PRVA SVETOVNA VOJNA OD POSOČJA, CERKLJANSKEGA, IDRIJSKEGA DO
LOGAŠKEGA
Petek, 3. julij, 9.00 – 15.00
Hotel Cerkno, Sedejev trg 8, 5282 Cerkno
8.00 – 8.45 Prihod udeležencev
9.00 Soška fronta
Mihael Uršič, zgodovinar in geograf, Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju
Predavatelj bo opisal razmere v Evropi v drugi polovici 19. stoletja, ki so privedle do 1. svetovne
vojne. Izbruh vojne, vzpostavitev front po Evropi in kasneje odprtje jugozahodne fronte s
kraljevino Italijo (del katere je bila soška fronta). Priprave na obrambo jugozahodnega dela AO
monarhije in evakuacija beguncev z Goriške in Posočja. Opis dogajanj na soški fronti od konca
maja 1915 do konca oktobra 1917 in premik na reko Piavo. Konec vojne in povojna pogajanja
o novi meji med Kraljevino Italijo in Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Vojne žrtve.
9.45 Cerkljanska v letih "Velike vojne"
mag. Sandro Oblak, zgodovinar
Prva svetovna vojna oziroma "Velika vojna", kakor so ji rekli, je bil prvi spopad večjih
razsežnosti v zgodovini. V času od 1914 do 1918 je bil v ognju dobršen del sveta, vojni ni ušla
niti cerkljanska regija. Skupaj s predavateljem se bomo sprehodili skozi vojna leta, kakor so jih
doživljali na Cerkljanskem. Obenem bo podano, kako je svetovni spopad na mnoge načine
zaznamoval te kraje in kako so ga doživljali njeni ljudje.
10.30 Oskrbovalni sistem soškega bojišča na Idrijskem v času 1. svetovne vojne
dr. Miha Kosmač, zgodovinar, kustos, Mestni muzej Idrija
Na predavanju bo izpostavljen pomen Idrijskega za nemoteno oskrbo soškega bojišča, različni
načini in sistemi oskrbovanja (vojaški tren, žičnice, feldban), vplivi na vsakdanje življenje in
ostaline vojaške infrastrukture na tem območju.
11.15 Vsakdan na Idrijskem med véliko vojno
Marija Terpin Mlinar, zgodovinarka, višja kustosinja, Mestni muzej Idrija
Predavateljica bo predstavila življenje v vojnem času (uprava, gospodarstvo, organizacija
oskrbe civilnega prebivalstva, stiki z »drugimi« - vojaki, vojni ujetniki, begunci) ter se
osredotočila zlasti na obdobje po vstopu Italije v vojno leta 1915, ko je Idrijsko postalo
neposredno zaledje spopadov bo Soči. Za vojake so bili to kraji umika z neposrednega bojišča,
namenjeni počitku, za domačine pa čas hudega pomanjkanja in strahu pred italijanskim
vdorom.
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12.00 – 13.00 Odmor
13.00 Logatec – življenje v zaledju prve svetovne vojne
Mira Hodnik, zgodovinarka, arhivska svetovalka, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Idriji
Atentat na A-O prestolonaslednika Franca Ferdinanda 28. 6. 1914 v Sarajevu je odmeval tudi
v Logatcu. Številni Logatčani so se skupaj s šolsko mladino poslovili 2. 7. 1914, ko se je skozi
Logatec peljal vlak z njunimi posmrtnimi ostanki. Zgodba pa se je začela zapletati na tisto mirno
nedeljsko jutro, 26. 7. 1914, ko so po vsej monarhiji razglasili mobilizacijo vseh avstro-ogrskih
vojakov in deželnih brambovcev v starosti od 18 do 50 let, med katerimi je bilo tudi 300
Logatčanov. Izbruhnila je prva svetovna vojna. Logatec je bil prvo leto vojne daleč stran od
krvave morije, a z vstopom Italije v vojno je postal pomembno zaledno mesto za oskrbo soške
fronte.
14.00 Pot miru od Alp do Jadrana
mag. Tadej Koren, zgodovinar, Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju
Območje ob reki Soči je bilo v prvi svetovni vojni med letoma 1915 in 1917 del t. i. soške fronte.
Ob Soči so se bojevali, trpeli in umirali fantje ter možje mnogih narodov. Iz tega obdobja so se
ohranile številne ostaline v naravi, ki predstavljajo kulturno in zgodovinsko dediščino
nacionalnega ter mednarodnega pomena. Danes so povezane v Pot miru od Alp do Jadrana, ki
bo na predavanju predstavljena.
Dogodek z izobraževalno vsebino na temo dediščine prve svetovne vojne od Posočja,
Cerkljanskega, Idrijskega in Logaškega je namenjen vsem zainteresiranim, stroki, turističnim
organizacijam, turističnim vodnikom in ponudnikom, pedagogom.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Za udeležbo na dogodku se zbirajo predhodne prijave na
naslov: polona.kavcic@icra.si ali na telefonsko številko: 05 37 20 180; 05 37 43 912, najkasneje
do četrtka, 2. julija do 10.00 ure.
***Možnost naročila kosila po ceni 8,50 EUR (samo po predhodnem naročilu ob prijavi
udeležbe na dogodek, lastni strošek udeleženca).

Vabljeni.
LAS s CILjem
Projekt Pot miru – dediščina prve svetovne vojne je sofinanciran s strani Republike Slovenije
in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Partnerji in sofinancerji projekta so: LAS Dolina Soče,
LAS s CILjem, LAS Gorenjska košarica, LAS v objemu sonca, LAS Vipavska dolina.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

