
Ohranjanje spomina na žrtve prve svetovne vojne 

 

Mednarodni delovni tabor organizacij iz držav srednje in vzhodne Evrope, ki skrbijo za 

ostaline prve svetovne vojne 

 

Prva svetovna vojna ni zaznamovala le slovenskega naroda ampak tudi številne narode iz vzhodne 

in srednje Evrope. Kot pri nas se tudi na ozemlju njihovih držav nahajajo številna pokopališča, kjer 

so pokopani vojaki različnih narodnosti, padlih v prvi svetovni vojni. Med njimi so tudi slovenski 

vojaki, ki so se na strani avstro-ogrske vojske borili na vzhodni fronti.  

 

Za vojaška pokopališča na Poljskem, Češkem, Slovaškem ter v Romuniji in na Madžarskem skrbijo 

posamezne nevladne organizacije, ki so združene v Višegrajsko delovno skupino za vojaška 

pokopališča (Visegrad Working Group for Military Cemeteries).  

Ob prihajajoči stoti obletnici začetka prve svetovne vojne je omenjena organizacija v sodelovanju s 

Fundacijo Poti miru v Posočju pripravila mednarodni delovni tabor, v katerem je sodelovalo sedem 

nevladnih organizacij iz šestih srednje in vzhodno evropskih držav.  

Prvi del tabora (12. - 15. avgusta 2013) je potekal v Bohinju.  Na avstro-ogrskih vojaških 

pokopališčih v Ukancu in Bohinjski Bistrici, kjer je pokopanih okoli 1000 vojakov različnih 

narodnosti, je preko 30 udeležencev opravljalo različna vzdrževalna dela. 

Drugi del tabora (16. - 18. avgusta) pa se je odvijal v dolini Soče. 16. avgusta je na sedežu 

Fundacije Poti miru v Posočju v Kobaridu potekalo delovno srečanje, kjer so predstavniki 

posameznih organizacij predstavili svoje delo v preteklosti in načrte za prihodnost. V okviru 

srečanja sta Fundacija Poti miru v Posočju in Višegrajska delovna skupina za vojaška pokopališča 

podpisali Zavezo o sodelovanju, s katero sta nadgradili svoje dosedanje sodelovanje pri 

raziskovanju, ohranjanju in predstavitvi dediščine prve svetovne vojne. Srednje in vzhodno 

Evropske države so pri tem še na začetku, tako da prihajajo v Posočje na ogled dobrih praks 

urejanja in predstavitve dediščine soške fronte. Fundacija Poti miru v Posočju na območju 

Zgornjega Posočja ureja šest muzejev na prostem, kjer se nahajajo ostaline iz prve svetovne vojne 

(jarki, kaverne, topniški položaji…). Vsi ti muzeji na prostem so povezani v zgodovinsko-turistično  

Pot miru, ki se širi čez celotno območje nekdanje soške fronte ter povezuje zgodovinske, naravne 

in kulturne zanimivosti od Alp do Jadranskega morja.  

Del udeležencev mednarodnega tabora se je 17. avgusta udeležilo tradicionalne spominske 

slovesnosti na Mrzlem vrhu, posvečene vsem žrtvam prve svetovne vojne. Ostali pa so obiskali 

območja na Goriškem in Krasu, kjer so se borili in so pokopani tudi pripadniki njihovih narodov.    

To mednarodno sodelovanje bo Fundaciji Poti miru v Posočju prineslo veliko novih priložnosti, 

tudi pri iskanju podatkov in grobov slovenskih vojakov. Eden tak grob se nahaja na pokopališču v 

kraju Nowy Żmigród na Poljskem, kjer je pokopan stotnik Franz Dobnik, pripadnik 27. 

ljubljanskega pešpolka, ki je umrl 16. decembra 1914. 

 


