916/ 

 

 

2.4 Leto 1917 

 

12. januar  

Avstro-ogrski zunanji minister grof Czernin je nasprotnikom ponudil mir brez zmagovalcev in 

poražencev. 

 

16. marec  

Februarska revolucija v Rusiji, car Nikolaj II. odstopi. 

 

6. april  

ZDA uradno vstopijo v vojno. 

 

12. maj – 5.junij  

Deseta soška bitka 

 

30. maj  

Vodja jugoslovanskega poslanskega kluba Anton Korošec v dunajskem državnem zboru prebere  

Majniško deklaracijo z zahtevo po avtonomiji pod habsburškim žezlom. 

 

29. junij  

Čikaška izjava ameriških Slovencev 

 

17. avgust – 12. september  

Enajsta soška bitka  

 

30. avgust 

Ivan Žolger postane minister brez listnice v vladi Ernsta Seidlerja, prvi in edini minister 

slovenskega rodu v avstro-ogrski vladi. 

 

16. september  

Ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič v javnost pošlje izjavo o podpori Majniške deklaracije 

in začne se množično deklaracijsko gibanje. 

 

8. oktober 

Umre osrednja osebnost Slovenske ljudske stranke, narodnega gibanja in idejni oče Majniške 

deklaracije Janez Evangelist Krek.  

 

24. oktober 

Začetek prve skupne avstro-ogrsko-nemške ofenzive v zgornjem Posočju med Tolminom in 

Kobaridom, ki z uspešnim prebojem fronte povzroči italijanski umik in premik frontne črte do 

reke Piave. 
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7. november   

V Rusiji z revolucijo prevzamejo oblast komunisti pod vodstvom Vladimira Iljiča Lenina. 
Vir: http://www.100letprve.si/i_svetovna_vojna/kronologija/1917/ 

 

2.5 Leto 1918 

 

8. januar  

Ameriški predsednik Woodrow Wilson objavi 14 točk z mirovnim načrtom, ki vključuje pravico 

narodov avstro-ogrske do avtonomije in narodnih meja. 

 

3. marec  

Februarja je sklenjen separatni mir, marca Rusija in Ukrajina podpišeta mirovno pogodbo v Brest 

Litovsku. 

 

25. marec  

Na veliki manifestaciji v Ljubljani dr. Antonu Korošcu izročijo približno 200.000 zbranih 

podpisov slovenskih žena in deklet v podporo Majniški deklaraciji.   

 

12. maj  

V Judenburgu se uprejo vojaki nadomestnega bataljona slovenskega 17. pešpolka. Nekaj dni 

zatem se uprejo tudi vojaki v Marauu in v Radgoni. 

 

16. avgusta  

V Ljubljani je ustanovljen Narodni svet kot zametek kasnejše osrednje oblasti na Slovenskem. 

26. september  

V Mariboru je ustanovljen Narodni svet za Štajersko. 

 

5. – 6. oktober  

V Zagrebu je ustanovljen Narodni svet Slovencev, Hrvatov in Srbov. 

 

17. oktober  

Manifest cesarja Karla narodom monarhije z obljubo sprememb pred razpadom Avstro-Ogrske. 

 

28. oktober  

Češki narodni svet razglasi Češkoslovaško republiko. 

 

29. oktober  

Velika manifestacija na Kongresnem trgu v Ljubljani ob razglasitvi ustanovitve Države 

Slovencev, Hrvatov in Srbov. 

 

31. oktober  

Imenovana je Narodna vlada Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. 

 

3. november  

Vrhovno poveljstvo avstro-ogrske armade podpiše premirje v Villi Giusti pri Padovi s Kraljevino 

Italijo oziroma z vojsko Antante, ki jo je zastopala Kraljevina Italija. Že 5. novembra Italijani 

prečkajo staro avstro-ogrsko-italijansko mejo, zasedejo Trst in začnejo zasedati Primorsko in dele 

Notranjske. 
Vir: http://www.100letprve.si/i_svetovna_vojna/kronologija/1918/ 

 

http://www.100letprve.si/i_svetovna_vojna/kronologija/1918/
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3. SLOVENCI IN PRVA SVETOVNA VOJNA 

Slovenke in Slovenci so v dvajseto stoletje v glavnem vstopili še kot Štajerci, Kranjci, Korošci, 

Primorci ali Istrani, v kmečki opravi in na lojtrnikih, čeprav jim tudi vožnja z vlakom že nekaj 

desetletjih ni bila tuja, v mnogih slovenskih krajih pa se je kadilo iz tovarniških dimnikov. Vendar 

je večini dnevni čas še vedno odmerjala cerkvena in ne tovarniška ura, župnik, župan in učitelj pa 

so ostale glavne avtoritete. Bili so razdeljeni na tradicionalne avstrijske dežele in pokrajinska 

identiteta je bila močnejša kot narodna. Po popisu prebivalstva leta 1910 je bilo na ozemlju 

današnje Republike Slovenije 66,6 odstotka vsega prebivalstva kmečkega (leta 1857 še več kot 83 

odstotkov), poljedelstvo in živinoreja sta dajala 60 odstotkov narodnega dohodka, od industrije in 

obrti je na prelomu stoletja živelo le okrog 11 odstotkov ljudi, in to največ od rudarstva in 

železarstva, kovinske, lesne, živilske industrije ter gradbeništva. 

Avstro-Ogrska ni bila naklonjena slovenskim narodnim zahtevam, ne nazadnje zato, ker so 

Slovenci Nemcem zapirali pot do Jadrana in pristanišča Trsta. Kljub temu je posebno večnarodno 

okolje donavske monarhije, ki se je le počasi prilagajalo modernizacijskim težnjam zahodne 

Evrope, omogočilo, da so Slovenci poleg pokrajinske oblikovali tudi narodno zavest, pogosto v 

ostrih bojih z nemštvom. Priučili so se politični kulturi in se navadili na parlamentarizem. Bili so 

večinoma pismeni in z védenjem, kaj se dogaja okrog njih, z dozorelo kulturo in umetnostjo, ki je 

sledila evropskim tokovom in vanje tudi kaj prispevala.  

Strankarska organiziranost in z njo povezani ideološki spori so bili na začetku stoletja že 

nepogrešljivi del vsakdanjika, bolj razgledane družine so imele naročen kakšen časopis – na 

prelomu stoletja jih je izhajalo več kot sto dvajset. Slovenci so se lahko pohvalili tudi s kakšnimi 

odmevnejšimi dosežki v znanosti, po avstrijskih in nemških univerzah so imeli raztresenih več 

uglednih znanstvenikov. Ni pa jim uspelo doseči svoje univerze. Zbirali so se v društvih in 

čitalnicah ter na raznih shodih, hodili v hribe in se zabavali v gostilnah. Naprednejši del 

intelektualcev in politikov je v skladu s tedanjimi razmišljanji v razvitejših delih sveta verjel v 

nepretrgan in neustavljiv znanstveni napredek, ki se je tudi na Slovenskem kazal v postopnem 

uvajanju novih tehnoloških dosežkov, kot sta elektrika in plin, novih načinov proizvodnje in 

prometa ter s tem tudi velikih sprememb v družbeni strukturi in načinu življenja sploh. Toda 

slovensko gospodarstvo je bilo šibko in koncentracija kapitala majhna. Veliko demografsko 

izgubo je na prelomu stoletja pomenilo izseljevanje – izselilo se je več kot 250 000 Slovencev. 

Glavni vzroki so bili velika brezposelnost, a ne samo ta. Pri Slovencih, ki so se odločili za 

izselitev, se je vedno bolj kazala tudi želja po višjem standardu, ki ga doma ni bilo mogoče 

doseči.  

Rečeno v prispodobi: čas na prehodu iz devetnajstega v dvajseto stoletje je Slovence zatekel nekje 

na pol poti med vasjo in mestom, z začetim, vendar zapoznelim procesom modernizacije. 

Prva svetovna vojna je Slovence prizadela kot posameznike in kot narod. Množično so umirali na 

frontah, pa tudi zaledju, izgnanstvu in internaciji. Čez del slovenskega ozemlja je potekala fronta, 

ki je za seboj pustila opustošenje. Pomanjkanje, lakota, nalezljive bolezni, mobilizacijski pozivi in 

obvestila o smrti so bili vojni del vsakdanjika. Deset tisoči prebivalcev z obeh strani soške fronte 

so bili razseljeni v razna taborišča po Italiji, Avstriji in Ogrski. Nekaj deset tisoč slovenskih 

vojakov je padlo za državo, ki jim je bila slaba mačeha, vendar so jo branili, ker so – vsaj na soški 

fronti – s tem branili tudi slovensko ozemlje. Protiavstrijska stališča so oblasti preganjale, številne 

slovenske politike so poslali v konfinacijo. Nagla vojaška sodišča so nekaj sto Slovencev obsodila 

na smrt. Delo strank je bilo omejeno in nadzorovano, vse oblike sindikalnega in delavskega 

gibanja ter politično nezanesljive organizacije prepovedane. Parlamentarno življenje je do leta 

1917 zamrlo. Slovenske stranke so odločitev avstrijskih oblasti za vojno večinoma pozdravile, 

vendar so se v drugi polovici vojne zaradi nemškega pritiska in težkih razmer začele vrstiti 
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zahteve po miru, boljši oskrbi, socialnih in političnih pravicah. Prej lojalni slovenski vojaki so se 

začeli upirati.  

V drugi polovici vojne je v ospredje vedno bolj začelo prihajati narodno vprašanje. Vodilni 

slovenski politiki so skoraj do konca vojne verjeli v možnost, da bodo narodno vprašanje lahko 

rešili znotraj Avstro-Ogrske. Ko se je obnovilo parlamentarno življenje, je dr. Anton Korošec 30. 

maja 1917 v imenu kluba jugoslovanskih poslancev v dunajskem parlamentu zahteval 

demokratično jugoslovansko državo znotraj Avstro-Ogrske. Narodni program, imenovan 

Majniška deklaracija, je sprožil veliko narodno gibanje, javne manifestacije in zborovanja ter 

zbiranje podpisov za deklaracijo.  

Z Niško deklaracijo srbske vlade z dne 7. decembra 1914 je Srbija kot vojni cilj poleg 

osvoboditve proglasila tudi združitev "vseh naših nesvobodnih bratov Srbov, Hrvatov in 

Slovencev". Izjava je dišala po širitvi velike Srbije na sever, vendar so emigrantski politiki, 

združeni v Jugoslovanskem klubu, s srbsko vlado 20. julija 1917 kljub temu podpisali Krfsko 

deklaracijo, s katero so se izrekli za zedinjenje Srbov, Hrvatov in Slovencev v skupno državo. Ta 

naj bi bila ustavna, demokratična in pod žezlom Karađorđevićev, obsegala naj bi vse ozemlje, na 

katerem je živel »troimeni jugoslovanski narod«, to je srbski, hrvaški in slovenski. Glede notranje 

ureditve – npr. vprašanje ustave, federativnost – pa je puščala stvari nedorečene. Mednarodne 

okoliščine so Slovencem ponujale dve skrajnosti: londonsko pogodbo, sklenjeno med Italijo in 

antantnimi silami 26. aprila 1915, ki je četrtino slovenskega ozemlja in skoraj tretjino prebivalstva 

prepuščala Italiji, in idealistične točke ameriškega predsednika Wilsona iz januarja 1918, ki so 

avstro-ogrskim narodom obljubljale pravico do avtonomnega razvoja. Ko ni uspel poslednji 

poskus dvora, zapisan v manifestu cesarja Karla 16. oktobra 1918, da bi rešil monarhijo, tudi 

slovenskim politikom ni ostalo drugega, kot da se odločijo za neavstrijsko opcijo. To so 

simbolizirale besede dr. Antona Korošca, tedaj vodilnega slovenskega politika v avdienci pri 

Karlu 11. oktobra 1918: "Prepozno je vaše veličanstvo." Odločitev za politično elito ni bila lahka. 

Lojalnost monarhiji je bila za vse sloje, tako za preproste ljudi kot politike in še posebej vplivno 

duhovščino, stoletja nekaj samoumevnega. Slovanofilstvo je bilo močno, a ne od carske in ne od 

revolucionarne Rusije velike pomoči ni bilo pričakovati niti se ta za Slovence ni bila pripravljena 

boriti "niti pol dneva dlje", kot je to izrazil ruski zunanji minister Sazonov. Od slovanskih 

narodov so jim bili po kulturi in miselnosti najsorodnejši Čehi in Slovaki, vendar ti so se odločili 

za svojo državo, poleg tega so bili vmes Avstrijci. O južnih Slovanih, zlasti Srbih, so imeli 

idealizirano predstavo, dejansko so jih poznali slabo. Različnost pokrajin je vzbujala pomisleke. 

"Kako hudo bo za nas, ako pridemo pod pravoslavnega kralja, potem ko smo zapustili katoliškega 

cesarja!. Deus misereatur nostri!" je zapisal knezoškof Anton Bonaventura Jeglič 22. novembra 

1918, vendar pozneje tudi priznal, da ni videl druge rešitve, sicer bi bili Slovenci ponemčeni. 

Nepopustljivost in zagrizenost nemškega sloja v odnosu do Slovencev nista puščali veliko 

možnosti. Enako je veljalo za Madžare. Avstro-Ogrska je razpadala brez volje in vpliva 

Slovencev. Italijanska vojska je pritiskala. Avstrijski Nemci so zahtevali združitev z Nemčijo, kar 

se je konec vojne zdela realna opcija. Madžarom ni prišlo niti na misel, da bi se odrekli 

slovenskemu ozemlju. Pretilo je razkosanje. Slovenci so bili del premagane države, Srbija 

zmagovalka. 
Vir: http://www.100letprve.si/i_svetovna_vojna/slovenci_in_1_svetovna_vojna/ 
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4. SOŠKA FRONTA 

Na ozemlju ob reki Soči, ki se je raztezalo 93 kilometrov, sta se od konca maja 1915 do konca 

oktobra 1917 v 12 ofenzivah spopadli avstro-ogrska in italijanska vojska. Avstro-ogrski 5. armadi, 

ki  je branila ozemlje na črti Rombon-Bovec-Tolmin-Sabotin-Gorica-Kras-Devin je poveljeval 

general Svetozar Borojević von Bojna, italijanski vojski pa general grof Luigi Cadorna. V dveh 

letih in pol se je zvrstilo 11 italijanskih ofenziv in ena avstro-ogrsko-nemška (prodor pri 

Kobaridu). 

Bitke so zahtevale izjemno veliko človeških in materialnih žrtev ter povzročile uničenje krajev in 

krajine. Napadalec ─ italijanska vojska ─ je delen uspeh drago plačal, saj je na koncu, v 12. soški 

bitki, vse krvavo pridobljeno ozemlje v nekaj dneh izgubil in se umaknil na reko Piavo.  

1. soška bitka (23. junij-7. julij 1915). Italijani so načrtovali osvojitev Tolminskega in prodor na 

črti od Plav do Jadrana, vendar jim, razen delne zasedbe zahodnega roba kraške planote pri 

Sredipolju, Romjanu in Selcu, ni uspelo izpolniti načrtov.  

2. soška bitka (18. julij-3. avgust 1915). Napadalci so osredotočili napade na goriško mostišče in 

na kraško planoto, vendar kljub velikim izgubam niso dosegli nič posebnega. Na Krasu so osvojili 

pas, širok od 200 do 600 metrov, med Martinščino in Grižo. Na goriškem mostišču so bili odbiti, 

na območju Krna pa jim je uspelo osvojiti Batognico, zato so se Avstrijci umaknili na rezervno 

obrambno črto. 

3. soška bitka (18. oktober-4. november 1915). V tej ofenzivi so Italijani poskusili bojno srečo s 

frontalnim napadom med Jadranskim morjem in Rombonom. V zgornjem Posočju so osvojili le 

prvi avstro-ogrski obrambni jarek na območju Mrzlega vrha. Poskus napada z mostišča pri Plavah 

na Banjško planoto je bil neuspešen; goriško mostišče in Gorica sta ostala v rokah branilcev, 

enako stanje pa je bilo tudi na Doberdobski planoti.    

4. soška bitka (10. november-2. december 1915). Napad so osredotočili na 33 kilometrov od Plav 

do Sv. Mihaela, topniška priprava pa je zajela celotno fronto. Žrtvi italijanskega topništva sta bila 

Gorica in Tolmin, na Gorico so stresala smrtonosni tovor tudi italijanska letala. Na Tolminskem 

so italijanske enote napadale odsek Mrzli vrh-Vodil vrh in zavzele nekaj jarkov pri Doljah.  

Delno uspešni so bili pri Zagori nad Plavami, zavzeli so hrbet pri cerkvi na Oslavju. Prišli so tudi 

v avstro-ogrske prednje jarke pri Podgori, na severozahodnem območju Sv. Mihaela in na 

zahodnem robu Martinščine. 

5. soška bitka (11. -16. marec 1916). Bila je slabo pripravljena in in sestavljena iz lokalnih 

napadov. Italijani so na Krasu zavzeli nekaj jarkov, Avstrijci pa so si spet priborili več položajev v 

Krnskem pogorju (Vrata-Kota 1870).  

6. soška bitka (4. -16. avgust 1916). Italijani so načrtovali zavzetje Gorice in Doberdobske 

planote. Njihove enote so 9. avgusta vkorakale v Gorico in prisilile branilce k umiku na Krasu, 

zlasti na Doberdobski planoti. Avstrijci so jih zadržali na obrambnih črtah, ki so bile na levem 

bregu Soče šele v zasnovi. V srednjem in zgornjem Posočju so obranili večino položajev. V drugi 

fazi ofenzive je branilcem uspelo preprečiti italijanski prodor na Banjško planoto in s tem vdor v 

Vipavsko dolino ter obkolitev enot na Krasu.  Uspešna zasedba Gorice, spoznanje italijanskega 

vrhovnega poveljstva, da so 6. ofenzivo prehitro končali, saj avstro-ogrska stran ni imela utrjene 

tretje in četrte obrambne linije, in želja italijanske politike, da dobi Trst za vsako ceno, so vodili 
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načrtovalcev naslednjih italijanskih ofenziv. Italijanski napadi so bili usmerjeni na Fajti hrib, 

Trstelj in Grmado.    

7. soška bitka (13. -17. september 1916). V štiridnevni ofenzivi med reko Vipavo in Jadranom je 

napadalcem uspelo zasesti Mirenski grad ter prodreti 500 do 1000 metrov na branilčevo ozemlje 

med Lokvico in Opatjim selom. Branilci so zavrnili napade in preprečili prodor italijanskih enot 

skozi Rožno dolino in čez Mark v Vipavsko dolino ter čez Fajti hrib proti Trstelju. 

8. soška bitka (9. -12. oktober 1916). v tej ofenzivi sta bila italijanska cilja Fajti hrib in Trstelj. Na 

tem odseku, dolgem 4.000 metrov, so napadalci poslali v boj 46.000 mož. Branilci so se umaknili 

na naslednjo obrambno linijo med Lokvico, Hudim Logom in Lukatičem. Severneje, med reko 

Vipavo in Gorico so branilci ohranili skoraj vse položaje, razen vrha Šobra.   

 

9. soška bitka (31. oktober-4. november 1916). Ofenziva je zajela ozemlje med Jadranskim 

morjem in Plavami, končni cilj pa je bil Trst. Najhujši boji so divjali med Hudim Logom in 

Volkovnjakom na severnem delu kraške planote. Branilci so se umaknili na tretjo obrambno črto 

med Velikim Fajtim hribom (kota 464) in Kostanjevico na Krasu. Na južnem delu kraške planote 

so branilci zadržali prvotne položaje. 

10. soška bitka (12. maj-5. junij 1917). Italijani so načrtovali boje med Jadranom in Avčami, na 

bojni črti dolgi 50 kilometrov. Želeli so zasesti avstrijske postojanke vzhodno od Gorice (Sv. 

Danijel, Škabrijel, Sv. gora, Vodice, Kuk), kasneje tudi položaje med Grmado in Trsteljem in si 

odpreti pot do Trsta.  Uspelo jim je razširiti mostišče na levem bregu Soče pri Plavah, prodrli so 

proti Solkanu, Zagori, Kuku in Vodicam. Kljub več poskusom Italijanov, da bi zavzeli Škabrijel, 

so ga branilci obdržali. Nekatere italijanske uspehe na Krasu so avstro-ogrske enote izničile s 

protinapadom 4. in 5. junija, ko so si vnovič zavzele položaje pri Grmadi in Jamljah. Pri Fajtem 

hribu so jih Italijani odbili.    

11. soška bitka (17. avgust-12. september). V zadnji italijanski ofenzivi na Soči je bilo 

načrtovano, da bo glavnina napadov na Krasu, vendar jim je uspelo priti čez Sočo pri  Kanalu, 
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Morskem, Desklah in Avčah, kar je preneslo težišče bojev na Banjško planoto, kjer so jih branilci 

uspešno zadržali na novi obrambni liniji Log – Mešnjak – Hoje – Kal – Vrhovec – Madoni – 

Zagorje Škabrijel. Na Škabrijelu so enote 2. italijanske armade osvojile več točk, vrh pa je ostal 

branilcem. Ti so med 4. in 6. septembrom s protinapadom na Krasu spet osvojili vse položaje, 

izgubljene v tej bitki,  samo razvaline vasi Selo so ostale v italijanskih rokah. Končana je bila 

najbolj krvava ofenziva na slovenskih tleh.  
Vir: http://www.100letprve.si/mejniki/soska_fronta/ 
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5. GOSPODARSTVO V ČASU PRVE SVETOVNE VOJNE 

 

V Avstro-Ogrski je vojna poleg začetnega zanosa prinesla veliko gospodarsko negotovost, ki jo je 

povzročala  mobilizacija delovne sile, saj je bilo v avstrijskem delu monarhije mobiliziranih 60 % 

moških med 18. in 35. letom starosti. Uvedeno je bilo vojno gospodarstvo, po zakonu o služenju 

vojaške dolžnosti je bilo celotno prebivalstvo in gospodarstvo na razpolago vojski, vsa 

proizvodnja in zaposleni so bili pod vojaškim vodstvom in nadzorom, nekatere mobilizirane 

gospodarske panoge so delale izključno za vojsko (železnice, pošta, telegraf, ipd.). Pomanjkanje 

delovne sile so zapolnjevali z zaposlovanjem žensk, otrok, ujetnikov in beguncev, s podaljšanjem 

delovnega časa, s preklicem zakona o prepovedi nedeljskega in prazničnega dela. Na prelomu let 

1914/ 1915 se je brezposelnost prevesila v silno pomanjkanje delovne sile in ženske so vstopile v 

tradicionalne moške poklice in državne službe. Na slab gospodarski položaj so vplivale zapora 

bančnih hranilnih vlog in visoke obresti na posojila, avstrijska vlada je razglasila moratorij na 

dolgove vpoklicanih vojakov. 

V vseh slovenskih deželah monarhije so vladale izjemno slabe gospodarske in življenjske 

razmere. Za preskrbo prebivalstva so bila ustanovljena aprovizacijska skladišča, uvedena je bila 

racionirana preskrba, za živila in za nujne življenjske potrebščine so izdajali nakaznice. Februarja 

1915 so oblasti odredile omejeno porabo krušne moke, spomladi so bile uvedene krušne 

nakaznice za vse kmečko prebivalstvo. V začetku leta 1916 je bila omejena poraba sladkorja, 

poraba mesa pa je bila sprva urejena s t.i. brezmesnimi dnevi, od jeseni 1916 pa so meso prodajali 

le še na karte, celo za krompir so bile uvedene nakaznice. Za revnejše sloje prebivalstva so v drugi 

polovici leta 1917 uvedli nakaznice za obutev in obleko, ostalo prebivalstvo se je moralo 

oskrbovati na prostem trgu, kjer so vladale visoke cene, ter »zakoni« črnega trga in vojnega 

dobičkarstva. V zadnjem letu vojne je sistem aprovizacije popolnoma razpadel. Stanje na 

podeželju je bilo izredno slabo. Letine so bile v letih vojne slabe, vremenske razmere pa tako 

neugodne, da je bilo stanje že povsem brezupno. Primanjkovalo je delovne sile, ni bilo vprežne 

živine, zaradi česar so bili ženske, otroci in ostareli prisiljeni opravljati težaška in pretežka dela. 

Kmetje so morali po maksimiranih cenah prodajati državnim uradom presežke mesa, žita in 

krompirja.  Eden največjih problemov podeželskega prebivalstva so bile rekvizicije. Toda nekateri 

kmetje so iz velikega pomanjkanja hrane kovali tudi velike zaslužke, ko so hrano prodajali 

mestnemu prebivalstvu. To je nekaterim omogočilo celo predčasno odplačilo dolgov.  
Vir: http://www.100letprve.si/i_svetovna_vojna/gospodarstvo/ 

 

 
Vir: https://www.google.com/search?q=gospodarstvo+med+prvo+svetovno+vojno&biw 
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6. BEGUNSTVO V ČASU PRVE SVETOVNE VOJNE 

Velika vojna je zasekala bridko jeklo v slovenska tla ob Soči, z domov je pregnala okoli sto tisoč 

ljudi, ki so jih avstro-ogrske in italijanske oblasti umaknile pred bojno točo. Ženske, otroci in 

ostareli iz slovenskih krajev na levem bregu bojne črte so odšli na Kranjsko, Štajersko  in 

Koroško, od tod pa v begunska taborišča po vsej monarhiji. V slovenskih deželah je po 

posredovanju dr. Janeza Evangelista Kreka in Matka Laginje ostalo okoli 50 tisoč beguncev, ki so 

se zmogli sami preživljati, pomagali so v vojaških delavnicah ter tako vzdrževali svoje družine. 

Begunska taborišča Steinklamm, Gmünd, Wagna, »slovenski« Bruck na Litvi in »poslednje« 

Strnišče, so postala vojni dom ostalim 30 tisočim beguncem. Na videz urejeno življenje v »lesenih 

mestih«, sicer z omejenim gibanjem, a z delavnicami, šolami, vrtci in bolnišnicami, je bilo 

prepojeno s skrbjo za domačimi in domačijami. Tretje leto bojne ujme, ko je v monarhiji 

zavladalo veliko pomanjkanje, je tudi v begunska taborišča vstopila huda lakota, zavladala sta 

nezadovoljstvo in nestrpna želja po vrnitvi.  

Z desnega brega bojne črte, kjer je italijanska vojska zasedla kraje v Brdih, na Kambreškem in v 

Zgornjem Posočju, so slovenske prebivalce (okoli 12 tisoč) preselili v Breginjski kot, večino pa v 

italijanska mesta po celotnem italijanskem škornju, okoli 700 briških beguncev je vojno 

preživljalo v begunskem taborišču Cordenons. Mnoge moške so internirali na Sardinijo. 

Italijanske oblasti so beguncem dodelile stanovanja in dnevno denarno pomoč, imeli so možnost 

zaposlovanja v okoliških delavnicah ali na kmetijah. Begunčki so preživljali štiri brezšolska leta, 

mednje so občasno prihajali slovenski duhovniki, ki so jih italijanske oblasti v začetku vojne 

aretirale in internirale, potem pa jim dovolile nadzorovano gibanje med slovenskimi pregnanci. V 

novem okolju z italijansko govorico, z dotlej neznanimi jedmi in z neizprosnim domotožjem so 

tekli begunski dnevi.  

Ko je napočil konec vojne, so se začele mrzlične priprave na vrnitev, na porušene domove, na 

opustošena polja, v okove nove »domovine«, saj so slovenski primorski kraji po sklepih tajnega 

Londonskega pakta iz leta 1915 prišli pod italijansko državno oblast. Okoli 15 tisoč beguncev je 

zato sklenilo, da se na Primorsko ne vrne več, ostali so na Kranjskem in Štajerskem. Iz begunskih 

taborišč so se vračali prek zbirnega taborišča v Strnišču pri Ptuju, od koder so se zadnji vrnili šele 

leta 1922. Tudi begunci iz italijanskega begunstva so se mogli na svoje domove vrniti šele leta 

1919.  
Vir: http://www.100letprve.si/i_svetovna_vojna/begunstvo/ 
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7. PREHRANA V ČASU PRVE SVETOVNE VOJNE 

 

 

Vojna je grobo posegla v življenje prebivalcev monarhije na vseh področjih življenja. Že v prvem 

letu vojne se je začela velika prehrambena kriza, ki je močno spremenila prehranjevalne navade in 

občasno prešla v lakoto. Najvišje dovoljene cene za žito, moko in druga živila so v Avstro-Ogrski 

določili že sredi leta 1914. Kljub temu so se cene do konca vojne desetkrat do petnajstkrat 

 povečale. Splošno pomanjkanje zalog hrane se je začelo zaostrovati pozimi 1915. Pozivi k 

varčevanju z živili, kurivom, soljo, oljem, moko in kruhom so postali vsakodnevna spremljevalka 

vojne. Vsa pomembna živila in kruh so kmalu začeli prodajati na karte. Načrtno varčevanje in 

zmanjševanje količine živil so spremljali popisi in rekvizicije. Tržnice, trgovine in mesnice so bile 

vse bolj drage in prazne, pšenična moka je izginila iz prodaje.  Zaradi številnih primesi  je kruh 

postajal  vse težje prebavljiv ˝nizek in razpadljiv", sodobniki so ga imenovali vojni kruh oz. 

»Kriegsbrot«.  Leta 1916 je prehrambena kriza dosegla enega od vrhuncev. Lakota je seveda 

posebej pritiskala nižje sloje v mestih. Vse manj se je dobivalo za denar in vse več z blagovno 

menjavo. Velika stiska je bila s petrolejem in tobakom, izdelovali in  prodajali so vse več 

industrijskih nadomestkov za živila. Značilnost vojnega vsakdana so bili pozivi k varčevanju in 

nabiranju užitnih plodov.  Avstro-Ogrska je že na začetku vojne militarizirala za vojsko 

pomembne gospodarske in prehrambene zmogljivosti. Tovarne in  zaposleni, ki so proizvajali 

material, potreben armadi, so bili po zakonu o vojnih dobavah iz leta 1912 pod strogim vojaškim 

nadzorom in z ustrezno državno zakonodajo so bili usklajeni tudi delavniki. Za zaposlene so bila 

pristojna vojaška sodišča. Državna uprava je vse bolj posegala v gospodarstvo, nastajale so 

posebne uprave, kot je uprava za surovine, s čimer naj bi uvedli učinkovito centralno  vodeno 

vojno gospodarstvo. Po nemškem zgledu so v Avstro-Ogrski ustanovili vrsto central za 

pridobivanje in razdeljevanje potrošniških dobrin: Centralo za prehrano, krmo in bombaž, 

Centralo za volno in kovine, Vojni žitoprometni zavod in druge. Ob koncu vojne je delovalo že 

prek 90 central s široko razvejano vojaško birokracijo. Pomemben vzrok za vse večjo krizo in 

gospodarski neuspeh je bila prekinitev mednarodne trgovine. Pomanjkanje hrane tudi v vojaških 

enotah proti koncu vojne ni bilo nič manjše. Prehrambena kriza, ki je nastopila pri obeh v 

močvirna območja Piave vkopanih armadah, je marca 1918 dosegla svoj vrhunec, saj je 

povprečna telesna teža vojakov padla na 50 kg. 
Vir: http://www.100letprve.si/i_svetovna_vojna/prehrana/ 

http://www.100letprve.si/i_svetovna_vojna/prehrana/
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8. 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.  
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Prva_svetovna_vojna 
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