
 

 

ŽIVLJENJE MED PRVO SVETOVNO 

VOJNO 
Med prvo svetovno vojno se je večina moških borila. A kaj 

so počele ženske, otroci in tisti ki so ostali? 

Ženske, otroci, ki niso hodili višje od osmega letnika 

gimnazije, ter redki moški, so ostali doma. Znano je, da je 

ena izmed dobrih posledic prve in druge svetovne vojne to, da 

so se zaradi pomankanja moške delovne sile, zaposlovale tudi 

ženske, ki so do tedaj ostajale doma. S tem se je začel tudi 

dolg boj za enakopravnost. 

Z sorodniki, prijatelji in znanci, ki so bili vpoklicani 

v vojsko, so se lahko sporazumevali le preko pisem, ki pa so 

potovala dolgo, se pogosto izgubila ali bila ukradena in niso 

smela vsebovati pomembnih podatkov in stanja. Večina jih ni 

vedela kdaj se bodo vrnili in zanje sta bila papir in črnilo 

težko dosegljiva.  

Ker jim polnoletnih vojakov ni bilo dovolj so začeli 

vpoklicevati tudi dijake osmih razredov gimnazije, ki so jih 

po hitrem postopku brez kakršnih koli izpitov maturirali in 

jih poslali na fronto. 

Bil je negotov čas, kjer so se krivice dogajale 

neprestano in niso bile nikdar popravljene. Slovenija je bila 

takrat razdeljena na 4 dežele in tako je tudi ostala kljub 32 

milijonov mrtvih vojakov iz obeh strani.  

Če pogledaš stara poročila, ta jasno kažejo vojno 

stanje. Recimo leta 1917 je v Mariboru primanjkovalo premoga, 

v Ptuju pa je poročilo, da se je otrok ki se je igral z 

granato poškodoval, ko se je le ta sprožila. Orožje je bilo 

dar vojaka ki je prišel mimo. 



 

 

 

Rogatcu je bilo primanjkovanje sveč in petroleja in 

ponekod so si spet začeli svetiti s trskami. Elektriko so 

podražili za 80 procentov, prav tako tudi tobak. 

  (Vir: 

http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/zgo/1-svetovna-

vojna/zivljenje_zaledje.html) 

S takšnimi plakati so prepričevali ljudi v sprejemanje 

vojnega stanja. Če se je kdo uprl vojaški službi, so ga 

zaprli v posebna taborišča. Oblasti so izvajale cenzuro, s 

katero so vplivali na mnenje ljudi. V tem so imeli 

najpomembnejšo vlogo prav takšni plakati. 

Uvedli so racionalizacijo živil. Vsak je lahko dobil le 

določen delež zaradi pomanjkanja osnovnih potrebščin. Vlada 

je prevzela nadzor nad gospodarstvom in veliko obrtnikov je 

trpelo. Vsak zmožen državljan je bil obvezan delati. 

Zaposlili so ženske, mladoletnike in ponekod tudi uvažali 

delovno silo (Indijce, Kitajce), vse zaradi primanjkovanja 
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delovne sile. 

 

Prva svetovna vojna. Vir: http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/zgo/1-svetovna-

vojna/foto/KillEagle.jpg 

 

Prva svetovna vojna. Vir: 

https://zgodovinajekul.files.wordpress.com/2013/01/zonnebeke1.jpg?w=470&h=140&crop=1 

Vir: http://www.sykescottages.co.uk/blog/wp-

content/uploads/2014/07/WW1_Poster-1-201x300.jpg 
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Vir: http://static5.businessinsider.com/image/4f91ca03eab8ea1a25000038-

1200/the-world-war-i-posters-were-a-call-to-duty.jpg 

 

 

Ameriška mornarica in njeni plakati med 1. svetovno vojno. Vir: 

http://www.learnnc.org/lp/media/uploads/2009/02/navyneedsyou_600.jpg 


