
VRAČANJE DOMOV
Takoj po prestavitvi fronte na reko Piave, konec 
oktobra 1917, so prebivalci začeli iskati možnosti 
za čim prejšnji povratek domov. 

Vrnitev prebivalcev je bila uradno dovoljena šele 
konec februarja 1918 in je potekala postopoma. 

Zaradi obstreljevanja je bilo sicer poškodovanih 
malo objektov, a skoraj vse hiše so bile povsem 
izropane, brez opreme, brez oken in brez vrat. Od 
granate zadet zvonik oseške cerkve je bil s sredstvi 
vojne odškodnine obnovljen leta 1927. Leto dni 
kasneje so cerkve v obeh krajih dobile tudi nove 
zvonove v povračilo za tiste, ki so bili zaplenjeni v 
času vojne.

„Treba bi bilo, da obsejemo ozimno in 
izvršimo delo v vinogradih. Pri nas ni 
snega, ne velikega mraza. 
Pustite nas domov, da bomo delali!“

(Javni poziv beguncev iz občine Osek-Vitovlje vojaškim oblastem,
objavljen v časopisu Slovenec, 7. 12. 1917)

„Mnogo je še naših beguncev, ki se 
dosedaj niso mogli vrniti iz begunstva, 
zadnji čas pa je, da bi bile trte tudi v 
njihovih vinogradih obrezane – radi tega 
prosim moške in fante, ki znajo trte 
obrezovati, da bi to storili danes po maši 
in tudi popoldne. 

(Vikar Franke župljanom pri oznanilih v nedeljo, 17. 3. 1918)
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ODHOD V BEGUNSTVO
Ob italijanskem zavzetju Gorice, 9. 8. 1916, se je 
fronta premaknila bliže Oseku in Vitovljam, ki sta 
bila tako v dometu italijanskega topništva. Kraje 
tik ob novi frontni črti so oblasti izpraznile takoj. 
V negotovih dneh po padcu Gorice je bila v zraku 
tudi evakuacija prebivalstva v Oseku in Vitovljah. 

Oblast je že načrtovano evakuacijo krajev od 
Ozeljana do Oseka nato odložila do jeseni. 
Prebivalstvo je domove zapustilo med 1. in 15. 
oktobrom 1916. V Vipavski dolini sta bila Osek in 
Vitovlje zadnja evakuirana kraja: v sosednjih 
Črničah so prebivalci lahko ostali doma. Prebivalci 
Oseka in Vitovelj so v begunstvo odhajali preko 
Batuj, kamor so z vozovi pripeljali kar so mogli. 
Od tam so jih z vlaki razvozili v ostale slovenske 
dežele. Nastanitev so si večinoma poiskali na 
podeželju. Največ jih je bivalo na Dolenjskem in v 
okolici Ljubljane ter na Gorenjskem.

UMRLI V BEGUNSTVU
V seznamu iz leta 1921 je navedeno, da je v 
begunstvu zaradi različnih vzrokov umrlo 28 
domačinov. Iz takratnega časopisja je znanih nekaj 
imen prebivalcev umrlih v begunstvu: Frančiška 
Gleščič (umrla 9. 11. 1916 v Šmarjah), Mihael 
Badalič (umrl 27. 11. 1916 v Mirni Peči), Jožef 
Faganel (65 let, umrl 9. 1. 1917 v Stari Cerkvi pri 
Kočevju), Katarina Košuta (70 let, umrla februarja 
1917 v Dolu pri Ljubljani), Jožef Rožič – Čukov (54 
let, umrl na Štajerskem 1917), Marija Badalič (19 
let, umrla na Dunaju 11. 4. 1917), Marija Ušaj (23 
let, umrla v Starem Trgu pri Trebnjem 23. 6. 1917). 

„Nočem nič strašiti, ampak svarim vas, 
da ste pripravljeni na mogočo 
evakuacijo, da ne bo koga doletelo 
nepripravljenega. Kdor bo potreboval 
denar, ga bo na svojo knjižico lahko 
dvignil v Ljubljani, kar bom pa že jaz 
preskrbel. Žival vzamejo v Ajdovščini in 
plačajo, radi tega ni treba jemati preveč 
sena s sabo. Hudi časi se nam bližajo, a 
zaupajmo na Božjo pomoč, bo že boljše 
enkrat v prihodnosti! 
Starega prerokovanja se spomnite – 
v Vipavski dolini se bo vojska končala!“

(Oseški vikar Franke župljanom pri oznanilih v nedeljo, 13. 8. 1916)

„... Sem šel v Osek pogledat kako je v 
izpraznjeni vasi. Vsa vrata in okna po 
vse hišah so odprta, v notranjščini se 
slišijo vojaški glasovi - sicer pa pota in 
ceste skoraj popolnoma prazne, cerkev 
zaklenjena, civilista nobenega. ... 
Hiše, dobrih znanih družin, župnišče - 
vse zapuščeno, vse se mi je zdelo tuje.“ 

(Alojzij Novak: Črniška kronika, 16. 10. 1916)



ŽRTVE 1. SVETOVNE VOJNE MED 
PREBIVALCI OSEKA IN VITOVELJ
V Koledarju Goriške matice za leto 1921 so bili 
zbrani podatki o umrlih prebivalcih po 
posameznih primorskih občinah. Za Osek in 
Vitovlje je v omenjenem seznamu skupno 
zabeleženih 67 umrlih prebivalcev. Od tega 35 
vojakov, 4 civilisti ubiti doma v nesrečah s 
strelivom ter 28 umrlih v begunstvu. 

ŽRTVE MED CIVILISTI DOMA
Iz objav v takratnih časopisih sta znani dve nesreči 
s strelivom, ki sta terjali tudi smrtne žrtve. 
12. decembra 1915 sta 17-letna Genovefa Hrovatin 
in njen oče Jože nepazljivo pregledovala ročno 
bombo, ki sta jo našla. Bomba je eksplodirala in 
očeta takoj ubila, hčerka pa je umrla nekaj dni 
kasneje (Bogoljub, št. 3, 1916). Podobna nesreča se 
je v Oseku zgodila še ob koncu vojne, aprila 1918, 
ko je vojak Janez Rožič, ki je bil doma na dopustu, 
skušal odpreti šrapnelsko granato. Ta je 
eksplodirala, ubila njega in dva blizu stoječa 
otroka: 7-letno Leopoldo Mladovan in 11-letnega 
Aljozija Merviča. Več otrok je bilo ranjenih in so 
jih odpeljali v bolnišnico (Slovenec, 8. 4. 1918).

ŽRTVE MED VOJAKI
Vpoklici vojakov so se začeli leta 1914. Skupno je 
bilo v času vojne iz obeh vasi vpoklicanih 350 
moških. Od tega je bilo ubitih 35. V Koledarju 
Goriške matice za leto 1921 so bile objavljene slike 
nekaterih umrlih vojakov s pripisanimi podatki o 
datumu smrti. Iz Oseka in Vitovelj so bile 
objavljene fotografije in osnovni podatki za 19 
vojakov. Čeprav je ohranjeni seznam številčno 
nepopolen, saj na njem manjka še 16 imen, lahko 
razberemo, da so se vojaki iz Oseka in Vitovelj 
borili na vseh bojiščih tedanje Avstro-Ogrske. 
Njihovi posmrtni ostanki so tako pokopani od 
Tirolske do Uzbekistana, od Poljske do Italije in 
seveda v Posočju in na Krasu.
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A. Faganel, umrl 1917
Fr. Faganel, padel 1915 v Doberdobu
A. Batič, ubit po ročni granati 1917 v Renčah
Vinko Gleščič, padel 12. 10. 1916 (Mirenski grad)
A. Terčič
R. Badalič, padel 1917 na Kanalskem Vrhu
Fr. Cingerle, umrl 1918 v italij. vojnem ujetništvu
J. Hrovatin, padel 1915 na Ruskem Poljskem
A. Samokec, umrl 1917 v romunskem ujetništvu
A. Ušaj, umrl zaradi ran v Trbižu
A. Konič, padel 1914 v Galiciji
Al. Živec, padel 1914 na ruskem bojišču
Fr. Gleščič, umrl 1916 za ranami v bolnici
Jožef Ušaj, padel 1917 na Krasu
Vincenc Kosovel, umrl 1916 v ruskem vojnem 
ujetništvu v Taškentu (današnji Uzbekistan)
A. Smet, padel 1918 v Italiji
R. Badalič, umrl zaradi kolere 1914 v Galiciji
J. Ušaj iz Vitovlj, padel 1918 na Tirolskem
Jožef Rožič - Čukov, umrl 1917 v vojaški 
bolnišnici v Kremsu pri Dunaju
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Oktobra 2016 mineva natanko sto let, odkar so bili 
prebivalci Oseka in Vitovelj zaradi 1. svetovne 
vojne prisiljeni oditi v begunstvo. Že ob ureditvi 
obeležja vojaški bolnišnici na Polanah je Kulturno 
in turistično društvo Osek sklenilo, da bo obeležilo 
tudi obletnico odhoda domačinov v begunstvo ter 
spomin na žrtve 1. svetovne vojne med domačini. 
Pobudi so se v letošnjem letu pridružili: Kulturno 
turistično društvo Vitovlje, Krajevna skupnost 
Osek-Vitovlje in Mestna občina Nova Gorica. 

Ob ohranjanju spomina na dogodke 1. svetovne 
vojne v naših krajih se nehote vprašamo tudi o 
usodah domačega prebivalstva, tako civilistov, kot 
vojakov. Ene in druge je vojna raztepla na različne 
kraje po Sloveniji in Srednji Evropi, vse do Rusije. 
Mnogi se niso vrnili domov, med njimi tudi 67 
prebivalcev iz Oseka in Vitovelj. Po vojni doma 
niso dobili nobenega obeležja, saj je bilo kaj takega  
v času italijanske zasedbe Primorske praktično 
nemogoče. Izjeme so nastale šele v zadnjem 
obdobju: npr. spomenik solkanskim beguncem, 
spominska plošča v Opatjem selu in v Šempetru, 
spomenik v Ravnici, Doberdobu... 

Obeležje sestavljajo trije kamniti stebri, ki so 
postavljeni drug ob drugem in s tem tvorijo  
skupino. Ta ponazarja skupino ljudi, ki se zaradi 
vojne zbira in odhaja od doma, bodisi v begunstvo, 
bodisi v vojsko. Trije stebri obenem sami po sebi 
simbolizirajo tri skupine žrtev: vojake, begunce in 
umrle doma. Poleg obeležja bo posajena lipa, ob 
njej bosta dve klopi.

Poleg spominskega napisa bo na enem do stebrov 
vklesana kitica iz pesmi „Slovo“, ki jo je oseški 
rojak, pesnik in pisatelj Alojzij Remec napisal tik 
pred 1. svetovno vojno in govori o odhajanju:
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 „Evakuacija cele duhovnije od 1-15. oktobra 1916." 
Zapis vikarja Franketa v knjigi Oznanil 1911-1922.

Postoj še hip z menoj tu na križpoti,
da ozrem se poslednji krat nazaj
in vzamem s sabo ves ta tihi raj,
še v jutru speč v pritajeni lepoti!


	Page 1
	Page 2

