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Zbornik zgodovinskega gradiva

UVOD

Ohranimo spomin
Prva svetovna vojna je hudo prizadela našo župnijo. Družine, ki so izgubile svoje sinove, predvsem pa 
družinske očete, so čustvene in materialne posledice v dolgotrajnem procesu s težavo premagovale. Sli-
ke pokojnih na stenah so domače še dolgo spominjale, da nekoga med njimi ni več.

Preminuli fantje so se zapisali tudi v kolektivni spomin na vasi. Predvsem njihovim preživelim sobor-
cem in sorodnikom gre zahvala, da se je o vojnih dogodkih, takratnih razmerah in o padlih govorilo. 
Zgodbe so se namreč ohranile le zato, ker so bile neposredne pripovedi zanimive zlasti mlajšim. V ura-
dnih zgodovinskih virih zgodbe naših fantov večinoma niso zapisane, so pa iz našega kraja in dragocen 
vir za razumevanje tedanjega časa.

Nihče od danes živečih vaščanov ni poznal padlih, tudi njihovi otroci niso več živi. Prenekatera družina 
je, tudi zaradi posledic izgub v vojni, prenehala obstajati, saj je ponekod padlo več bratov. V nekaterih 
družinah pa sicer že priletni vnuki in nečaki le nekaj vedo o starih starših ali stricih, hranijo tudi njihove 
slike in druge dokumente. 

Počasi se poslavlja tudi generacija, ki je vojno spoznavala iz pogovorov s preživelimi udeleženci. Pri-
hajajo časi, ko izginjajo prvine vaške in farne skupnosti. Zgodbe ustnega izročila niso več zanimive, 
nadomeščata jih televizija in internet.

Mnogim padlim so v hvaležen spomin v številnih župnijah že med obema vojnama postavljali spo-
minske plošče. Največkrat so jih vzidali v pročelja cerkve. V Ljubnem se to ni zgodilo. 

Čas grozi, da bo spomin na naše fante, ki ležijo na bojnih poljih prve svetovne vojne, popolnoma zble-
del. Zato je skrajni čas, da njihova imena vklešemo v kamen. Tam bodo, v domačem kraju, ostali za 
vedno.

Vredni so našega spomina.
Vsem tistim pa, ki v tem ne morejo videti smisla, veljajo besede modreca: 

»Kdor misli, da leti na svojih krilih, naj se zave, da le stoji na ramenih prednikov«

***

Ustavite čas za trenutek in se vživite v trpljenje teh mladih ljudi in njihovih družin. 

Življenje boste pričeli dojemati drugače.
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Odkritje spominske plošče

SPOMINSKA PLOŠČA – PROJEKT 

100. obletnica konca prve svetovne vojne je vaščanom, ki še ohranjajo ustno izročilo o teh težkih časih, 
že pred nekaj leti navrgla misel, da se žrtvam postavi spominsko obeležje, živim pa na kratko predstavi 
duh časa, ko se je to dogajalo. 

Samoiniciativno se je sestavil neformalni »Odbor 1914–1918«, ki je najprej pregledal razpoložljivo gra-
divo, ki ga je izdal Gorenjski muzej v Kranju, in pri tem ugotovil določene razlike v primerjavi z vaškim 
ustnim izročilom. Stvar je v kontekstu časovne oddaljenosti in različnih podatkov v starih virih povsem 
razumljiva. Zato tudi ta Zbornik nikakor ni popoln in bo vsaka dopolnitev hvaležno sprejeta.

 Na začetku so bile sprejete naslednje usmeritve za izvedbo projekta:
• postavi se skromno spominsko obeležje, ki mora na mestu postavitve dominirati;
• padli se predstavijo z imenom, priimkom, letnico rojstva in smrti, pa tudi z domačim hišnim 

imenom, kar je unikat med podobnimi spominskimi obeležji na Gorenjskem;
• po hišnih imenih se poimenujejo tudi gostači – najemniki; 
• pri kreiranju seznama upoštevamo, da je bil padli vojak v župniji rojen ali je tu živel;
• izda se zbornik, ki na kratko predstavi časovni kontekst, tako v evropskem prostoru kot na Go-

renjskem in v domači župniji;
• vsak vojak bo predstavljen v svojem poglavju z osnovnimi podatki iz zgodovinskih virov in z 

dodatkom arhivskega gradiva, ki ga še hranijo njihove družine. 

***

Večino raziskovalnega dela v različnih arhivskih virih in pri ureditvi podatkov za posamezne vojake je 
brezplačno opravila Marjanca Ambrožič - Jeglič.

Spominsko ploščo je kot svoj prispevek k projektu umetniško oblikoval Nikolaj Mašukov, ruski aka-
demski slikar, ki že dolga leta živi v Ljubnem. 

Kamnoseška dela je vrhunsko izvedlo podjetje Kamen Jerič iz Kranja.

Podpisani sem bil vodja projekta.

Stanko Cvenkel
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PRVA SVETOVNA VOJNA NA NAŠIH TLEH
»Tega poletja se bodo ljudje še spominjali«1: o Gorenjski in Ljubnem v prvi svetovni 
vojni

Kako se je začelo
Na začetku leta 1914 se je zdelo, da bo to le še eno od običajnih let, v katerem se ne bo zgodilo nič omem-
be vrednega. Življenje se je po številnih krajih na Gorenjskem odvijalo po utečenih tirnicah, o političnem 
dogajanju so ljudje lahko brali v dnevnem časopisju. Toda ta mir je bil varljiv, nad avstro-ogrsko monarhijo 
je že visela senca nečesa, na kar se ni bilo mogoče pripraviti. Potem pa je prišlo usodno nedeljsko jutro 28. 
junija, ko je strel Gavrila Principa v Sarajevu povzročil »pekel, iz katerega so vzniknili vsi drugi«.2 

Evropo so na predvečer prve svetovne vojne pretresale številne mednarodne krize, ki so že nakazovale 
spopad večjih razsežnosti. Med letoma 1904 in 1911 so potekali spopadi med Nemčijo in Francijo za 
prevlado v Maroku, leta 1908 je Avstro-Ogrska nasilno priključila Bosno in Hercegovino. Nato pa sta v 
letih 1912 in 1913 izbruhnili še balkanski vojni, ki sta postali uvod v svetovno vojno leta 1914.

»Prestolonaslednik nadvojvoda Franc Ferdinand in njegova soproga vojvodinja Zofija Hohenberg – umorjena.« 
Tak je bil naslov na naslovnici časnika Gorenjec 3. julija 1914. Velika večina prebivalcev Avstro-Ogrske 
in s tem tudi Slovenci, je bila zvesta svoji cesarski hiši. Zato so tudi na Gorenjskem novico o atentatu na 
prestolonaslednika v Sarajevu in njegovo smrt večinoma sprejeli z veliko žalostjo: »/…/ Dne 28. junija 
se je raznesla po vsej širnej Avstriji groze polna vest o strašnem dogodku v Sarajevu. Vsakemu se krči srce, ko 
izve, da smo izgubili tako priljubljenega prestolonaslednika Njega ces. in kraljevo Visokost Franca Ferdinanda 
in Njeno Visokost gospo soprogo kneginjo Zofijo Hohenberg. Grozna nesreča, ki je zadela našo domovino, je 
pretresla srce vsakega državljana. Zločin je brez primere in strašne njegove posledice so ranile nešteto prestolniku 
tako udanih src in vsakdo spremlja to vest v globokem sožalju. V neomajnej zvestobi in udanosti do Habsburške 
dinastije in sivolasega ljubljenega vladarja ima vsak Avstrijan le eno in iskreno željo: Bog nam ohrani ljubljene-
ga, tako težko preiskušenega vladarja, cesarja Franca Jožefa I. še mnogo mnogo let!«3 

Ljudje so obsojali to zločinsko dejanje in se spraševali, kaj bodo prinesli naslednji dnevi. In prinesli niso nič 
dobrega. Ves julij so tedanje velesile sicer poskušale nastalo krizo rešiti po mirni poti, brez prelivanja krvi, 
toda zagovornikov oboroženega spopada je bilo vse več. Avstro-Ogrska je 23. julija 1914 Kraljevini Srbiji 
posredovala oster ultimat, v katerem je od Srbije med drugim zahtevala, da ji omogoči preiskavo atentata 
in preneha s protiavstrijsko propagando. Avstro-Ogrska je srbski odgovor zahtevala v 48-ih urah. Ves svet 
je čakal na odgovor Srbije in ga 25. julija tudi dočakal. Srbija se je strinjala z vsemi pogoji avstro-ogrskega 
ultimata, razen z enim: nasprotovala je vmešavanju Avstro-Ogrske v srbsko preiskavo atentata, češ da je to 
protiustavno. Po zavrnitvi ultimata je Avstro-Ogrska takoj prekinila vse diplomatske stike s Kraljevino Srbi-
jo. In čez tri dni, 28. julija 1914, na mirno poletno nedeljo, je po vseh krajih Avstro-Ogrske odjeknila novica, 
da je cesar Franc Jožef Kraljevini Srbiji napovedal vojno. Evropa in z njo Avstro-Ogrska sta v prvo svetovno 
vojno zatavali kot mesečnik: »Ko sta nadvojvoda Franc Ferdinand in njegova žena Sofija von Chotek na nedeljsko 
jutro 28. junija 1914 prispela na sarajevsko železniško postajo, je evropska celina uživala v miru. Sedemintrideset 
dni pozneje je bila v vojni. Spor, ki se je razplamtel tistega poletja, je vase posrkal 65 milijonov vojakov, pokopal tri 
cesarstva, terjal 20 milijonov življenj vojakov in civilistov ter 21 milijonov ranjenih. Iz te katastrofe so se porodile vse 
evropske strahote 20. stoletja. /…/«4 Vélika vojna je kot požar zajela evropsko celino.

1  Zweig, Stefan: Včerajšnji svet. Ljubljana: Mladinska knjiga 2008, str. 232.
2  Clark, Christopher: Mesečniki: kako je Evropa leta 1914 zabredla v vojno. Ljubljana: Cankarjeva založba 2017, str. 35.
3 Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica, Podružnična šola Ljubno. Kronika ljudske šole v Ljubnem, šolsko 

leto 1913/1914.
4 Clark, Christopher: Mesečniki: kako je Evropa leta 1914 zabredla v vojno. Ljubljana: Cankarjeva založba 2017, str. 35.
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O začetku vojne med Avstro-Ogrsko in Kraljevino Srbijo so tedanji časopisi pisali na prvi strani. Svoje 
»ljubljene narode« je nagovoril ostareli cesar Franc Jožef I. (Sava, 1. 8. 1914, str. 1)
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Doma se je življenje spremenilo
Najprej je bila 25. julija razglašena delna mobilizacija. Cesar Franc Jožef je do zadnjega upal, da bo spo-
pad omejen le na Kraljevino Srbijo. Časopis Slovenec je še 27. julija zapisal, da je avstrijski cesar »knez 
miru, ki ne prinaša vojske nikomur« in da je »naša armada pripravljena«. Toda medtem ko so slovenski 
časniki želeli pomiriti ljudi, so se napetosti na mednarodnem prizorišču vse bolj stopnjevale. Novica, da 
je Avstro-Ogrska Srbiji napovedala vojno, se je kot blisk raznesla po vsej Gorenjski. V naslednjih dneh je 
ena vojna napoved sledila drugi, v vojni so se znašle Nemčija, Rusija, Francija, Velika Britanija … Kma-
lu je bila razglašena splošna mobilizacija: »Vsled splošne mobilizacije, zaradi katere je moralo nad 30 mož iz 
občine Ljubno odzvati se pozivu, je nastalo občutno pomanjkanje kmetijskih delavcev. Zato je morala posebno 
šolska mladina pomagati pri jesenskem delu. /…/ Tisoči najboljših mož iz ljudstva odzvalo se je klicu ljubljenega 
cesarja, kateri so vsikdar pripravljeni darovati kri in življenje za ljubljenega vladarja in milo Avstrijo. /…/«5 
Povsod na Gorenjskem so viseli razglasi o mobilizaciji. Možje in fantje so prejemali pozive, da morajo k 
vojakom. Vpoklicani vojaki so se na zborna mesta podali z vlakom in se na železniških postajah poslo-
vili od svojih najbližjih: »Slovo od doma je bilo veselo, a kratko. Pražnje oblečeni, z nageljni v gumbnicah smo 
se fantje na lojtrnem vozu vozili po mestu in prepevali: ''Regiment po cesti gre, zraven pa moj fantič je.'' Na hišah 
so vihrale slovenske trobojnice. Ljudje so nas gledali in se ustavljali. Oglasili so se zvonovi. Godba je zaigrala 
Radetzki marš. Nekateri so vzklikali: Viva Franc Jožef!« 6 

Julijska mobilizacija leta 1914 in nato vse naslednje mobilizacije skozi celotno prvo svetovno vojno so 
družinam odvzele sinove, može, očete in odrasle moške, ki so do zdaj skrbeli za družino, hodili na delo, 
obdelovali polja in njive. Odhod v vojno je pomenil, da se mnogi možje niso vrnili ali pa so se vrnili 
telesno oziroma duševno pohabljeni. Veliko težavo je predstavljalo pomanjkanje delovne sile, saj je »de-
lavce vzela vojska«.7 Moški in fantje, ki so bili v najboljših letih in najbolj sposobni za delo, so morali iti v 
vojsko. Doma so ostajale samo ženske z otroki in bolni ter ostareli. Delo, ki so ga prej tradicionalno op-
ravljali moški, so prevzele ženske in otroci. Ne samo da so ženske začeli zaposlovati v industriji, doma 
jih je čakalo tudi delo na polju. Druge izbere niti niso imele, če so želele preživeti družino. Kmečkemu 
delu so prilagodili celo pouk v šolah, delo je bilo dovoljeno tudi ob nedeljah in praznikih. Vojno živ-
ljenje so opredeljevale vrste za živila, živilske nakaznice, pomanjkanje hrane, črni trg, visoke cene, dra-
ginja, lakota in smrt. Avstro-Ogr-
ska je z različnimi ukrepi od jeseni 
1914 skušala urediti nemogoče raz-
mere na področju preskrbe z živili. 
Vsi ti ukrepi so kljub svoji začas-
nosti vplivali na kakovost življenja 
v gorenjskem zaledju. Že takoj so 
določili najvišje cene življenjskih 
potrebščin, kar pa ni zagotavljalo, 
da se cene ne bi povečale deset- do 
petnajstkrat: »/…/ Od dneva do dne-
va naraščajo cene tako, da se sploh ču-
dimo, da ljudstvo to navijanje voljno 
prenaša. Ako bo šlo to dalje, potem je 
sploh nemogoče živeti ljudem, ki niso 
zakopani v tisočih. /…/«8 

5 Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica, Podružnična šola Ljubno. Kronika ljudske šole v Ljubnem, šolsko 
leto 1914/1915.

6 Mrak Kosel, Bernarda: Pozabljen vojak: 1914–1918. V: Moja Gorenjska, september 2014, str. 5.
7 Arhiv župnijskega urada v Kropi. Kronika župnije Kropa 1914–1919, 8. 4. 1917, str. 97.
8 Gostilničar, Naraščanje cen, 25. 2. 1917, str. 5.

Ker so možje in fantje odšli na vojsko, so na poljih delale ženske in otroci. 
Fotografija je iz okolice Kranja. (Muzej novejše zgodovine Slovenije)
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Oblasti so pozivale k varčevanju z živili, predvsem z moko, mlekom, oljem, mastjo, mesom, s kruhom 
in soljo. Dlje kot je trajala vojna, večja sta bila pomanjkanje in draginja. Od začetka leta 1915 iz Ogrske 
v avstrijski del skupne države niso več pošiljali žita in moke. Promet z žitom in moko je bil prepove-
dan, na Gorenjskem so se začeli vrstiti popisi zalog. Preskrba z živili je postajala vse bolj omejena in 
skromna. Za načrtovano izvajanje racionirane preskrbe in za dosledno oddajanje presežkov, ki so jih 
bili kmetje dolžni prodajati državnim uradom po najvišjih določenih cenah, so tudi na Gorenjskem 
ustanovili t. i. rekvizicijske komisije. Rekvizicija je pomenila zaseg, prisilni odkup ali celo odvzem brez 
odškodnine. Država je kmetom pridelek lahko tudi zasegla. Prodajo živil so zaupali aprovizacijskim 
odborom oziroma uradom za preskrbo prebivalstva z živili. V praksi je delo teh odborov potekalo tako, 
da so takrat, ko so dobili živila, na oglasno desko dali razglas o prodaji po znižanih cenah. Denar je bil 
brez vrednosti, ker ni bilo kaj kupiti. V glavnem je obstajala le še blagovna menjava. Ljudje so si pri 
zagotavljanju zadostne količine hrane skušali pomagati na različne načine. Tudi na Gorenjskem je bilo 
vse bolj popularno »romanje na vas« z nahrbtniki, kjer so mestnim prebivalcem z najnujnejšimi živili 
pomagali sorodniki in prijatelji.

Okrajna glavarstva in župani posa-
meznih krajev na Gorenjskem so 
ljudi pozivali, naj darujejo v voj-
ne dobrodelne namene. Vrstili so 
se pozivi dobrodelnih organizacij 
(npr. Rdečega križa), ki so zbirale 
dobrine za oskrbo vojakov na bo-
jišču, za ranjene in obolele vojake, 
sirote, vdove, za podporo družinam 
vpoklicanih, za revno šolsko mladi-
no … Zbirali so direktna finančna 
sredstva ali praktične potrebščine 
za vojake na fronti, kot so bile peri-
lo, volna, listje robid, različne kovi-
ne: »/…/ Za slepe vojake je darovala 
mladina 8 K 22 h. Robidnega listja za 

čaj vojakom se je nabralo in odposlalo 51 
kg. Volnenih ostankov je nabrala mladi-
na 152 kg ter 2 kg kavčuka. Pri patrijo-
tičnem nabiranju so se posebno odlikova-

li sledeči učenci in učenke: Pogačnik Pavel, Presterl Ivan, Presterl Rudolf, Štular Miha, Pogačnik Justina, Tavčar 
Katarina, Zupančič Jožef.«9 Za vojake na frontah je šolska mladina darovala različne vsote denarja. V 
Ljubnem so osnovnošolci med vojno kot »Božičnico« darovali tako denar kot pakete s praktično vsebi-
no.10 V Tednu Rdečega križa med 1. in 7. majem 1916 se je »nabralo za to velevažno društvo znesek 557 K 
70 h. Šolska mladina višjih skupin je razprodala 320 raznih znakov ter 500 cvetlic«.11 

Vera in zaupanje v Boga sta bila v vojnem času pomemben del življenja Gorenjcev, sploh na podeželju. 
Ljudje so duhovnikom zaupali, saj so bili največkrat najpomembnejši in najbolj spoštovani ljudje v 
kraju. Zato so imeli velik vpliv na javno mnenje. Toda dlje kot je trajala vojna, bolj je slabelo versko 
življenje in s tem zaupanje v cerkev in duhovnike. Mir se je zdel vse bolj oddaljen, preprosti ljudje so bili 

9 Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica, Podružnična šola Ljubno. Kronika ljudske šole v Ljubnem, šolsko 
leto 1914/1915.

10 Prav tam, šolska leta 1914/1915, 1915/1916 in 1916/1917
11 Prav tam, šolsko leto 1915/1916.

Dodaten ukrep, da bi ljudem zagotovili vsaj osnovna živila, je bila uvedba 
nakaznic ali kart za živila. Racionirana prehrana je veljala za vse prebivalstvo, 

živilske nakaznice pa je dobilo samo prebivalstvo v mestih. (ZAL, Enota za 
Gorenjsko Kranj. SI_ZAL_KRA/0002, Občina Kranj, a. e. 1410)
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lačni in naveličani, prazne besede jih niso nasitile. Duhovniki so se znašli v novih razmerah, ki so bile 
najprej posledica vpoklica duhovnikov v vojsko. Tisti duhovniki, ki so ostali v svojih župnijah, so dobili 
dodatne zadolžitve. Poleg duhovne oskrbe svojih faranov so postali aktivni na karitativnem področju, 
zbirali so npr. sredstva za vojaške ustanove. Bili so v stiku z vojaki na fronti, pošiljali so jim knjige, 
molitvenike, časopise. V časopisu Bogoljub so takoj po novem letu 1917 pisali, da »lahko vojakom na 
fronti pomagamo tako, da jim pošiljamo dobre knjige in časnike, s katerimi se kratkočasijo, tolažijo in krepčajo; 
roženvence in druge svete reči, da jih rabijo, in pomagamo jim zlasti z molitvijo«.12 Po gorenjskih cerkvah so 
darovali veliko maš za vpoklicane može in fante ter umrle vojake, pogoste so bile molitve za mir. V letih 
vojne je ljubljansko škofijo, kamor je spadala tudi Kranjska, vodil gorenjski rojak Anton Bonaventura 
Jeglič iz Begunj na Gorenjskem. V svojih pastirskih pismih je duhovnike opozarjal na molitve v času 
vojne in da naj v svojih pridigah delujejo na ljudi tolažilno. Takole je Jeglič v Ljubljani konec julija 1914 
nagovoril odhajajoče vojake na vzhodno fronto v Galicijo: »/…/ Možje, kliče Vas cesar, da v imenu božjem 
z orožjem v roki kaznujete hudodelstvo umorstva našega prestolonaslednika in njegove soproge, kakor se je v 
peklenski hudobiji zasnovalo in podpiralo v srbskem kraljestvu. Možje, kliče Vas cesar, da z orožjem v roki maš-
čujete skrajno krivična, že večletna prizadevanja, razkosati in uničiti krasno našo Avstrijo pod žezlom naše sta-
rodavne habsburške cesarske rodovine, da maščujete zvijačno zapeljevanje naše mladine na izdajstvo domovine 
in cesarja, da, na črno, sramotno izdajstvo! Možje, kliče Vas cesar, da z orožjem v roki branite katoliško Avstrijo, 
katoliško našo cesarsko rodovino zoper zaklete sovražnike samega Jezusa, pričujočega v Zakramentu ljubezni. 
/…/«13 V vojnem času sta v Ljubnem službovala duhovnika Gašper Vilman (do svoje smrti 22. junija 
1917) in Frančišek Ks. Juvan (od 22. novembra 1917). 

Vojna je od svojih državljanov, zvestih in lojalnih podanikov cesarja, zahtevala nepredstavljive žrtve. 
Ukrep oblasti, ki je župnije najbolj prizadel, je bilo pobiranje zvonov za vojaške namene: »Težko se je 
ločilo naše ljudstvo od teh večnostnih glasnikov; saj je vdano in brez ugovora doprinašalo toliko težkih žrtev za 
cesarja in domovino: toliko bridkosti mu je malokatera prizadejala kot žrtev dragih, tako ljubljenih zvonov, ki 
so bili veselje in ponos in radost slehernega srca.«14 Že kmalu po začetku vojne je začelo primanjkovati kovin 
za vojaške potrebe, zato so vojni po-
oblaščenci po slovenskih cerkvah 
začeli pobirati bronaste zvonove 
in kasneje tudi kositrne orgelske 
piščali, svečnike in ostale predme-
te iz medenine, cinka in brona.15 
Barvne kovine je vojaška industrija 
potrebovala za izdelavo nabojev in 
tulcev topovskih izstrelkov. Spo-
mladi 1916 je ljubljanski knezoškof 
Jeglič pozval k popisu vseh zvonov 
po župnijah. Ta naloga je bila zau-
pana dr. Josipu Mantuaniju, c. kr. 
konservatorju in ravnatelju Dežel-
nega muzeja. Pobiranje zvonov se 
je začelo proti koncu istega leta. Že 
prej so bili izvedeni popisi zvonov, 
saj je bilo prvotno dogovorjeno, da 

12 Bogoljub: cerkveni list za Slovence, januar 1917, str. 4.
13 Slovenec, Besede ljubljanskega knezoškofa dr. A. B. Jegliča vojakom, 11. 8. 1914, str. 1.
14 Ilustrirani glasnik, Jekleni zvonovi: nadomestek za bronaste, 11. 7. 1918, str. 357−358.
15 Poštrak, Anja; Kalan, Barbara: V roki puškica, doma pa ljubica: leto 1917 na soški fronti in v zaledju Gorenjske. Kranj: 

Gorenjski muzej 2017, str. 24.

Vojaki ob molitvi, razglednica. (Gorenjski muzej)
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se umetniško in zgodovinsko pomembni zvonovi v župnijah ohranijo. To se je v praksi le redko zgodilo 
in sredi leta 1917 so redki zvonovi ostali nedotaknjeni. Avstro-ogrsko ministrstvo za deželno brambo 
je 22. maja 1917 izdalo odredbo, da se morajo v vojaške namene oddati vsi zvonovi, uliti iz bakra ali 
bakrenih litin, ki imajo premer več kot 25 cm.16

Zvonovi in njihovo zvonjenje so 
bili del vsakdana vernikov. Prav 
zato se izguba ni kazala le na ma-
terialni, temveč tudi na simbolni 
ravni: »/…/ Prenekateri je ob odvze-
mu zvonov pritrjeval ljudski modrosti, 
ki pravi, da državo, ki jemlje posve-
čene zvonove, pobere hudič. /…/«17 
13. novembra 1916 so avstro-ogr-
ske oblasti za vojaške namene iz 
zvonika cerkve Marije Udarjene v 
Ljubnem vzele dva zvona: »Domača 
dekleta so ovenčala zvonove z zelenjem 
in cvetjem. Na večji zvon so prilepile 
sledeči napis: ''Oj z Bogom zdaj ljub-
ljeni zvon, odločen si na bojni grom. 
Veselja, žalosti si vir, pribori zaželjeni 
mir.''«18 

Odvzem zvonov je bila naloga vojske. Zvonove so največkrat kar zmetali iz lin zvonikov, zato so ob 
udarcu v tla pogosto počili. Župnije so za odkup zvonov dobile manjšo vsoto kot je bila njihova dejanska 
vrednost. Za kilogram teže so dobili 4 krone, realna cena pa je bila 16 kron za kilogram. Po končani 
vojni ni bilo dovolj denarja, da bi po župnijah kupili nove zvonove; najpogosteje pa je bil ta denar tako 
in tako namenjen za vojna posojila. Kot nadomestek za bronaste zvonove so se kmalu pojavili jekleni. 
Že leta 1916 so v jeseniški železarni ulili prvi poskusni zvon, naslednje leto pa so začeli z redno proi-
zvodnjo. Delo v jeseniški železarni je potekalo pod vodstvom livarskega mojstra Franca Torkarja. Na-
črtovanje zvonov je bilo zahtevno, največji problem je bilo narediti zvonove z dobrim zvokom, ki bi bil 
čim bolj podoben zvoku bronastih. Torkar je zato prilagodil obliko zvonov, ki je postala značilna prav za 
jeseniško železarno.19 Dovški župnik Jakob Aljaž je o jeklenih zvonovih zapisal, da »so osemkrat cenejši kot 
bronasti; da se ne ubijejo; da jih ne bodo v prihodnji vojski pobrali; da nimajo tako lepega in milega (pobožnega) 
glasu kot bronasti; da se jih bo sčasoma lotila rja, posebno če ne bodo bronsirani, kajti veter nosi v zvonik sneg, 
včasih tudi dež«.20 Na Jesenicah so ulili več kot 2.000 zvonov.

Življenje se je na Gorenjskem po začetku vojne temeljito spremenilo. Stvari, ki so se ljudem še pred 
vojno zdele samoumevne, so postale težko dosegljive ali omejene. Vse je bilo podrejeno vojaškim po-
trebam, vojna je prekinila tok življenja, poslabšala sta se zdravje in psihično počutje. Vse pogostejše so 
bile misli, da »/…/ najbrž pride po tem splošnem pomanjkanju – bolezen in smrt /…/«.21 Toda leta strahote so 
se po vstopu Italije v svetovno vojno maja 1915 le še stopnjevala. In tudi na Gorenjskem so z odprtjem 

16 Prav tam.
17 Ambrožič, Matjaž: Vpliv prve svetovne vojne na ljudi, delovanje cerkve in politično dogajanje v ljubljanski škofiji. V: Prva 

svetovna vojna in cerkev na Slovenskem. Ljubljana: Teološka fakulteta 2015, str. 185.
18 Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica, Podružnična šola Ljubno. Kronika ljudske šole v Ljubnem, šolsko 

leto 1916/1917.
19 Ambrožič, Matjaž: Zvonarstvo na Slovenskem. Ljubljana: Inštitut za zgodovino cerkve 1993, str. 153.
20 Jakob, Aljaž: Dovška župnijska kronika 1889–1923. Dovje-Mojstrana: Planinsko društvo 1989, str. 43.
21 Arhiv župnijskega urada v Kropi. Kronika župnije Kropa 1914–1919, 7. 3. 1917, str. 92.

Zvonovi Kranjske industrijske družbe, ki so pripravljeni za odvoz iz jeseniške 
železarne. (Gornjesavski muzej Jesenice)



9

Zbornik zgodovinskega gradiva

soške fronte občutili še večji strah in negotovost zaradi vojne, ki je s svojim neposrednim vplivom segla 
vsaj 100 kilometrov od prve bojne linije v notranjost. 

Vojska se tako vleče …
Zbiranje nabornikov za avstro-ogrsko vojsko je potekalo do 12. avgusta 1914. Tega dne je avstro-ogrska 
5. armada pod poveljstvom generala Oskarja Potioreka prestopila reko Drino in napadla Srbijo. Na 
avstro-ogrski strani so bili zmotno prepričani, da srbska vojska ne bo nudila večjega odpora, ker naj bi 
bila preveč izčrpana zaradi nedavnih balkanskih vojn. Do prvega velikega spopada je prišlo v noči na 
16. avgust pri kraju Tekeriš, nato pa so boji potekali na fronti, dolgi 50 kilometrov. Na tem delu bal-
kanske fronte si je nasproti stalo okrog 200.000 dobro opremljenih avstro-ogrskih vojakov in 180.000 
srbskih vojakov, med katerimi mnogi niso imeli niti osnovne opreme.22 Kljub temu so srbske sile pod 
poveljstvom generala Stepe Stepanovića med 19. in 20. avgustom avstro-ogrsko vojsko uspele prisiliti 
v umik. Avstro-Ogrska je imela 25.000 mrtvih in 4.500 zajetih vojakov ter častnikov, srbska vojska pa 
2.107 mrtvih in 250 zajetih vojakov ter okrog 14.000 ranjenih. Bitka na Ceru se je v zgodovino vpisala 
kot ena od prvih bitk prve svetovne vojne, v katerih so zavezniške sile presenetljivo premagale veliko 
močnejšega nasprotnika. S to bitko so se hitro končali upi Avstro-Ogrske, da že na samem začetku vojne 
vojaško zlomi in okupira Srbijo, da bi se nato njeni vojaki lahko usmerili proti Rusiji.

22 Mekina, Igor: Obletnica Cerske bitke. V: Mladina, 20. 8. 2014. Vir: https://www.mladina.si/159425/obletnica-cerske-
-bitke/ (datum vira: 27. 9. 2021).

Z Bogom, z Bogom, ljubljeni zvonovi! (Bogoljub, februar 1917, str. 35)
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Velika večina avstro-ogrskih enot 
je z železniškim transportom čez 
Madžarsko odpotovala proti Gali-
ciji v današnji Ukrajini in na Polj-
skem. Vojaki so tja prispeli okrog 
20. avgusta. Mobilizacija je tudi na 
Gorenjskem, enako kot drugje na 
Avstro-Ogrskem, sprožila izraze 
navdušenja in veselja, kot da bi šlo 
za »kratek izlet v romantiko, divja in 
moška pustolovščina – tako si je do-
mišljija preprostega človeka leta 1914 
predstavljala vojno in mlajši so se celo 
pošteno bali, da bi utegnili zamuditi 
tako čudovito razburljivo doživetje«.23 
Nabornike je pozdravljala množi-
ca ljudi, ceste pa so bile okrašene s 
cvetjem in zastavami. Pred odho-
dom na bojišče so pogosto potekale 
tudi poslovilne maše. 

Avstro-ogrska vojska je bila razde-
ljena po teritorialnem nabornem 

sistemu. Slovenski fantje so že v mirnem času največkrat služili vojsko v enotah, ki so jih v veliki meri 
sestavljali Slovenci. Med te so spadali zlasti 17. pehotni polk, polk »kranjskih Janezov«, 27. domobran-
ski pehotni polk (kasneje imenovan 2. gorski strelski polk), 7. pehotni polk, celjski 87. pehotni polk, 
delno pa tudi spodnještajerski 47. pehotni polk, tržaški 97. pehotni polk in 5. dragonski polk. Vse enote 
so spadale pod 3. armadni korpus, ki je imel sedež v Gradcu. Velike izgube in dopolnjevanje nekaterih 
enot je v nadaljevanju vojne pripeljalo do tega, da je bilo vedno več Slovencev razporejenih v večje šte-
vilo različnih enot.

Na vzhodni fronti so krvavi krst v uvodnih bojih doživeli tudi slovenski fantje, med njimi nekateri 
Gorenjci. Slovenske enote so 26. avgusta 1914 v bojih pri Majdanu Gologorskem utrpele hude izgube, 
17. pehotni polk je izgubil kar polovico vseh vojakov! V prvi polovici oktobra je avstro-ogrska vojska 
sicer uspela prebiti ruski obroč okrog trdnjave Přzemyśl, toda po treh neuspešnih zimskih ofenzivah 
je bila marca 1915 prisiljena v umik. Nato je v začetku maja sledila nova avstro-ogrska ofenziva Gor-
lice-Tarnów, v kateri so sodelovale tudi posamezne slovenske enote. Ta ofenziva je bila uspešnejša in 
avstro-ogrski vojski je junija ponovno uspelo osvojiti Přzemyśl ter tudi glavno mesto Galicije Lvov. Julija 
se je začela velika avstro-ogrsko-nemška ofenziva, ki je potisnila Ruse daleč proti vzhodu in bojna črta 
se je oktobra 1915 ustalila. Marca 1916 so Rusi poskušali z neuspešno ofenzivo, avgusta istega leta je 
na strani antante v vojno vstopila tudi Romunija. Nemška in avstro-ogrska vojska sta v Dobrudži in 
Transilvaniji premagali romunsko vojsko in nemški prodor je ustavila šele ruska vojska pri reki Seret. 

V Rusiji sta čedalje bolj rasla nezadovoljstvo zaradi vojne in razočaranje nad razmerami v zaledju. Fe-
bruarja 1917 je zavrelo v Petrogradu, kjer je prišlo do revolucije. Vojaki, ki naj bi zadušili revolucijo, so 
se pridružili uporu. Ruski car Nikolaj II. Romanov je moral odstopiti. Toda upornikom ni uspelo vzpo-
staviti trdne in enotne vlade, pa tudi ruska vojska na vzhodni fronti ni dosegla omembe vrednega voja-
škega uspeha. Julija 1917 je sicer sledila ruska ofenziva proti avstro-ogrskim položajem pri reki Dnjester, 

23 Zweig, Stefan: Včerajšnji svet. Ljubljana: Mladinska knjiga 2008, str. 240.

Gorenjski fantje po Dunajski cesti v Ljubljani prihajajo k mobilizaciji. (Te-
denske slike, 12. 8. 1914, str. 7)
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ki so jo nemški zavezniki ustavili. Toda že 19. julija 1917 se je začela velika nemško-avstro-ogrska ofen-
ziva pri Tarnopolu, ki je uspešno prebila vzhodno fronto in dosegla ruski umik iz Galicije in Bukovine. 

Vladimir Lenin se je aprila 1917 vrnil iz izgnanstva v Švici. Po vrnitvi v Rusijo je zahteval »Vso oblast 
sovjetom, mir za vsako ceno, vso zemljo kmetom!« in ruska revolucija se je nadaljevala. Po zmagi komunistov 
oktobra 1917 so se začeli pogovori o ustavitvi vojaških spopadov med Nemčijo in Rusijo ter premirju. 
Februarja 1918 je Nemčija začela obsežno ofenzivo in z uspešnim prodorom prisilila Rusijo v separatni 
mir, ki je bil v Brest Litovsku sklenjen 3. marca 1918. Mirovno pogodbo je kasneje podpisala tudi Ro-
munija in topovi na vzhodni fronti so utihnili.

23. maja 1915, več kot dve leti pred zaključkom vojaških operacij na vzhodni fronti, je vojno Avstro-Ogr-
ski napovedala še Kraljevina Italija. Odprlo se je novo, italijansko bojišče. Na vzhodni fronti je, razen ene-
ga bataljona, ostal le tržaški 97. pehotni polk, kajti sestavljali so ga vojaki slovenske, hrvaške in italijanske 
narodnosti. Ostali vojaki slovenskih polkov so odšli na soško fronto, kjer so se pridružili pohodnim in 
črnovojniškim bataljonom, ki so bili že takoj ob začetku spopadov z Italijo dodeljeni na ta del fronte.

Na Gorenjskem so še prehitro spoznali razsežnosti prve svetovne vojne. Kmalu po prvi mobilizaciji so 
začele na Gorenjsko prihajati žalostne vesti z balkanske in vzhodne fronte o ranjenih in padlih vojakih. 
Zlasti na vzhodni fronti so imele slovenske enote že v prvih spopadih z rusko vojsko konec avgusta 
1914 velike izgube in so se morale umakniti. Do konca leta 1914 je tudi v Galiciji padlo nekaj mož in 
fantov iz Ljubnega: Anton Rozman, Lovrenc Šolar, Janez Šolar, Ivan Markelj in Jožef Kristan. Zaradi 
avstro-ogrskih neuspehov na vzhodni fronti je bilo vzdušje med vojaki čedalje slabše. Tudi upanje v 
zmagovit konec vojne je bilo vse bolj pičlo. Vsi so si želeli le, da bi čim prej nastopil mir. Toda vojna se 
je šele dobro razplamtela!

Tako krvave, ljute borbe še ni bilo!
Ko je 23. maja 1915 Italija napovedala vojno Avstro-Ogrski, je v neposreden stik z vojnim dogajanjem 
prišla tudi Gorenjska. Oblikovalo se je italijansko bojišče, ki sta ga sestavljali tirolska in soška fronta. 
Gorenjska je z odprtjem soške fronte postala ožje bojno območje, postala je »talec vojaških oblasti«. Vse 
je bilo pod strogim vojaškim nadzorom, v pomembnejših krajih na Gorenjskem so bila ustanovljena 
etapna poveljstva. V neposrednem stiku z vojno je bilo kot edini del Kranjske območje Bohinja: bilo je 
prehodni pas med zaledjem in fronto. Vojaki so bili razporejeni vsepovsod po Gorenjskem: v Kranju, 
okolici Škofje Loke, v Žabnici, Kropi, Podnartu, Lescah, Križah … Največ jih je bilo v Bohinju, ki so ga 
od bojev na primorski strani ločili le vrhovi Spodnjih bohinjskih gora. Bohinj je bil popolnoma zaprto 
območje, za katerega je bil izdelan celo načrt izselitve prebivalcev, če bi fronta na Soči padla. Preostalo 
Gorenjsko naj bi obranila rezervna Savska linija, ki so jo pričeli graditi v drugi polovici leta 1915. 

Do sredina septembra 1917 so Italijani na soški fronti avstro-ogrske vojake napadli enajstkrat, toda 
omembe vrednega uspeha niso dosegli. Hudi boji so potekali zlasti za zavzetje tolminskega in goriškega 
mostišča, Doberdobske planote, Grmade, Fajtjega hriba, Batognice in Škabrijela. Tako na avstro-ogrski 
kot italijanski strani je bilo ogromno žrtev, ne eni in ne drugi niso zasedli večjega dela ozemlja. Vzpo-
redno z boji na soški fronti so potekali ravno tako krvavi boji na tirolski fronti: na več kot 3000 metrov 
visokih vrhovih, gorskih planotah, ledenikih in ozkih dolinah. Na tej fronti je svoje življenje »za cesarja 
in domovino« dal Ljubenčan Anton Rozman: »15. avgusta 1916 je padel na tirolsko-italijanski bojni črti 
častne smrti Anton Rozman vulgo ''Bokrnov''. Po smrti je bil odlikovan z bronasto hrabrostno svetinjo na vojnem 
traku. Služil je pri 7. lovskem polku. Bodi mu časten spomin.«24 Na tirolski fronti je verjetno padel še en Lju-
benčan, Franc Ažman, ki je bil za pogrešanega razglašen leta 1918. 

24 Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica, Podružnična šola Ljubno. Kronika ljudske šole v Ljubnem, šolsko 
leto 1915/1916.
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Gorenjci so se na prisotnost vojske sčasoma na-
vadili in vojake sprejeli, saj je njihova prisotnost 
vseeno nekoliko zmanjševala strah pred prodorom 
Italijanov, ki bi jih lahko pregnali v begunstvo v 
notranjost monarhije. V Ljubnem so avstro-ogrske 
vojake sprejeli zelo lepo, sodelovali so celo pri pro-
cesiji sv. Telesa: »/…/ Tu pri nas nastanjeni vojaki so 
se udeležili procesije in so se obnašali jako izpodbudno; 
pri blagoslovih so napravili špalir in tudi oddali častni 
strel. Vsa čast tako vrlim častnikom in vojakom! Bog 
jih čuvaj in spremljaj! – Tukajšnji poveljnik skrbi pov-
sod za vzoren red, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. 
Sploh se z vojaštvom naše ljudstvo prav dobro razu-
me; pomagamo drug drugemu, kar le moremo. /…/«25 
Koncentracija avstro-ogrskih vojakov na Gorenj-
skem se je povečevala od poletja 1917. Rusija je 
bila takrat že napol izločena iz vojne in vzhodne 
fronte skoraj ni bilo več. Avstro-Ogrska in Nemčija 
sta svoje vojake lahko prestavili na soško fronto. 
Začele so se priprave na zadnjo, 12. soško bitko, ki 
naj bi prinesla odločitev na tem delu fronte. Italija 
se je zdaj iz napadalke spremenila v branilko svo-
jih položajev ob Soči.

Priprave na zadnjo soško bitko, preboj pri Kobari-
du, so bile pravi logistični zalogaj. Za začetek napa-
da je bilo potrebno v Posočje v 44 dnevih prepeljati 
ogromne količine vojaške opreme, topov in dru-
gega orožja ter vojakov. To pa je predstavljalo pre-
cejšen problem zaradi slabih prometnih povezav s 

Posočjem. Že sicer preobremenjen železniški promet, ki je bil povsem podrejen vojaškim potrebam, so 
razširili s številnimi vlaki iz celotne monarhije, za prevoz potrebnega materiala pa so uporabili vse možne 
železniške in cestne povezave. Povečan železniški promet je bil opazen na železniških postajah na Jeseni-
cah, v Kranju, Bohinjski Bistrici in Ljubljani. Del poveljstva združene 14. nemško-avstro-ogrske armade 
je že 15. septembra 1917 prispel v Posočje, prevoz vojakov in vojaškega materiala pa se je začel 20. sep-
tembra. Nemci so na soško fronto najprej poslali sto lovskih letal, šest opazovalnih balonov in močne 
protiletalske oddelke, da bi Italijanom onemogočili letalsko opazovanje. V zaledju Gorenjske je bilo v 
času priprav na odločilno nemško-avstro-ogrsko protiofenzivo vzpostavljenih nekaj vojaških letališč. V 
okolici Kranja, na Laborah je bilo urejeno zasilno vojaško letališče, kamor so pred prebojem pri Kobaridu 
prepeljali letala in del opreme za vojsko. Vojaško letališče je bilo tudi v Šentvidu, na Bledu na Jaršah in v 
Lescah na lokaciji, kjer je še danes. Nekaj letal, ki jih je nemško-avstro-ogrska armada uporabila v zadnji 
soški bitki, so z vlaki prepeljali še na železniško postajo v Podnartu. Letališče pa so uredili v bližini, v 
Sredku na sotočju Save in Lešnice. Letala so preletavala celotno Gorenjsko: »Že kakih 14 dni so vsak dan 
bučali zrakoplovi, ki pa so bili domači. Prihajali so iz Bleda sem.«26 

Predvsem od sredine septembra so prebivalci krajev v zaledju Gorenjske vse pogosteje srečevali tudi 
nemške vojake. Veliko jih je bilo v Škofji Loki in njeni okolici, v Kranju, Kamniku, Kranjski Gori, 

25 Domoljub, Dopisi: Ljubno na Gorenjskem, 14. 7. 1917, str. 280.
26 Nadškofijski arhiv Ljubljana. Kronika župnije Križe, 14. 8. 1917, str. 28.

Trenske kolone na poti proti Jesenicam. (Muzej novejše 
zgodovine Slovenije)
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Bohinjski Bistrici, v okolici Lesc in 
Radovljice, v Kropi, na Jesenicah 
in Bledu. Različne nemške enote 
so se menjavale tudi v Križah, Pri-
stavi, Seničnem, Žiganji vasi in na 
Retnjah. Od konca septembra do 
prve polovice oktobra so na Go-
renjsko množice vojakov nemške 
pehote prihajale čez prelaz Ljubelj. 
Na Gorenjsko je prišel tudi Erwin 
Rommel, ki se je 12. oktobra 1917 
skupaj z württemberškim gorskim 
bataljonom izkrcal na železniški 
postaji v Podnartu. Njegova enota 
je bila nastanjena v Zgornjem in 
Spodnjem Otoku, Gorici in Vrb-
njah. Nemške vojake so prebivalci 
zalednih krajev na Gorenjskem 
sprejeli previdno in z določeno mero nezaupanja. Pri njih so opazili drugačno vedenje, vljudnost, di-
sciplino in dobro obleko. Predvsem pa jih je presenetilo to, da imajo dovolj hrane in da so veliko bolje 
preskrbljeni z vsem potrebnim kot so bili avstro-ogrski vojaki: »Nemški vojaki imajo dobro hrano, častniki 
tako kakor moštvo. Kade smodke. Vse boljše so preskrbljeni kot avstrijski vojaki ... nemški imajo vsega dovolj, 
naši pa stradajo in beračijo pri ljudeh ... Dobil sem ta-le vtis: ko bi morali nemški vojaki tako stradati ko naši, bi 
bilo kmalu konec vojske, zakaj nemški bi se kmalu – uprli. /.../«27 Vojaki so bili nastanjeni po šolah, v hišah 
in stanovanjih, pa tudi po hlevih, skednjih, župniščih in celo v cerkvah.

Poseben zalogaj sta v pripravah na 12. soško bitko predstavljala prevoz topništva in streliva na samo 
fronto. Transporti so potekali ponoči, topove so prevažali z vlaki in dovolj velikimi vozili. Velike ko-
ličine streliva, ki ga je potrebovalo topništvo, so z vlaki prepeljali največ po bohinjski progi, ki je edi-
na omogočala neposreden prevoz na mesto napada. Za začetek nemško-avstro-ogrskega napada je bil 
sprva določen 22. oktober 1917, toda kljub nečloveškim naporom so s pripravami zamujali, zato so za 
nov datum ofenzive določili 24. oktober. Vojaki 12. šlezijske divizije so le osem ur po začetku napada 
zasedli Kobarid, kar je bil res pravi čudež. V štirih dneh je avstro-ogrsko-nemški vojski uspelo pregnati 
Italijane preko reke Tilment proti reki Piavi, kjer se je fronta na začetku leta 1918 ustalila. 

Po preboju fronte se je čez reko Tilment začelo umikati 2 milijona italijanskih vojakov, skupaj z njimi pa 
tudi vojni begunci in civilisti iz notranjosti Italije. Vse je bežalo pred avstrijskimi in nemškimi napadalci, 
ceste so bile popolnoma neprehodne, jarki ob cestah so bili polni vozov, vojaške opreme, orožja, topov 
… Z italijanskimi vojnimi ujetniki so se kmalu srečali tudi na Gorenjskem. Konec oktobra 1917 so prišli 
tudi v Kranj in Podnart: »/.../ Ujetnikov je vse polno na poti proti Ljubljani in v Ljubljani. Nekaj jih vozijo z 
vlakom, večina mora peš, ker ni dovolj voz. Pravijo, da niso že 3 dni jedli. V Podnartu jih je bilo včeraj polno. 
Stali so kar v dežju-nalivu na cesti lačni, umazani, nekdo je izpulil repo, jedel jo je kar s prstjo vred, pulijo štore 
od zelja, da jih pojedo. Baje so dajali častniki zlato uro za eno jabolko. Kako je vojska neusmiljena! Saj se našim 
ujetnikom godi prav tako povsod drugod. /.../«28 Avstro-Ogrska ni bila pripravljena na takšne množice voj-
nih ujetnikov, zato ni bilo dovolj hrane. Prihajalo je do zaseganja kotlov, v katerih so zanje kuhali hrano, 
ki je nikoli ni bilo dovolj. Zato so ujetniki za hrano prodajali borno imetje. Ljudem je ostalo v spominu, 
da so bili ujetniki večinoma prijazni. 

27 Prav tam, 3. 10. 1917, str. 31–32.
28 Arhiv župnijskega urada v Kropi. Kronika župnije Kropa 1914–1919, 31. 10. 1917, str. 128.

Prenočevanje v šotorih po celodnevnem maršu. (Muzej novejše zgodovine 
Slovenije)
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Vojna je počasi, vendar zanesljivo vse bolj postajala nekaj vsakdanjega, nekaj, kar sicer še vedno traja, 
vendar ne več na slovenskem ozemlju. Ob reki Soči in v Julijskih Alpah sta ob koncu leta 1917 in na 
začetku leta 1918 nastopila obdobje relativnega miru in upanja v boljši jutri. Čeprav še ni bilo znakov 
razkroja večnarodne avstro-ogrske armade in so tudi slovenski vojaki ostajali lojalni, se je že napovedo-
valo neizbežno: popoln zlom avstro-ogrske monarhije. Vse bolj se je širilo nezaupanje do skoraj vsega, 
najbolj pa do same vojne in njene nujnosti: »Kaj se je zgodilo? Nič drugega kot to, da je vojna trajala že dve 
leti in pol; čas je opravil svoje delo okrutnega treznjenja. Po strašnem puščanju krvi na bojiščih je začela vročica 
popuščati. Ljudje so gledali vojni v obraz s hladnejšim, bolj trdim pogledom kot pa v prvih mesecih splošnega 
navdušenja. Občutek skupnosti se je začel rahljati, kajti o velikem ''nravnem očiščenju'', ki so ga filozofi in pesni-
ki tako zanesenjaško oznanjali, ni bilo več sledu. Skozi ves narod je zevala globoka razpoka, kot bi razpadla 
dežela na dvoje različnih svetov: spredaj svet vojakov, ki so se borili in prenašali najhujše pomanjkanje, zadaj 
svet tistih, ki so ostali doma, še nadalje živeli brez skrbi, obiskovali gledališča in celo služili denar s tujo nesrečo. 
Fronta in zaledje sta se vedno ostreje ločila drug od drugega. Skozi vrata uradov se je vtihotapilo nesramno pro-
tekcionaštvo v stoterih krinkah; vedeli smo, da dobivajo ljudje z denarjem ali dobrimi zvezami donosne dobave, 
medtem ko še vedno že na pol pohabljene kmete in delavce ženejo v strelske jarke. Zato si je začel vsakdo brezob-
zirno pomagati, kolikor je le mogel. Zaradi nesramnega verižniškega trgovanja so se najpotrebnejši potrošniški 
predmeti vsak dan podražili, živil je bilo vedno manj, a med sivim močvirjem množične bede je kot varljiva luč 
prodiralo dražljivo razkošje vojnih dobičkarjev. Polagoma se je začelo širiti med prebivalstvom ogorčeno neza-
upanje – nezaupanje do denarja, ki je vedno bolj izgubljal svojo vrednost, nezaupanje do generalov, častnikov, 
diplomatov, nezaupanje do vsakega razglasa države in generalnega štaba, nezaupanje do časopisov in njihovih 
poročil, nezaupanje do same vojne in njene nujnosti.«29 

29 Zweig, Stefan: Včerajšnji svet. Ljubljana: Mladinska knjiga 2008, str. 270–271.

Italijanski ujetniki na poti proti Kranju. (Muzej novejše zgodovine Slovenije)
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Ob enajsti uri na enajsti dan enajstega meseca

Kaj je prineslo leto 1918? Žalostnih dni še kar ni bilo konec, a občutek zmage nad Italijani, ko so se po 
12. soški bitki umaknili čez reko Piavo, globoko na italijanskem ozemlju, je vlival novo upanje. Počasi 
se je nakazoval začetek konca vojne in na Gorenjskem so vse bolj verjeli, da bo naslednje leto resnično 
»venčano z mirom«.

Na začetku leta 1918 je bilo odločilnega pomena, katera stran je bolje pripravljena na še eno uničujočo 
bitko, ki bi utegnila odločiti vojno. Ob povečani industrijski proizvodnji in pomoči zaveznikov je itali-
janska vojska hitro nadomestila izgubljeno opremo in orožje ter si povrnila bojno moč. Po kobariškem 
polomu so se Italijani naučili organizirano braniti. Na drugi strani je bila avstro-ogrska vojska v izgub-
ljenem položaju. Leta 1918 je bila že docela izčrpana. Preskrba enot je bila izjemno slaba, česar pa se v 
vrhovnem poveljstvu avstro-ogrske vojske niso zavedali. Poleti 1918 so se pričeli pripravljati na odloči-
len napad preko Piave, ki naj bi Italijo dokončno izločil iz vojne. 

General Svetozar Borojević se ni navduševal nad prodorom preko Piave in je vseskozi opozarjal, da 
je avstro-ogrska vojska za napad preslabo pripravljena in oborožena ter dobesedno lačna. Avstro-ogr-
ska vojska je svojo zadnjo ofenzivo začela 15. junija 1918. Napada se je lotila na kar 120 kilometrov 
širokem odseku fronte. Ofenziva je po nekaj začetnih uspehih na Montellu in spodnji Piavi doživela 
polom. Napadalci tudi z vremenom 
niso imeli sreče: zaradi obilnega 
deževja je Piava močno narasla in 
postala deroča, kar je otežilo pres-
krbo enot. Pontonske mostove, ki 
jih je avstro-ogrska vojska zgradila 
za preskrbovanje enot, je odnašala 
deroča reka, uničevalo pa jih je tudi 
antantno letalstvo. Avstro-ogrski 
armadi se je sicer uspelo umakniti 
na levi breg Piave, a izgube so bile 
ogromne. Sam avstrijski cesar Karl 
je moral 20. junija 1918 ukazati 
umik na izhodiščne položaje. V 
tednu bojev je avstro-ogrska arma-
da izgubila 142.260 mož; veliko 
žrtev je terjala tudi malarija, ki se ji 
je avgusta 1918 pridružila še griža. 
Neuspeh je imel hude posledice za 
moralo vojakov in vse več je bilo 
dezerterstva. 

Zadnja velika bitka prve svetovne vojne, poimenovana po kraju Vittorio Veneto, se je pričela v noči med 
23. in 24. oktobrom 1918, prav na obletnico začetka preboja pri Kobaridu. Zdesetkani avstro-ogrski 
armadi je nasproti stala premočna italijanska armada ob pomoči treh britanskih, dveh francoskih in ene 
češkoslovaške divizije ter ameriškega polka. Prvi italijanski napad na pogorje Grappa je bil neuspešen 
in v štiridnevnih bojih so avstro-ogrske čete zaustavile vse italijanske prodore. Vse bolj se je nakazoval 
razpad dvojne monarhije, pričeli so se vrstiti upori vojakov. V noči na 27. oktober so Italijani na več 
mestih prečkali reko Piavo. Avstro-ogrske enote iz rezerve, ki bi morale 29. oktobra s protinapadom zlo-
miti vnovični italijanski prodor na pobočjih Grappe, se niso več hotele bojevati. Borojević je premaknil 

Obvezovališče na bojišču ob reki Piavi med avstro-ogrsko ofenzivo junija 
1918. (Gorenjski muzej)
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dve armadi za reko Livenzo, nato pa se je umik nadaljeval za reko Tilment. Avstro-Ogrska je 30. oktobra 
zaprosila za premirje in preboj pri Vittoriu Venetu se je končal 4. novembra. Avstro-Ogrska se je sesula, 
vojska pa je propadla skupaj z njo. Orožje je dokončno utihnilo 4. novembra 1918 ob treh popoldne. In 
11. novembra 1918 je bilo ob 11. uri v vagonu pri francoskem mestecu Compiègne končno podpisano 
premirje med Nemčijo in antantnimi silami. »Svetovnega klanja« je bilo konec. S koncem vojne je bilo 
konec tudi Avstro-Ogrske.

Gorenjski možje in fantje so v enotah, v katerih so dočakali konec vojne, množično začeli odpovedovati 
pokorščino cesarju. Počasi so se začeli vračati domov: »Koncem meseca oktobra že se je slutilo po vojnih 
neuspehih, da razpade nam Slovencem vedno krivična avstro-ogrska monarhija. Najprej so centralne države 
(Avstrija, Nemčija, Turčija in Bolgarija) bile premagane od zmagonosnih srbskih čet na Balkanu, takoj nato pa 
so bili ob Soči pognani v beg c. in kr. avstrijski in ces. nemški polki od antante. Ko so slovanski vojaki v avstrijski 
armadi ob splošni zmedi odpovedali pokorščino, je bil polom centralnih držav gotov. S soške fronte so se nedisci-
plinirano in v neredu vračale razne vojne čete. /…/«30 

Na železniških postajah je ob vračanju vojakov z italijanskega bojišča vladala velika zmeda, vse je hitelo 
domov. A kam? Avstro-Ogrske ni bilo več, saj je že 29. oktobra 1918 Narodni svet v Ljubljani razglasil 
novo državo, Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov. Žal pa se mnogi možje in fantje domov na Gorenjsko 
niso več vrnili. Nekateri so pred koncem vojne padli v italijansko ujetništvo, med njimi tudi Ivan Tavčar 
in Franc Zupančič iz Ljubnega. Še več pa jih je za vedno ostalo na fronti. V Kroniko ljudske šole v Ljubnem 
je nadučitelj Markošek leta 1918 zapisal imena nekaterih domačinov, ki se niso vrnili domov: 

»Na bojnem polju so dali svoje življenje za dom in cesarja sledeči iz občine Ljubno:
Dne 24. nov. 1917 je daroval svoje mlado življenje mladenič Pezdič Anton, zadet od sovražne granate na bojišču 
ob Piavi.
Dne 2. dec. 1917 je umrl na italijanskem bojišču korporal Alojzij Markelj, posestnikov sin iz Ljubnega h. št. 74. 
Za svoje junaštvo je bil odlikovan z bronasto hrabrostno svetinjo in malo srebrno kolajno. Naj v miru počivata 
vrla vojaka!
V vojnih bolnišnicah so umrli sledeči. Dne 4. jan. 1918, Pezdič Franc v Slavoniji.
Dne 3. nov. 1917 je umrl za legarjem v vojni bolnišnici v Ajdovščini na Primorskem posestnik in član tukajšnjega 
krajnega šolskega sveta Janez Langus iz Ljubnega h. št. 27.
V vojni bolnici v Budim Pešti je umrl Janez Kristan, posestnika sin, iz Ljubnega h. št. 27. Bodi jim lahka zemlja v 
tujini! Časten jim spomin!«31 K temu seznamu je potrebno dodati še Franca Benedičiča, ki je verjetno padel 
na soški fronti in Franca Šolarja, ki je umrl v mariborski bolnišnici.

Prva svetovna vojna se je končala, monarhije in cesarja ni bilo več, Slovenci so dobili novo državo in no-
vega vladarja. Še novembra 1916 so na Gorenjskem žalovali za preminulim cesarjem Francem Jožefom 
I., čez dve leti pa so že praznovali združitev s Srbi in Hrvati v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev: 
»Dne 14. grudna 1918 se je praznoval praznik ujedinjenja našega troimenega naroda – Slovencev, Hrvatov in 
Srbov. Zjutraj se je udeležila šolska mladina slovesne službe božje. Po cerkvenem opravilu se je podala mladina 
v šolo, kjer se je razložil pomen narodnega praznika. Do sedaj nismo bili na naši domači zemlji svoji gospodarji. 
Služiti smo morali tujemu narodu; bili smo njegova peta. Avstrija je razpadla. Meje, ki so nas ločile od bratskega 
naroda Srbohrvatov, so odpadle in danes se radujemo skupne svobode, prostosti in domovine. Obenem se je šolski 
mladini podala kratka zgodovina dinastije Karagjorgjevićev in njeno zaslugo za ujedinjenje SHS. Po odpeti 
''Lepa naša domovina'' se je zaključila slavnost. Ta dan je bil prost pouka.«32 Toda že konec leta 1918 sta po 
vsej državi nastopila malodušje in strah pred negotovo prihodnostjo: »/.../ Novo državo, novo domovino 

30 Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Gorenjsko Kranj, SI_ZAL_KRA/0087, Osnovna šola Kranj, a. e. 2. Kronika štiri-
razredne deške ljudske šole v Kranju. Od 16. septembra 1913 do 31. avgusta 1922, leto 1918.

31 Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica, Podružnična šola Ljubno. Kronika ljudske šole v Ljubnem, šolsko 
leto 1917/1918.

32 Prav tam, šolsko leto 1918/1919.
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nam je prineslo to leto! Pa kje so njene meje? Na Koroškem divja hud boj prav v teh dneh! /.../ Kaj bo sploh iz vseh 
teh strašnih prevratov na vseh straneh? Lepe reči zares nam je prinesla ''svobodna Jugoslavija''!«33 

mag. Barbara Kalan, Gorenjski muzej

33 Kronika župnije M. B. v Domžalah 27. okt. 1918–1. feb. 1920 (dostopno na www.dlib.si).



18

Odkritje spominske plošče

SOŠKA FRONTA – slovenska nacionalna katastrofa

Boji na Soški fronti so potekali na 
etnično slovenskih tleh. Predstavlja-
jo največji spopad v visokogorju v 
moderni zgodovini človeštva. V dva-
najstih soških bitkah, ki so bile zaradi 
neugodnega terena nedvomno najtež-
je v prvi svetovni vojni, se je bojevalo 
več deset tisoč slovenskih vojakov. To 
je več kot v 2. svetovni vojni na doma-
čih tleh. Tudi posledice so bile krute: 
na fronti je umrlo najmanj 460.000, 
po nekaterih ocenah celo 700.000 lju-
di, med njimi od 40.000 do 50.000 
Slovencev. Natančnih podatkov ni 
niti danes, ko praznujemo stoto oble-
tnico velike morije.

Številke o mrtvih so pretresljive, še 
zlasti če upoštevamo, da je imela 
Slovenija takrat le 1,3 milijona pre-
bivalcev. Postane nam jasno, kako 
visoko ceno smo plačali v spopadu, 
v katerem je bilo civilno prebivalstvo 
bistveno manj prizadeto kot v 2. sve-
tovni vojni. So pa avstrijske oblasti 
iz Posočja in Goriške izselile skoraj 
100.000 Slovencev. Med italijansko 
okupacijo je bilo iz teh dveh pokrajin 
pregnanih dodatnih 10.000 Sloven-
cev. 

Spomin na prvo vojno so iz slovenske 
kolektivne zavesti po letu 1945 siste-
matično brisali. Krivica, ki je doletela 
več deset tisoč ubitih vojakov, je še 
toliko večja, če imamo pred očmi dej-
stvo, da je 1. svetovna vojna najhujša 
demografska katastrofa v slovenski 
zgodovini. Po njenem koncu je ostalo 
nad deset tisoč Slovenk, ki niso naš-
le ženina. Žene – vdove pa so zaman 
čakale može, ki se nikoli niso vrnili 
domov.

Vir: Retro; Dejan Steinbuch 

Svetozar Borojević von Bojna, komandant AO armade na soški fronti 
(Arhiv Markošek)
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NAŠI VOJAKI

Po podatkih šolske in župnijske kronike je bilo iz naše župnije že v prvi splošni mobilizaciji vpoklicanih 
toliko nabornikov, kot je štel otrok cel letnik štirirazredne ljudske šole v Ljubnem. Ambicije, da bi ure-
dili popoln seznam vpoklicanih, nismo uspeli uresničiti.

Podatke o padlih pa se je dalo dobiti v različnih arhivih. V nadaljevanju je za vsakega umrlega izdelana 
posebna tabela, priloženi in/ali citirani pa so tudi arhivski dokumenti.

Pri tem kratice pomenijo:
• RMK – rojstna matična knjiga; Nadškofijski arhiv Ljubljana(NAŠL)
• SA – status animarum- stanje duš (popis prebivalcev po hišah); Nadškofijski arhiv Ljubljana 

(NAŠL) 
• ZAL, RAD – Zgodovinski arhiv Ljubljana; enota za Gorenjsko - Kranj; Oddelek za občino 

Radovljica
• SISTORY – Zgodovina Slovenije - Arhiv

Uniforme cesarsko-kraljeve vojske od leta 1908/10
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AŽMAN Franc Rojen:
Ljubno št. 71

Po domače:
AHČEV

Rojen: 4. 12. 1888  
Krščen: 4. 12. 1888
Mama: Mica, roj. Pogačnik   
Oče: Simon Ažman 

VIRI: 
RMK – Pfarr Maria Laufen, 1853–188, Pag. 87; TOM |||

Vojaška enota: 
7. lovski bataljon
Najprej na ruski fronti in v ujetništvu, nato 
doma, potem gre na italijansko fronto.

VIRI:
Uradni list (URL): 43/1923

Kraj bivanja: Kovor
Poklic: čevljar
Stan: samski
Pristojna občina: Ljubno

VIRI:
ZAL, TRŽ 47, A 13/24

Pogrešan: 1918 
Kraj smrti: italijanska fronta
Proglašen za mrtvega: 1. 1. 1921

VIRI:
Okrajno sodišče Tržič (SI_ZAL_TRŽ/0047)
Proglasitev mrtvim: opravilna št. T 15/23-10  
Deželnega sodišča v Ljubljani

Proglasitev mrtvim; VIR: NAŠL
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BENEDIČIČ 
Franc

Rojen:
Studeno št. 13

Po domače: 
JUHRATOV

Rojen: 10.2.1884  
Krščen: 
Mama: Mina Kobljer  
Oče: Franc 

VIRI: 
Izpisek iz družinske knjige – v lasti družine 
Poročna knjiga-fare Sevca leto 1883
RMK Selca

Vojaška enota: 

VIRI:

Kraj bivanja: Ljubno 5
Poklic: posestnik
Stan: poročen, 1 otrok

VIRI:
RMK – Pfarr Selca 
prim. VL št. 367/16, str. 7 
Izpisek iz družinske knjige

Pogrešan: 15.11.1915 
Kraj smrti: Italija

VIRI:
Proglasitev mrtvim: opravilna št. T 15/23-10 Deželnega 
sodišča v Ljubljani

Izpis iz družinske knjige 
-Juhratova družina 
VIR: družinski arhiv
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KRISTAN Ivan
(Janez)

Rojen:
Ljubno št. 29 

Po domače:
MIŠNJEKOV

Rojen: 10. 12. 1893  
Krščen: 
Mama: Franca Zupančič  
Oče: Jožef 

VIRI: 
SA – Ljubno 1880 (1799–1917), 
 str. 29 

Vojaška enota: 

VIRI:

Kraj bivanja: Ljubno 29
Poklic: 
Stan: 

Umrl:  30. 12. 1917
Kraj smrti: Ogrska, Budimpešta
 –vojna bolnica
VIRI:
Sistory
Kronika ljudske šole v Ljubnem, šolsko leto 1917/1918

SA – Mišnjekova družina
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KRISTAN Jožef Rojen:
Ljubno št. 29 

Po domače:
MIŠNJEKOV

Rojen: 6.11.1891  
Krščen: 
Mama: Franca Zupančič  
Oče: Jožef 

VIRI: 
SA – Ljubno 1880 (1799–1917) str. 29 

Vojaška enota: 

VIRI:

Kraj bivanja: 
Poklic: 
Stan: 

Pogrešan: 1915
Kraj smrti: Galicija

VIRI:
(*)
NAŠL- Izpis iz družinske knjige
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LANGUS Ivan Rojen:
Ljubno št. 27 

Po domače:
VAHOV

Rojen: 8. 5. 1881  
Krščen: 
Mama: Susanna Pezdič  
Oče: Johan 

VIRI: 
Nadškofijski arhiv – Izpis iz družinske knjige

Vojaška enota: 
17. pehotni polk

VIRI:
ZAL, RAD 13, P 119/18

Kraj bivanja: Ljubno 27
Poklic: kmet
Stan: poročen, 4 otroci

VIRI:
ZAL, RAD 13, P 119/18

Umrl:  3. 11. 1917
Kraj smrti: Ajdovščina, vojna
 bolnica (paratifus)
VIRI:
Nadškofijski arhiv – Izpis iz družinske knjige

Ivan Langus – VAH, na sliki srednji; (Vir: družinski arhiv)
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MARKELJ Alojz Rojen:
Ljubno št. 74 

Po domače:
KRANČOV

Rojen: 17.5.1894  
Krščen: 
Mama: Neža  
Oče:  

VIRI: 
RMK (UE)
SA – Ljubno 1880 (1799–1917), str. 70

Čin: korporal

Vojaška enota: 73. pehotni polk
Najprej na Tirolskem, nato na italijanski fronti.

Odlikovanje:  bronasta hrabrostna svetinja 
  mala srebrna kolajna 

VIRI:
ZAL, RAD 13, A 245/18
IR 17, zugeteilt dem IR 73, IV. MGKomp.; LstKorp.

Kraj bivanja: Ljubno 74
Poklic: čevljar
Stan: samski

VIRI:
ZAL, RAD 13, A 245/18

Umrl:  4. 12. 1917
Kraj smrti:     Italijanska fronta, Zenson di Piave

VIRI:
ZAL, RAD 13, A 245/18;
VL št. 659/18, str. 34 (padel)

Fotografija v funkciji razglednice poslana 
Ambrožič Josipu 27. 9. 1916. 
VIR: Arhiv družine Ambrožič
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MARKELJ Ivan Rojen:
Ljubno št. 37 

Po domače:
VAHULČOV

Rojen: 15. avgust 1888  
Krščen: 17. avgust 1888
Mama: Josefa Markovc  
Oče: Valentin Markelj 

VIRI: 
SA – Ljubno (1795–1889), str. 35
RMK: PFAR Maria Laufen 1853–1889

Vojaška enota: 
27. domobranski pešpolk

VIRI:
Ilustrirani glasnik (22.721915, letnik 1, st. 47)

Kraj bivanja: Ljubno 27
Poklic: čevljar 
Stan: samski

VIRI:

Umrl:  28. 10. 1914
Kraj smrti: Galicija

VIRI:
ZAL, RAD 13, A 38/15

VIR: družinski arhiv
Ivan – Janez Markelj

Oznanilo za črno peto mašo z libero; (Vir: NAŠL Zapisnik cerkvenih govorov 1913-1917,  
Župnije Ljubno)
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PEZDIČ Anton Rojen:
Ljubno št. 6 

Po domače:
ŽGAJNARJOV

Rojen: 20. 9. 1895  
Krščen: 
Mama: Marija (Mica) Presterl  
Oče: Anton 

VIRI: 
RMK (UE)
SA – Ljubno 1880 (1799–1917), str. 6
VL št. 657/18, str. 36

Vojaška enota: 
17. pehotni polk, 
1. stotnija 

VIRI:

Kraj bivanja: Ljubno 88; Posavc 10
Poklic: 
Stan: samski

VIRI:

Umrl:  12. 11. 1917
Kraj smrti: Tirolska

VIRI:
ZAL, RAD 13, A 159/18
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List iz šolske kronike; (Vir: NAŠL Zapisnik cerkvenih govorov 1913-1917,  Župnije Ljubno)
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PEZDIČ 
Frančišek 
(France)

Rojen:
Ljubno št. 6 

Po domače:
ŽGAJNARJOV

Rojen: 4. 10. 1899  
Krščen: 
Mama: Marija (Mica) Presterl  
Oče: Anton 

VIRI: 
RMK (UE)
SA – Ljubno 1880 (1799–1917), str. 6
VL št. 657/18, str. 36

Vojaška enota: 

VIRI:

Kraj bivanja: Posavc 10
Poklic:  
Stan: 

VIRI:

Umrl:  4. 1. 1918
Kraj smrti: Slavonija, Bršadin (bolnišnica)

VIRI:
Nadškofijski arhiv – Izpis družinske knjige
ZAL, RAD 13, A 159/18

Pezdičeva družina – pri Žgajnarju; (Vir: NAŠL- SA – Ljubno 1880 (1799–1917), str. 6)
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ROZMAN Anton Rojen:
Ljubno št. 45 

Po domače:
BOKERNOV

Rojen: 3. 5. 1873  
Krščen: 4. 5. 1873
Mama: Barbara Toman  
Oče: Jakob 

VIRI: 
RMK: PFAR Maria Laufen 1853–1889
SA – Ljubno 1880 (1799–1917)
SA – Ljubno (1795–1889), str. 3

Vojaška enota: 
17. črnovojniški polk 
(27. domobranski pešpolk)

VIRI:

Kraj bivanja: Ljubno
Poklic: tovarniški delavec
Stan: samski

VIRI:
ZAL, RAD 13, A 386/16

Umrl:  15. 8. 1916
Kraj smrti: Južna Tirolska

VIRI:
ZAL, RAD 13, A 386/16
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List iz šolske kronike; (Vir: Kronika ljudske šole v Ljubnem, šolsko leto 1915/1916)
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Družina ohranja bridko vest o zadnji uri svojega očeta, ki 
jo je materi – vdovi po vojni prinesel soborec z bojnega 
polja v Galiciji.

Zaradi vojaških aktivnosti je na področju fronte popustil 
jez na reki in pričakovati je bilo poplavo na območju bo-
jev. Anton Rozman je bil hudo ranjen in ni se mogel gi-
bati. Pol grunta je obljubljal tistemu, ki bi ga rešil. V silni 
časovni in situacijski stiski bojnim tovarišem to ni uspelo.

Še danes se Janezu, ki gospodari na Arnežovem posestvu, 
zatrese glas, ko se vživi v usodo svojega starega očeta.

ROZMAN Anton Rojen:
Ljubno št. 24 

Po domače:
ARNEŽOV

Rojen: 13. 12. 1881  
Krščen: 14. 12. 1881
Mama: Mica Hlebčar  
Oče: Johhan 

VIRI: 
RMK: PFAR Maria Laufen 1853–1889
SA – Ljubno 1880 (1799–1917)
SA – Ljubno (1795-1889)

Vojaška enota: 
7. lovski bataljon

Vpoklican:
splošna mobilizacija

VIRI:
FJB 7; ErsResJäg
ZAL, RAD 13, P 80/16

Kraj bivanja: Posavc 10
Poklic:  
Stan: 

VIRI:

Umrl:  26. 8. 1914
Kraj smrti: Galicija, Stronibaby

VIRI:
VL št. 578/17, str. 48 (mrtev)
ZAL, RAD 13, A 386/16

Rozman Anton – Arnež; (Vir: družinski arhiv)



33

Zbornik zgodovinskega gradiva

Avstrija je vdovi prošnjo za 
pomoč zavrnila;  
(Vir: družinski arhiv)

Prošnja leta 1915

Tudi nova država SHS za 
Arnežovo družino ni imela 
posluha; 
(Vir: družinski arhiv)
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ŠOLAR Franc Rojen:
Ljubno št. 16 

Po domače:
ŠPANOV
(Rojen pr’ Špan)

Rojen: 11. 1. 1872  
Krščen: 
Mama: Mina Šolar – Rožmanova
 (teta Lorenca Šolar)
Oče:  

VIRI: 
RMK: PFAR Maria Laufen 1853–1889

Vojaška enota: 
27. domobranski pešpolk

VIRI:
ZAL, RAD 13, P 95/15

Kraj bivanja: Pirna; Saška -Nemčija
Poklic:  
Stan: poročen
Žena: Emilije Šolar  
2 otroka: Elizabeth, Hildegard 
Pristojna občina: Ljubno

VIRI:
ZAL, RAD 13, P 95/15

Umrl:  11. 6. 1915
Kraj smrti: Maribor, splošna bolnica

VIRI:
ZAL, RAD 13, P 95/15

Poročilo o smrti;  
 (Vir: ZAL, RAD 13, P 95/15)
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ŠOLAR Ivan Rojen:
Ljubno št. 28 

Po domače:
KOLESARJOV

Rojen: 31. 12. 1873   
 Rojen Pičman (pri Lenartu)
Krščen: 1. 1. 1874
Mama: Marija Pičman  
Oče: Johan 

VIRI: 
RMK: PFAR Maria Laufen 1853–1889

Vojaška enota: 

VIRI:

Kraj bivanja: Ljubno 38
Poklic: kolar 
Stan: poročen, 6 otrok

VIRI:
ZAL, RAD 13, P 26/16

Umrl:  19. 10. 1914
Kraj smrti: Galicija, pri vasi Budy

VIRI:
ZAL, RAD 13, P 26/16

Šolar Ivan - Kolesarjov, je bil po rojstvu Lenartov; 
(Vir: SA - NAŠL)
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List iz šolske kronike; (Vir:. Kronika ljudske šole v Ljubnem, šolsko leto 1914/1915)
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ŠOLAR Lovrenc Rojen:
Ljubno št. 4 

Po domače:
ROŽMANOV

Rojen: 29. 7. 1879  
Krščen: 30. 7. 1879
Mama: Helena Jenko  
Oče: Lorenz 

VIRI: 
RMK: PFAR Maria Laufen 1853–1889
SA – Ljubno 1880 (1799–1917)

Vojaška enota: 
27. domobranski pešpolk 

VIRI:
ZAL, RAD 13, A 315/21

Kraj bivanja: Ljubno 4
Poklic: posestnik 
Stan: vdovec, poročen z Marijo Križman
 iz Zg. Bitenj 12, rojeno 12. 4. 1872,
 poročena 25. 11. 1901, 1 otrok

VIRI:
ZAL, RAD 13, A 315/21

Pogrešan:  september 1914
Kraj smrti: Galicija
Proglašen za mrtvega: 30. 12. 1919

VIRI:
Baza vojaških žrtev 1. svetovne vojne na Slovenskem (SISTO-
RY) – Inštitut za novejšo zgodovino 
ZAL, RAD 13, A 315/21

Janko Šolar – Rožman, sin Lovrenca Šolarja, 
je povedal: »Od številnih otrok pri Rožmanu 
sem živ ostal samo jaz. Ko sem bil star 10 let, 
je prišla vojna. Ata je bil vpoklican. Z mamo 
sva ga spremila na Otoče na vlak. Ata me je 
vlekel k sebi na vagon, mama pa dol in niko-
li več ga nisem videl. Tudi mama mi je med 
vojno umrla«

Marjanca Ambrožič Jeglič
Stanko Cvenkel 

Razsodilo o smrti Lorenca Šolarja z dne; 
Vir (NAŠL- dokument vložen v RMK)

Janko Šolar je konec vojne dočakal kot sirota brez 
obeh staršev. Zato je njegov skrbnik (do polnole-
tnosti) vložil pri sodišču  zanj vlogo za  razsodilo o 
smrti očeta Lorenca. (glej spodnji dokument)

Vir: Ilustrirani glasnik št. 18, december 1914
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ZGODBA DOMAČINA

V BOJU S SRBI
Pripoveduje poročnik Pavel Cvenkel.

Most čez Drino je bil zgrajen, ko je prišel ukaz, 
naj moja kompanija prekorači reko. Bilo je pozno 
ponoči, okrog enajste ure. Onstran vode je bilo 
obrežje gosto poraslo z grmovjem in koruzo, od 
koder so četaši (komitadži) neutrudno streljali na 
našo stran. Dobro smo vedeli, da bo ogenj še hujši, 
kadar stopimo na most, toda povelje je bilo dano. 
Pognali smo se v teku na most. In res — okrog nas 
je završal silen ogenj: kanoni, puške in strojne pu-
ške s srbske strani so delovale s peklensko vnemo. 
Bil sem tedaj prvič v pravem, živem ognju. Priz-
nati moram, da sem se za začetku med prehodom 
preko mostu nevede, instinktivno sklanjal pred 
granatami in šrapneli, ki so leteli nad nami, toda 
ko sem se zavedel, da šrapnela prej zadene, če ji 
nastavim upognjen hrbet, ker ji nudim s tem večjo 
ploskev, sem si rekel: »Pavel, le moško pokonci! 
Kar je, pa je!« in sem se vzravnal.

Srbom nikakor ne morem laskati, da so to pot po-
sebno dobro streljali; kajti med prehodom ni bil 
od naših nihče ubit, le nekaj jih je bilo ranjenih. 
Šrapnele so padale v veliki množini mimo mostu 
v vodo, tako da je eden mojih vrlih vojakov izna-
šel dovtip: »Bračo, oni' hitaju (lovijo) ribe!«

Preko mostu smo torej prišli v naglem teku. Ko je 
sovražnik videl, da nas njegov ogenj pri prehodu 
ne more ustaviti, se je umaknil v bližnje šume, ki 
so goste in silno razsežne. Od tam so letele pre-
ko nas — prosim, preko nas! — kot palec debele 

krogle, po katerih smo spoznali, da streljajo iz sta-
rih ruskih pušk, ki jih mi vojaki imenujemo Dre-
iliniengewehr.

Nepopisno je čustvo, ki smo ga občutili, ko smo 
stopili prvič na srbsko zemljo. Častniki smo, čud-
no presunjeni, vzkliknili:
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»Alea iacta! Alea iacta!«(kocka je padla), moštvo 
pa je v silnem veselju klicalo proti oni strani, kjer 
so se skrivali Srbi: »Sad smo skupa,bračo'!« Tedaj 
smo se skoro zakleli, da gremo rajši v smrt, kakor 
čez Drino nazaj.

Toda tisto noč smo imeli še precej dela, preden 
smo legli k prvemu sladkemu počitku na srbski 
zemlji. Sovražnikov je bilo še vse polno ne le med 
drevjem, ampak tudi na drevesih. Ob svitu lune 
— še danes sem ji hvaležen za njen jasni sijaj tisto 
noč! — smo lahko dovolj natančno razločili može 
med vejami. Merili smo dobro in mnogokrat se 
je zgodilo, da je počil naš strel in da se je po eni 
strani utrgal z drevesa četaš, po drugi pa njegova 
puška. Podpirali so nas naši topovi, vztrajno go-
drnjajoč s svojim debelim, očetovskim glasom za 
nami, in njihovo godrnjanje ni bilo zastonj, kajti 
streljanje je na srbski strani čez nekaj časa utihni-
lo in sovražnik se je umaknil v bližnje gore. Tako 
je bila prva postojanka na Srbskem osvojena. Po 
krvavem delu smo legli trudni in zadovoljni kar 
po polju in po brazdah med koruzo k počitku, ki 
je bil kratek — spali smo samo tri ure — pa tem 
slajši.

Drugi dan smo med majhnimi praskami prodrli 
do gora in smo tam prenočili. To noč sem dobil 
povelje, da postavim stražo pred svojo kompani-
jo. Okrog ene ponoči sem moral osebno zame-
njati ve-deto (prednjo stražo). Pri tem zaslišim v 
ne preveliki razdalji kratko, zamolklo kaš-ljanje, 
kakor se odkašlja človek, ki se pripravlja na važno 
dejanje. Temu je sledilo: sssk-čk! in preko moje 
glave je šinila krogla ter se zapičila v drevo, ki je 
stalo za menoj. Vznemirjen in opozorjen na ne-
varnost, ki mi preti, sem vzel vedeti puško, stopil 
k drevesu ter se zagledal v temo pred seboj. Kar 
zagledam dolgo, »špičasto« črno kapo in pod njo 
dolgo belo srajco. »Aha, četaš si s kroglo trga lo-
vorik!« sem si mislil, kar najhitreje vzel belo ha-
ljo na muho in sprožil — toda bela halja izgine in 
namesto nje se prikaže črna. »Za zlodja!« si pra-
vim, »ali se mi sanja ali ne znam več streljati? Po-
izkusimo še enkrat!« — Pomerim, pošljem kroglo 
v smeri proti črni postavi — in opazim, da se je 
figura začela omahovaje oddaljevati. Hud, da sem 
zgrešil, ustrelim še enkrat, toda takrat je postava 
že izginila v koruzi.

Nato sem šel deloma s ponosom, deloma s stra-
hom poročat komandantu o nočnem dogodku. 
Komandant se je razjezil, da z nepotrebnimi streli 
vznemirjam četo, in mi resno polagal na srce, naj 
se takih škandalov varujem. Jaz sam nisem dobro 
vedel, pri čem da sem, in sem nestrpno čakal dne-
va, da se uganka reši. Drugi dan je dobila patrulja 
povelje, da dogodek preišče. Našla je dva četaša, 
enega v beli kmetski srbski obleki, zadetega v 
glavo, drugega v temni opravi, zadetega v trebuh; 
prvi je obležal mrtev na mestu, drugi je imel še to-
liko moči, da se je privlekel težko ranjen v koruzo.

Komandant je bil zadovoljen in mi je pred bataljo-
nom izrekel pohvalo.

Isti dan smo dobili nalogo, da zavzamemo dobro 
utrjeno goro. Nič nismo vedeli, koliko je sovražni-
kov, povelje je bilo dano, torej naprej!

Dvignili smo se navsezgodaj. Do podnožja gore 
smo prišli, skrivaje se v koruzi, skoro brez ognja. 
Toda na vznožju gore nas je obsul dež krogel in 
šrapnel. Ko se je moja četa razširila v »švarmlini-
jo«, so začele padati prve krogle v našo bližino. 
Kako je človeku tedaj pri srcu? Nekaj časa smo 
ležali molče, nismo se gibali in smo le čakali po-
velja. Strahu človek ne občuti, ne misli na dom in 
na svoje; vse njegove misli so tako osredotočene na 
boj, da za druge stvari ni prostora v srcu. Meni se 
je na primer v mirnem času levica vedno nekoliko 
tresla; tedaj v boju — sam ne vem, zakaj — mi je 
bila ves čas popolnoma mirna. Na začetku boja, ko 
začno prve krogle razkopavati bližnjo prst, pride 
vsakemu vojaku na misel, da ena izmed mnogih 
krogel, ki jih sovražnik še hrani, zadene morda 
tudi njega, toda — čudno! — v splošni napetosti, 
ki vlada za časa bitke, ni ta misel prav nič strašna.

Prve pol ure je padla štiri ali pet korakov pred 
mene granata, ki pa ni eksplodirala. Natrosila 
nam je prsti v obraz, druge škode ni naredila. Te-
daj se je oglasil eden mojih vojakov:

»Bog daj još takih!«

Navadili smo se krogel in čakanja nanje, in ko 
smo videli, da ne zadevajo, smo se začeli pogovar-
jati. Od strani se je oglasil mož:

»Mijo, ali še živiš?«

»Meni je šla blizu pete,« je rekel drugi.
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»Jaz imam testament v desnem žepu.«

»Ne pozabi, kar sem ti naročil!«

Pozneje, ko le ni nihče padel, smo se začeli smejati 
in šaliti. Glave so se dvigale in se ozirale za grana-
tami. Eden je vrgel celo kapo v zrak in rekel:

»Naj vsaj kapo zadenejo, če ne znajo mene! Kaj bo 
rekla žena, če pridem brez rane domov?«

Ko smo nekaj časa ležali, je začela tudi naša artile-
rija delovati. Bila je kakih štiristo korakov za nami 
in krogle so nam veselo frčale preko glav. 

Medtem je prodirala četa za četo navzgor proti 
sredini gore. Znano je, da se »švarmlinija« dvig-
ne, napravi petdeset korakov naprej in zopet leže. 
Prišla je vrsta tudi na mojo četo. Ko smo vstali, 
je udarila prva granata med nas in zadela četo-
vodja ter ga enostavno raztrgala. To je bila prva 
žrtev moje čete. V hribu leže smo naenkrat opazili 
aeroplan nad seboj in na njem avstrijsko zastavo. 
Mirno je plul nad goro in nad srbskimi postojan-
kami, ki so ga obsipale s hudim ognjem, in ko je 
izvršil svoje poizvedovalno delo, je zopet izginil v 
smeri proti Drini.

Pozno popoldne je naša artilerija razbila srbske 
okope na vrhu hriba. Tudi mi smo prodrli že pre-
cej visoko navzgor — prišel je čas, da se začne naj-
strašnejši, najbolj krvavi boj, boj moža z možem, 
boj na bajonete. Zapela sta boben in trompeta 
ter dala znani živahni signal: Naskok! — signal, 
ki vsakega vojaka vznemiri, mu razburka kri in 
podžge pogum. Naskok!

Spogledali smo se, srdito skočili pokonci in plani-
li naprej, trdo držeč puške z nasajenimi bajoneti. 
Iz vseh grl se je razlegel gromovit:

»Hura!Hura!«

Sovražnik je bil od nas oddaljen kakih šestdeset 
do osemdeset korakov in je bil skrit.

Čudno, a resnično je, da nas je medtem, ko smo 
divjali proti sovražnikovim okopom, jako malo 
padlo, dasi smo bili popolnoma izpostavljeni nji-
hovim kroglam. Bili bi nas lahko streljali, da bi

bilo joj — pa niso! Bili so presenečeni, ker Srbi, 
zapeljani od svojega časopisja, ki je vedno pisalo 
o slabi disciplini naše armade, niso pričakovali, 
da jih bomo tako odločno in brez strahu naskoči-

li. Skoro brez streljanja so čakali s pripravljenimi 
bajoneti boja na nož in še sedaj vidim, kako so nas 
debelo gledali, ko smo se jim bližali.

Naši topovi so že pred naskokom močno razredči-
li njihove vrste in tako

nam delo ni bilo pretežko. Udarili smo mednje in 
jih pregnali z vrha. Sovražnik je kmalu tekel, mi 
smo pa za njim. Med tekom se je večkrat razlegel 
ukaz: »Kleknut i brzo pucat!« — kajti komandi-
rali smo bili vedno »hrvaški« — tedaj smo naglo 
pokleknili, streljali in hiteli naprej. Med bojem z 
bajoneti smo videli na tleh krvave obraze ranjen-
cev, ki jih je podrl naš bajonet — zaradi sunkov z 
bodalom so se možje prevračali na hrbet, tisti pa, 
ki so jih zadele naše krogle, so padali na trebuh.

Tako smo prestali prvi naskok. Kako je v takem 
boju, kaj človek vidi, kaj čuti ? Težko je popisati 
trenutke take bitke, ki hite z blazno naglico, tako 
da mi je minilo prve pol ure boja kakor hip. Dob-
ro še vem, da sem tedaj, ko smo hiteli proti vrhu, 
videl pred seboj četo kakih sto mož, prav toliko 
nastavljenih svetlih bajonetov, množico divjih, 
ožganih obrazov, ki so na mestu stoje čakali, da 
planejo na nas. Postave so se zibale proti desni in 
levi, ne vem, ali iz strahu ali iz nestrpnosti in bo-
jaželjnosti. Brez ukaza smo udarili nanje — kakor 
hitro pa zadene četa ob četo, tedaj nastane silna 
zmešnjava, ki je ni mogoče pregledati. Vsakdo se 
bori na lastno pest in odgovornost, se brani in na-
pada, kakor more, skuša prehiteti udarec sovraž-
nika, če ne, prehiti sovražnik njega. Človek dela 
po nagonu, brez dolgega premišljevanja, kakor v 
neki omotici. Ko se mi je med bojem približal ba-
jonet, sem sprožil v tisti smeri in bajonet je omah-
nil, sicer bi omahnil jaz.

Bilo je že ob zahodu sonca. Komaj smo osvojili 
prvi hrib, že je prišel ukaz, naj naskočimo druge-
ga, nekoliko nižjega. Šli smo takoj, brez najmanj-
šega počitka na delo. Ta napad so Srbi pozdravili s 
strašnim ognjem, šrapnele in karteče so v pravem 
pomenu besede deževale. Ko bi ne bili dosegli 
prvega uspeha, bi nas ta ogenj morda zadržal, a 
nas ni mogel. Polni samozavesti in pijani zmage 
smo naskočili tudi drugo srbsko postojanko, do-
živeli smo še en boj na nož in posledica je bila 
ista kakor prvič — Srbi so bežali. Ko smo jih zas-
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ledovali, je neki srbski ranjenec, ki je obležal na 
bojnem polju, streljal za menoj. S takimi ljudmi 
nismo delali velikih ceremonij.

Sicer pa to ni edini slučaj, da sem se prepričal, 
kako so Srbi zvijačni in zahrbtni. Po prvem na-
skoku smo marširali skozi srbsko selo, ki je bilo na 
videz mirno. Iz hiš so visele bele zastave, ljudje so 
nam, častnikom, poljubljali roke in bili prijazni. 
Ko pa smo vas zapuščali, je iz kleti začelo pokati 
za nami. Na mene je streljalo štirinajstletno dekle 
iz razdalje 40—60 korakov in sem dobil debelo 
šibro v desno stegno. Moji vojaki, ki so mi sledili, 
so tudi z njo poravnali račune, na vojaški, kratki 
način.

Ko smo osvojili drugi grič, smo tam prenočili in 
naslednji dan prodirali dalje. Ta dan je bilo le ne-
kaj brezpomembnih prask, sicer pa mirno. Zvečer 
smo prispeli zopet do dveh gora in smo tam v hu-
dem dežju prenočili. Drugi dan se je imel vršiti 
napad tudi na ti dve srbski postojanki.

Navsezgodaj, pred vzhodom sonca, smo začeli 
prodirati. Skoraj na vse je legla čudna, temna slut-
nja, in dasi smo že preživeli prve naskoke in smo 
vedeli, da niti približno vsaka krogla ne zadene, 
smo si rekli: »Danes bo vroč dan!« Na skalovju 
smo videli mnogo sovražnikov, na hribu je vse 
mrgolelo in se gibalo. Te daljne, drobne postavice, 
ki so se tako urno in delavno premikale sem in tja, 
nam niso obljubljale nič dobrega. Vedeli smo, da 
se Srbi močno utrjujejo in da nas tukaj čaka težje 
delo kot prejšnje dni. Sovražnik je bil v dvakratni, 
če ne trikratni premoči.

In res je bil dan silno »vroč«. Do večera smo pro-
dirali v goro, brez prenehanja, brez počitka. Srbi 
so se borili obupno in z veliko vztrajnostjo. Pro-
ti večeru smo goro trikrat naskočili z bajoneti — 
toda vselej je prišlo povelje: Nazaj! Polaščala se 
nas je že divja jeza, in ko smo se pognali v četrto 
proti Srbom, so se morali umakniti.

Toda komaj smo goro zasedli in se utrdili na njej, 
je prišlo zopet povelje, da prodiramo naprej. Za-
pustili smo svojo postojanko in smo napravili 
morda štirideset korakov — kar se usuje tak ogenj 
od vseh strani na nas, da mu vsi prejšnji, ki sem 
jih doživel — in marsikateri je bil zelo močan — 
niso bili kos. Topovi, puške in strojne puške so 

streljale s tako naglico in vnemo, kakor bi šlo za 
stavo. In komaj da je smrtonosna toča nekoliko 
pojenjala, kar se nenadoma prikaže pred nami 
— v najbližji razdalji, morda kakih deset korakov 
— srbska četa, pripravljena na boj na bajonete. 
Kakor bi jih čarovnik iz zemlje priklical, so stali 
pred nami. Začudeni nad to predrznostjo, smo jih 
naskočili — in zopet se je začel tisti strašni, naj-
bolj divji in nepreračunljivi boj moža z možem; 
tisti boj, v katerem ni kričanja in hrupa, temveč 
samo rožljanje orožja, udarci železa ob železo, in v 
katerem človek ne vidi drugega kakor nedoločne, 
nemirne postave, in ne sliši drugega kakor ječanje 
ranjencev. Nebo je hotelo, da okusimo vso stra-
hoto boja, in je spremljalo naše klanje z močnim 
grmenjem ter hudim nalivom. Bil je moj deveti, 
zadnji naskok, bili so zadnji trenutki moje zavesti, 
kajti ko sem se zopet zbudil, sem bil ubog ranje-
nec in grom neba in hrup orožja je bil že zdavnaj 
potihnil.

Kmalu potem, ko smo se udarili, sem začutil rahlo 
skelenje v levem palcu. Ta bolečina je bila neznat-
na, saj sem se je komaj zavedel — toda imel sem 
določen , jasen občutek, da z leve strani nekdo 
strelja name. Avtomatično sem se obrnil tja in 
ustrelil dvakrat. Prva krogla je predrla mojemu 
sovražniku, nekemu srbskemu majorju, ramo, 
druga mu je prestrelila trebuh in mož se je zgrudil.

Nato so se vršili dogodki z veliko naglico drug 
za drugim. Naenkrat mi sovražna krogla odbije 
polovico sablje, ki sem jo bil dvignil, da zberem 
svoje vojake. Isti hip sem začutil zadaj bolečino od 
bajoneta, ki mi je razparal hrbet, in obenem hud 
udarec na vrat s kopitom puške. Ta trenutek sem 
se nezavesten zgrudil. Našli so me z razprostrti-
mi rokami na dveh srbskih strojnih puškah. Moja 
glava je ležala na odsekani srbski glavi, kar je bila 
zame velika sreča, ker bi bil sicer v s krvjo po-
mešani mlaki, ki je nastala vsled hudega dežja, 
utonil. Ne vem, ali je bil slučaj, da sem dobil to 
strašno blazino pod glavo, ali se imam zahvaliti za 
uslugo svojemu slugi. Na meni sta ležala križem 
dva mrtva Srba, vrh njiju pa moj sluga, moj veliki, 
močni, zvesti Mijo. Ista šrapnela, ki je njega podr-
la, je najbrže tudi meni, ko sem bil že nezavesten, 
odnesla peto. (Konec.)

Vir: Ilustrirani glasnik 1914- št. 1 in 2
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POROČILO VOJAŠKEGA ZDRAVNIKA

Dr. Otto Hawlina je bil med 27. julijem 1914 in 12. januarjem 1915 zdravnik na fronti v Galiciji. V 
svojem dnevniku je razmere v grajskem kompleksu v Lembergu, današnjem Lvovu v Ukrajini, popisal 
takole: 

»Bolniki tavajo naokoli kot omamljeni, padajo na vse štiri in iščejo vode! V enem od skednjev smo 
zbrali najtežje primere, ta skedenj imenujemo pekel. Tam je grozen prizor. Komaj zmorem moči, da 
vstopim, saj obupne klice na pomoč in prošnje za saniteto, zdravnika, vodo, komaj še poslušam. Te bol-
nike moramo pustiti poginiti brez pomoči, saj smo ob neprestanem prihodu novih povsem zaposleni z 
razvrščanjem, da ločimo lažje primere ali tiste s črevesnim katarom od tistih s kolero. Zelo boleče je biti 
brezmočna priča tolikemu trpljenju.«

Vir: Delo, 24. marec 2012

Za vojake so bile razmere objektivno težke. A bolj kot sama vojna, je bilo nesmiselno surovo ravnanje 
nekaterih višjih častnikov z vojaki. 

Jožef Gregorc iz Podbrezij je opisal prečkanje narasle reke v Galiciji:

»Na bregu narasle reke je stal oficir in naganjal vojsko v deroče valove. Pred njegovimi očmi je voda 
odnašala vojake, konje, vozove, vojaško opremo …, on pa ni odnehal. Še naprej se je drl: »Vorwärts!« 
(naprej). Čez nekaj dni so v nižjem toku reke pobirali mrtve bojne tovariše in konje ter jih zakopavali.«

Prevod: Če bi moja mama vedela, kako mi gre pri vojakih …
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NAŠI ZVONOVI 

Usodna povezanost monarhije in zvonov
Leta 1683 so močne turške sile oblegale Dunaj. Grozil je padec mesta. Vse krščanstvo je z združenimi 
močmi porazilo sovražnika. Kot vojni plen je, poleg ostalega, zmagovalcem pripadlo tudi 300 turških 
topov. 

***

Iz bronastih topovskih cevi so ulili enega največjih zvonov, ki še danes pozvanja v katedrali sv. Štefana 
na Dunaju.

Takrat se je pričela zlata doba habsburške monarhije.

***

V času prve svetovne vojne je Avstrija iz bronastih zvonov ulivala topovske cevi.

Takrat se je napovedal konec habsburške monarhije.

Naši stari bronasti zvonovi
Duhovnik ljubljanske škofije, Jožef Lavtižar, je leta 1897 izdal knjigo, ki je zaradi kasnejših dogodkov 
postala neprecenljive vrednosti. Popisal je namreč vse župnije in njihove zvonove v dekaniji Radovljica. 
Popis je zelo natančen, in sicer so navedeni podatki o izdelovalcu, teži, premeru ter podobah in napisih 
na zvonu. Tudi o tem, kako pojejo, je pisal. 

Za Ljubno navaja štiri zvonove, ki pojejo v kvart-sekst-akordu z glasovi cis-fis-ais-cis in imajo premere 
137, 100, 81 in 65 cm. Največjega je leta 1750 izdelal zvonar Benedikt Hutterer iz Ljubljane. Ostale tri 
je leta 1873 dobavil livar Albert Samass.

O navčku v knjigi ni podatkov, je pa v izvodu knjige, ki ga hrani župnijski arhiv, z roko pripisan tudi ta, 
in sicer kot najmanjši.

Topovske cevi iz zvonov
Avstrijska vojaška oblast je srednja dva zvonova v Ljubnem odvzela 13. novembra 1916. Župnik Gašper 
Vilman tega ni zabeležil v župnijski kroniki, a je o tem poročal v oznanilu na binkoštno nedeljo dne 
11.6. 1916.

Vilmanov podpis
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***

Vilmanovi zapisi v kroniki se v glavnem nanašajo na duhovno življenje faranov, čeprav je bil poleg 
duhovniške službe tudi vsestransko dejaven. Ustanovil je Katoliško slovensko izobraževalno društvo, 
novonastalemu gasilskemu društvu pa omogočil zidavo doma na kaplanijskem vrtu. Ob smrti, 22. juni-
ja 1917, se mu je predsednik gasilcev Jožef Ambrožič oddolžil s poslovilnim govorom.

***

Šolski upravitelj Markošek pa je datum odvzema prvih zvonov zabeležil v šolski kroniki.

Velja poudariti, da se oba pisna vira zelo dobro dopolnjujeta. Markošek in Vilman sta dobro sodelovala 
tudi pri skrbi za »vero in omiko« v Ljubnem.

Gasilci z župnikom Vilmanom; (Vir: Arhiv društva). Na sliki je tudi Janez Langus – Vah
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***

V nadaljevanju župnijska kronika nudi natančen popis dogajanja v zvezi z odvzemom vseh vrst barvnih 
kovin. 

V času, ko je bila župnija brez župnika, je 25. 8. 1917 sledil odvzem velikega zvona, malega pa so pus-
tili. Kronika navaja, da je le-ta 21. 11. 1917 skupaj z orglami, ki so tudi ostale, veselo pozdravil prihod 
novega župnika Franca Juvana.

Novi jekleni zvonovi
Ljubenčani so že v začetku leta 1918 dobili ponudbo Kranjske industrijske družbe za štiri nove jeklene 
zvonove, ki jih je v jeseniški železarni ulival mojster Torkar. Pogajanja o nabavi je vodil Anton Cvenkel 
- Podrepčov, ki je s svojo pogajalsko spretnostjo med vojno pred odvzemom rešil tudi orgelske piščali.

Strošek za nove jeklene zvonove, ki so jih pripeljali v vas 15. 4. 1917, je bil 5700 kron, kar je približ-
no toliko, kot je bila odškodnina za veliki zvon. Za montažo in ostale stroške so farani denar zbrali s 
prispevki. Montaža je bila končana 27. aprila, dokončna ureditev pa je trajala še nekaj časa. Prvič so 
zvonovi zapeli 21. 5. 1918 ob smrti Marije Marčun.

Župnik Vilman in učitelj Markošek z ljubenskimi otroki (Slika je iz Markoškove dediščine; datum ni znan, je pa najbolj 
verjeten čas pred prvo svetovno vojno. Markošek je prišel v Ljubno l. 1900, Juvan je umrl l. 1917.)

Opomba: Na praporu piše: »…CESARJA ****1848-1898«. Gre za spomin na 50-letnico kronanja Franca Jožefa.
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***

Primerjava jeklenih in bronastih zvonov glede cene materiala kot tudi glasnosti in žlahtnosti zvoka po-
kaže, da je bronasti zvon ob isti velikosti glasnejši, zvok prijaznejši, cena pa prav tako višja. Ljubenčani 
takrat verjetno o vsem tem niso bili najbolje poučeni in so »vzeli mero« po starih bronastih.

Nekaj je moralo biti hudo narobe, saj so leta 1919 farani ugotovili, da »novi zvonovi v stolpu preveč 
kotlasto butajo«. Spomin na »prejšnje lepo ubrane zvonove« in glas novih zvonov z Brezij, ki so jih 
tudi ulili na Jesenicah, je sprožil splošno nezadovoljstvo, ki se je končalo z zahtevo po novih zvonovih. 
Ponovno so na Jesenice poslali Podrepča, ki se je uspel dogovoriti, da je tovarna naredila tri nove, večje 
zvonove. Tovarna je stare vzela v račun po nabavni ceni, za nove pa zaračunala višjo ceno zaradi pod-
ražitve materiala. 

Montaža se je vršila 8. 6. 1919 pod vodstvom mojstra livarja gospoda Franca Torkarja.

Primerjava skupne teža štirih jeklenih zvonov s tremi novimi je naslednja: stari štirje so tehtali 2267 kg 
(največji 1517 kg), novi trije pa 3455 kg (največji 1885 kg). 

Kronika še navaja, da je bil zadnji – četrti bronasti zvon z dovoljenjem škofije 14. 2. 1921 prodan v 
podružnično cerkev v Seničnem.

Letos septembra smo si ga šli ogle-
dat. Prijazni g. župnik iz župnije Kri-
že nas je sam pospremil v stolp. Na 
osnovi podatkov iz Lavtižarjeve knji-
ge ga ni bilo težko identificirati. Tudi 
fotografirali smo ga.

V tem zborniku bo ponovno skupaj 
s padlimi. Spet ga bodo poslušali kot 
nekoč.

Stanko Cvenkel

Sklep o nabavi novih zvonov; 
Vir: Arhiv Župnije Ljubno
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Sklep o nabavi novih zvonov; 
Vir: Arhiv Župnije Ljubno

O DENARJU

Avstro-ogrska monarhija je leta 1892 uvedla novo denarno enoto. Stari goldinar (100 krajcarjev) je 
zamenjala krona (sto vinarjev-hellerjev), in sicer tako, da sta bili dve kroni za en goldinar. Podatki o 
inflaciji tedanjega časa mi niso znani, verjetno pa je bilo stanje pred vojno dokaj stabilno.

Ljudje so pa v vsakdanjem življenju pogosto še vedno pisali in govorili v goldinarjih.

Pri prebiranju župnijskega arhiva, še zlasti podatkov o blagajniškem poslovanju fare, pa je z grobo pred-
postavko, da se v realnem stroški in prihodki v nekaj letih niso bistveno spremenili, moč približno 
ugotoviti padec vrednosti krone.

Letno poročilo denarnega poslovanja izkazuje naslednje vrednosti:

Leto: Prihodki: Odhodki: Saldo: Valuta: nominalno razmerje 
prihodkov

1914 2.899,39 2.817,15 82,24 krona

1918 7.658.93 7.336,70 322,23 krona 1918/1914 = 2,64

1923 43.196,77 33.955,34 9.241,43 krona 1923/1918 = 5,89

1923 10.799,19 8.488,83 2.310,38 dinar dinar /krona = 4

1924 19.184,40 19.156,89 27,51 dinar

Juvanov podpis blagajniškega poročila za leto 1918; za 
leto 1924 poročilo že napiše v novi valuti - dinarjih

***

Groba primerjava pokaže, da je denar med vojno izgubil vrednost za faktor 2,64, po vojni, do leta 1923, 
pa še za faktor 5,89.

Navajam še nekaj podatkov o kupni moči krone: plemenska krava -300 kron; breja ovca 19 kron, ki-
logram govejega mesa 96 vinarjev, dnevni zaslužek delavca- tesarskega pomočnika 1,5 krone, različni 
mojstri okrog 2 kroni na dan , jabolka 13 vinarjev, krogelni lovski naboj 10 vinarjev, smodnik 2 kroni/
kg, zidna opeka 8 kron na 1000 kom. Pomembna je ugotovitev, da so se cenovna razmerja v 100 letih 
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močno spremenila. Predvsem človeško delo je močno pridobilo na vrednosti. Težko je bilo pred sto leti 
zaslužiti dva kilograma mesa na dan; danes je to možno v dveh urah.

Potrebno je podati še zelo zanimivo pojasnilo - krone so bile tudi v času nove države- SHS uradno 
plačilno sredstvo, vendar le tisti bankovci, ki so bili žigosani. S tem so preprečili dotok velikih količin 
razvrednotenih bankovcev iz drugih delov bivše monarhije. 

V nadaljevanju je nekaj primerkov AO denarja; Vir: arhiv družine Cvenkel

AO srebrnik za 5 kron 1900 (Cesar je tu starejši)

Srebrnik za  1 goldinar 1860 (Cesar Franc Jožef ) Zlatnik za 2 goldinarja iz leta 1772 (Cesar Jožef II)
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   20-kronski žigosan bankovec  

   20-kronski bankovec - druga (ogrska) stran  

Foto: Tilen Cvenkel



50

Odkritje spominske plošče

Drobci iz šolske in župnijske kronike 

Piše se leto 2021. Čas prve vojne je oddaljen najmanj tri generacije. Zgodovina se opira na pisne vire, ki 
se dopolnjujejo. Ustno izročilo pa je zelo nezanesljivo, vendar dobrodošlo; včasih nakaže smer iskanja, 
včasih pa zgodovinski viri potrdijo zgodbo.

Iz fare Ljubno, to je iz Ljubnega, s Praproš in s Posavca, je bilo mobiliziranih v vojsko, po podatkih iz 
šolske kronike, čez 30 mož. Župnijska kronika je bolj natančna in navaja 27 mož in očetov ter 52 fantov. 
Po danes znanih podatkih se jih 14 ni vrnilo k svojim staršem, ženam, otrokom, dekletom …

Pogled v šolsko in župnijsko kroniko iz časa 1. svetovne vojne odstre zaveso in omogoči podoživljati 
duha in dogodke tedanjega težkega časa v Ljubnem, na Praprošah in na Posavcu.

 

Cecilija Praprotnik – Oštermanova
Pretresljiva smrt mladega dekleta, civilne žrtve 1. svetovne vojne

»Žalostni dogodek pri Oštermanu za časa bivanja vojakov v fari, je bil edini. Neki vojak – Nemec, je 
v hiši mašil svoj revolver, ki je bil nabasan; ne ve se, ali je bila nesreča ali neprevidnost, da je pri tem 
mašenju sprožil in je izstrelek (krogla) zadel pri oknu sedečo Cecilijo Praprotnik, 16 letno, v trebuh. S 
prestreljenimi čevami je deklica po hudih bolečinah drugi dan umrla (dne 5./9. 1917)« (1)

 

Obnašanje vojakov 
 »Med vojno je bilo nastanjeno mnogo vojaštva – večinoma trenski* oddelki – po narodnosti so bili 
Čehi, Ogri, Nemci, nekaj Poljakov in Hrvati. Nastanjeni so bili po vseh hišah, konji po vseh hlevih. 
Tudi župnišče in kaplanijo so okupirali. V Kaplaniji je bil tudi vojaški arest« (1)

Župnik tudi zapiše, da je bilo vojaštvo v kvar moralno in materialno . Višji oficirji so razkošno živeli, 
nižje moštvo pa je pomagalo pri težjih kmečkih opravilih in si tako prislužilo nekaj hrane. Povzročeno 
je bilo tudi veliko škode, npr. pojavljale so se tatvine in uničevanje imovine; sekali so drevje, razdirali 
plotove, pokurili so star svinjak , še vrata so porabili za kurjavo. 

Oskrba vojske je bila torej zelo slaba.

Ne pozabi zapisati, da so vojaki osvajali dekleta in mlade žene, katerih možje, očetje in fantje so se med-
tem vojskovali na frontah. Pohvali poštenost deklet, ki so kljub velikim skušnjavam ostale stanovitne.

 

Pomanjkanje delavcev
Pomanjkanje delavcev je prestavilo začetek šolskega leta iz septembra na začetek novembra, da so lahko 
otroci pomagali pri jesenskih opravilih na polju.

Pomagali so tudi v Ljubnem nastanjeni vojaki.

Največje breme so nosile žene in dekleta. Dan jim je bil spregled za delo ob nedeljah. Po ustnem izro-
čilu so se mlada dekleta organizirala in v nedeljah prostovoljno pomagala – glede na potrebe so plele, 
žele, kosile itd. Pomagale so pomoči najbolj potrebnim, predvsem družinam z majhnimi otroki, katerih 
očetje so bili vpoklicani v vojsko.
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Iz šolske kronike (2)
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Begunci v župniji Ljubno
V ustnem izročilu in v zgodbi Franceta Cvenkla z naslovom »Sultan se vrača« (4), se ohranja izročilo o 
vojnih beguncih v naši fari.

Dva zapisa o tem najdemo:
• v blagajniški knjigi župnije 29. septembra 1915: »Plačilo zvonjenja ob smrti in pogrebu Viktorije 

Rušič, umrle 25. 9. (zak. otr. begunca iz sv. Lucije – Log), nastanjena na Posavcu 10« (5);
• v župnijski kroniki je le kratka notica, da so semkaj pribežale tudi družine iz Goriške pokrajine 

in Primorske (1). 

Duhovna podpora
Na tretjo postno nedeljo 7. 3. 1915 je bilo oznanjeno: »Po škof. naročilu vabim one fante, ki bodo šli v 
kratkem k vojakom, da pridejo malo k meni kateri koli dan.«(5) 
Verniki so bili povabljeni na molitve za mir, za končanje **vojske, za zmago zoper številne sovražnike …
Zelo veliko sv. maš je bilo branih za vojake brate (tudi za dva ali tri brate), za vojake ujetnike in za »ran-
ke«, v vojni padle vojake.
Za padle vojake, ko so domači zvedeli za žalostno vest, so naročili zvonjenje in darovali za pete črne 
maše z libero.
Prav pretresljiva je oznanjena maša – Prepis iz Oznanilne knjige:
»Sv. m. za rankega J. Langus in njegove otroke.«(5)
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Španska gripa - najstrašnejša epidemija v zgodovini
Tako jo opiše Dr. Zvonka Zupanič Slavec (3) 

»Španska gripa je divjala debelo leto, od spomladi 1918 do spomladi 1919, in trikrat obkrožila svet. 
Bolezen se je širila v treh zaporednih valovih; spomladi leta 1918 kot navadna gripa, drugi val poleti 
je povzročil strašno morijo, spomladi 1919 pa se je spet pojavila kot običajna gripa. Španska gripa je 
potekala nenavadno: najhujši val je bil tisti, ki je prišel poleti in zgodaj jeseni 1918, umirali so pred-
vsem mladi ljudje. Za večino hitrih smrti je bil usoden pljučni edem (zalitje pljuč z zadušitvijo), pri 
dolgotrajnejših oblikah se je gripa komplicirala s pljučnico. K visoki smrtnosti je prispevala tudi vojna, 
ki je trajala že četrto leto, in hude razmere v vojaških kampih. Različni podatki govorijo o 20 do 100 
milijonih žrtev. V Kraljevini SHS je umrlo okoli 60.000 ljudi. Zaradi vojnih razmer so o gripi poročali le 
v nevtralni Španiji, po kateri je bolezen tudi dobila ime.«

Župnik Juvan v kroniki o ***španski, ki je pomorila več ljudi kot vojna na bojnem polju, zapiše tudi zani-
mivost o razmerah v domači fari. Podatek je v času sodobne pandemije COVID-19 še posebej zanimiv.

Iz Šolske kronike smo razbrali, da je bil v šoli prekinjen pouk od 17. oktobra do 6.novembra 1918.

Opombe:
* preskrbovalni
** kar danes imenujemo »vojna«, so pred sto leti imenovali »vojska«; v litanijah župnik še danes reče:  

»… kuge, lakote in vojske, reši nas, o Gospod!«
*** uporabljana okrajšava za špansko gripo

Marjanca Ambrožič Jeglič

1 Arhiv župnijskega urada v Ljubnem. Kronika župnije Ljubno 1914–1923, in blagajniška knjiga.
2 Osnovna šola Ljubno. Kronika ljudske šole v Ljubnem, šolsko leto 1915/1916 in 1918/1919
3 Dr. Zvonka Zupanič Slavec: Španska gripa, najstrašnejša epidemija v zgodovini
4 Cvenkel France: Sultan se vrača,Mohorjev koledar 1996, str.143
5  Nadškofijski arhiv Ljubljana. Zapiski cerkvenih govorov 1913-1917 in oznanilna knjiga 1915-1920 župnije Ljubno

Vir: Juvanov zapis o španski gripi 1
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OHRANIMO SPOMIN - zbornik 

Ljubno 2021

IZVLEČEK

Ljubno na Gorenjskem je vas, ki  leži na strmi vzpetini nad dolino reke Save med Karavankami in Jelo-
vico.  V novejšem času jo je gorenjska avtocesta  na slikovit način približala številnim, ki potujejo proti 
Radovljici in naprej v evropski prostor.

V prvi svetovni vojni je bila v vojsko vpoklicana več kot desetina prebivalcev. Mnogi se niso vrnili. 
Družine, ki so izgubile svoje sinove, predvsem pa družinske očete, so čustvene in materialne posledice 
v dolgotrajnem procesu težko premagovale. 

Odnos novih držav na teritoriju Slovenije do žrtev prve svetovne vojne, do leta 1990,  ni bil prijazen.  
Nekatere župnije so kljub temu uspele že do druge svetovne vojne postaviti spominska obeležja svojim 
padlim rojakom. V Ljubnem se to ni zgodilo.

Čas grozi, da bo spomin na padle, ki ležijo na bojnih poljih prve svetovne vojne, popolnoma zbledel. 
Zato je bil  skrajni čas, da se njihova imena po 100 letih vklešejo v kamen. Tam bodo, v domačem kraju, 
ostali za vedno.

***

Projekt ohranitve spomina na žrtve je bil zasnovan tako, da se poleg podatkov na spominski plošči izda  
zbornik, ki naj sodobnikom na kratko prikaže  tedanje razmere v vasi, na Gorenjskem in v prostoru, 
kjer se je vojna odvijala. Pri tem so bili kot verodostojni viri uporabljeni dokumenti iz arhivov družin, 
lokalne  šolske in župnijske kronike ter cerkvenih in državnih arhivov v Ljubljani. Znaten del podatkov 
in slikovnega gradiva je zajet  iz različnih slovenskih  muzejev. Nekaj pretresljivih zgodb je  iz vaškega 
ustnega izročila.

KEEPING MEMORY ALIVE - publication

Ljubno 2021

SUMMARY

The village Ljubno in Gorenjska is situated on a steep slope above the river Sava, between The Karavan-
ke Mountainrange and Jelovica Plateau. The Gorenjska highway has, in a picturesque way, brought the 
village closer to people travelling towards Radovljica and further to Europe.

More than one tenth of the population was recruited during the World War I. Many did not return. 
The families whose sons and fathers died had to cope with difficult, long term emotional and material 
consequences.

The attitude of the states formed on the territory of the present day Slovenia, towards the victims of 
the World War I, was rather negative until 1990. Nevertheless, some parishes managed to build mo-



55

Zbornik zgodovinskega gradiva

numents to remember the soldiers who died in the WWI. Nothing like that happened in Ljubno.

It’s high time, after one hundred years, to carve the names of the victims, lying lost on the battlefields of 
the World War I, in stone. Thus, they will remain in their home village forever.

***

The purpose of the project was not only to keep the memory of the victims by building a memorial, 
but also by a publication, which should  present the life in a village, in Gorenjska and on the territory 
where the war was going on. The collected materials are reliable documents from some family archives, 
the local school and parish chronicles and the central Archiepiscopal Archives of Ljubljana. A large part 
of the photographic material came from different Slovene museums, and some distressing local stories 
have been passed down by word of mouth.

LASSEN SIE UNS DIE ERINNERUNG ERHALTEN - Gedenkbuch

Ljubno 2021

ZUSAMMENFASSUNG

Ljubno na Gorenjskem ist ein Dorf, das auf einem steilen Hügel über dem Tal des Flusses Sava zwi-
schen den Karawanken und Jelovica liegt. Das Dorf Ljubno wurde in jüngster Zeit durch die Gorenjska-
-Autobahn vielen Menschen, die in Richtung Radovljica und weiter in den europäischen Raum reisen, 
malerisch näher gebracht. 

Während des Ersten Weltkriegs wurde mehr als ein Zehntel der Bevölkerung zum Militär eingezogen. 
Viele von ihnen kamen nie zurück. Für die Familien, die ihre Söhne und insbesondere die Familien-
väter verloren haben, war es schwer, die emotionalen und materiellen Folgen des langwierigen Prozes-
ses zu überwinden. 

Die Haltung der neuen Staaten auf dem Territorium Sloweniens gegenüber den Opfern des Ersten 
Weltkriegs war bis 1990 nicht freundlich. Dennoch gelang es einigen Pfarreien bereits vor dem Zweiten 
Weltkrieg, Gedenkstätten für ihre gefallenen Landsleute zu errichten. Dies geschah in Ljubno nicht.

Die Zeit droht, dass die Erinnerung an die auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs liegenden Ge-
fallenen ganz verblasst. Daher war es höchste Zeit, dass ihre Namen nach 100 Jahren in Stein gemeißelt 
werden. Sie werden für immer dort bleiben, in ihrem Heimatort.

***

Das Projekt zur Bewahrung der Erinnerung an die Opfer wurde so konzipiert, dass zu den Daten der 
Gedenktafel zusätzlich eine Sammlung bzw. ein Gedenkbuch veröffentlicht wird, das den Zeitgenossen 
kurz die Situation im Dorf und im Gebiet, wo der Krieg stattfand, zeigen soll. Als authentische Quellen 
dienten Dokumente aus den Familienarchiven, der örtlichen Schul- und Pfarrchronik und dem zentra-
len Diözesanarchiv in Ljubljana. Ein bedeutender Teil des Daten- und Bildmaterials stammt auch aus 
verschiedenen slowenischen Museen. Es gibt auch einige schockierende Geschichten aus der mündli-
chen Überlieferung der Einwohner des Dorfes.
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