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VOJAŠKA POKOPALIŠČA, GROBIŠČA IN GROBOVI 

IZ I. SVETOVNE VOJNE 

/Podatki zbrani poleg uradnih poročil 
občinskih skupščin/ 



VOJAŠKA POKOPALIŠČA, GROBIŠČA m GROBOVI 
IZ I. SVETOVNE. vom

(Podatki zbrani poleg uradnih poroaU 
ob�inekih skupl�in) 

Podatki o vojalkih pokopališčih, grobiščih in grobovih, 

ki so jih poslale ob�inske ekupiliine na zahtevo Repu

bliftkega sekretariata za urbanizem 1n ki so temelj za 

analizo na tem podrolSju, niso. povaem tolSni zaradi pomanj

kljivih evidenc. 

Ker gre pri realizaciji dolo�b lenevskih konvencij pred

vsem za ta vojai!ika pokopalillSa, grobifiča in grobove, kajti 

ta so znana 1n lokacijsko dolo<Sena, �eprav zapuščena in 

neurejena, dočim grobii�a iz I:t. svetovne vojne niso loka

cijsko ustrezno natanino opredeljena, sodimo, da bo koristen 

natanlSnejli opis teh pokopališč. 

Zbrani podatki obsegajo vsa vojalka pokopaliiaa, grobiš�a 

1n grobove iE I. svetovne vo�ne na ozemlju SR Slovenije. 

Ker so podatki zbrani mimo poslanih poro�U obl§inskih 

skupša1n, jih podaj&Dlo v posebnem izdelku. 
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O E L JE 

Vojaško pokopališče je ob celjskem.mestnem pokopališču 

v čretu. Pokopališče se sesto�i iz 2., 3. 1n 4. oddelka. 

Pokopanih je skupno 798 vojakov, od.katerih je 569 Av-

strijcev, 65 Madžarov, 27 Francozov, 54 Rusov 1n ostalih 

neznanih narodnosti. Grobovi niso reliefno obeleleni in so 

prerasli s travo. Urejeni so le 4 grobovi, za katere skrbe 

neznani skrlm.ik1. 

PTUJ 

l. f)kupna grobnica je na 1nestnem pokopaliiw v Ptuju. V

njej je pokopanih 72 vojakov, ki so bili prekopani iz

raznih grobov. Kakine narodnosti-so pokopani, ni znano,
je Jl8. po osebnih imenih sklepati, da so Avstrijci, Ju

goslovani, Poljaki, Cehoslovaki in Mad!ari. Grobnica

je obeleiena 1n evidfntirana v grobarski knjigi. Grob

nico vzdrlu.;1 e občinski zavod za komlna.l no dejavnost.

2. Na pokopališ� v Hajdini je akupni grob, v katerem je

pokopmih 51 madžarskih vojakov. Grob je obeleien.

Vsako leto na Dan mrtvih ga očistijo lolaki otroci.

3. Vojalko pokopali�če. je v gozdu v Kidričevem. Na poko
pališmi je kapelica, ki je le dobro ohranjena.,. Ohranjeno

;I • tudi nekaj r;idu ob pokopališču. Vidnih je le 6 gro

bov, ostali pa so izravnani z zemljo in porasli s travo
in grmovjem. Na tem pokopališču ao pokopani avstro

ogrski 1n ruski vojaki. O pokopanih ni evidence.

4. Na pokopališču v Gorci pri Podlehniku sta dva groba,

v katerem sta pokope.na ruska vojaka. Groba nista obele-
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Jena in sta zravnana z zemljo. Evidentirana sta v 

grobarski knjigi. 

5. Na bivšem bolniškem pokopališ�u v Rogoznici je grobiiče

v katerem je pokopanih nekaj avstro-ogrskih volakov.

Grobiš�e je zravnano z zemljo 1n se to zemljill5e od

1945. leta uporablja ea travnik, O pokopanih ni evidence.

RADOVLJICA 

l. yoJaško pokopali6če je v Bohinjski Bietrioi "na BebN"•

Na pokopalil!iču je 285 grobov, v katerih 3• Pokopanih 

približno 706 vojakov 1n vo�nih u�etnikov. Grobovi niso 

obeleženi. Krajevni urad :Bohinjska !iatrioa hrani ne

popolni poimenski seznam pokopanih vojakov. Pokopani 

vojaki so nemške, aehoelovalke, poljske, ruske, in 

slo'V'enske narodnosti. Grobovi niso urejeni in so po

rasli s travo. Ograja je razpadla. Pred leti je bila 

na pokopaliiču za Dan.mrtvih komemoracija, ki jo je 

organiziral krajevni odbor ZZB NOV Bohinjska Bistrica, 

zadnja leta pa se je to opustilo. 

2. VojaAko pokopališče v Bohinjski Biptrici1 "Uke.pc". Na

pokopaliilfu je 291 grobov, ki eo verjetno akupintuci.

Pokopani vojaki so avstrijske, �ehoslovalke, poljske,
. . ' .· . .  •.·;·.-_. 

ruske in slovenske narodnosti. Grobovi niso obeleieni.

Nepopolni seznam pokopanih vojakov brani krajevni urad

Bohinjska Bistrica. Pokopalilae je bilo po osvoboditvi

za Bilo urejeno s skronmimi sredstvi, ki jih je dala

organizacija črnega križa z Dunaja. To zasilno ureditev

je takrat poskrbelo turiatično d:rulitvo Bohinj. Od osvo

boditve dalje skrbi za to pokopaliiče turistično druitvo
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: Bohinj• ki vsako leto na Dan mrtvih uredi pok.opa.li5�e 
in polaga venec •. 

3. Vojaško-,,�,pokopaliiUSe ·na Komni· pod Bo9:t1nom1 · na obmocSju
Bohinja� "1a pokopalii� je poko�nih priblif.no ioo .,;,0-

jakov nemlike, poijske, �ehoslovalike 1n slovenske narod

nosti'• la i,okopal.iillu je kamnita· piramida,ki je bila
postavljena nad skupinskim grobom. Piramida ie razp).da.
Pokopaliiče ni urejeno. Seznam pokopanih vojakov ni
C>hntajen.

KAM-NXK 

VojaAko pokoP8lil�e-v Mekinjah. ob oesti Mekinje - Godič.

Na pokopališEu so poeamemi grobovi� v katerih je pokopanih 
. 52. vojakov. Pokopani so raz1ii5ne narodnosti, in sicer 
11,Jugoslovanov, 5 Čehoslovakov, 4 Avatri�ci, 2 lfemoa, 22 
JBadiarov 1n 8 Poljakov. Na tem pokopaliiču so v II. svetovni 
vojni N�tnci pokopa-vali tudi ustreljene talce, ki so bili po 
vojni prekopani. Pokopeliille �e opuščeno. Pred opustitvijo

so bili grobovi poimensko obeleieni. Grobovi •o evidentirani 

v grobarski knjigi, ki jo sedaj hrani komw:1alno podjetje 
Kamnik. Leta 1957 je bilo pokopaliile obnovljeno. Priblimio 
50 m2 je urejenih v primerni park,·ki je ograjen z livo mejo,

v notranjosti pa manjli skalna.km betonskim križem.

MARIBOR 

Grobnica na pokoP!4išm1 v Pobrežju je primerno urejena in 
vzdrhvana. Grobnico.ndriuje mariborsko :pogrebno podjetje, 
ki jo tudi vsako leto na Dan mrtvih primemo okra.si. �vilo 
pokopanih ni znano. 
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t·o GA TE C 

1. Vo_jalko 1>okopalUU!e je poiee. civilnega pokopalii�a v

Hoteciršici. Pokopani 80 Jugoslovani, Pol.jald., Cehosl,o

vald, AvatriJoit 11.adlari, Nemci, Ru.si in Italijani. Na

pokopalilw. �etudi spomenik padlim domc51nom v I. sve

tovni vojni.. Pokopalil�e je. v zelo slabem stanju. Lese

na ograja je preperela 1n poloml�eDA. PokopelifilSe je

posebej obeleleno.

2. Na :pokopališ� v Dol. Logatcu je bilo pokopanih 22 vo

jakov in 5 vojnih ujetnikov. Zemljiic!e je bilo le pred

leti prodano doma.�inom.

3. Na civilnem pokopaJ.UHSu v Gor. Loptou je bilo pokopanih
15 vojakov. ZemljillSe je bilo prodano doma�inom.

LJUBLJANA 

1. Na pokopa11•au na žal.ah je tudi vojaško ))Okopal.išče.

Na pokopalilw. ao l)osamezni grobovi :·.1172 italijanskih

vojakov. Za posamezne grobove ni ohranjena evidenca.

Grobovi so obeleleni. Pokopa.11iče je urejeno. Za poko

palilce ekrb1 generalni konzulat Italije v Zagrebu.

Obl!ina Ljublj&DS,-Beiigrad predloli vsako leto generalnemu

karumlatu Italije v Zagrebu predra� za vzdrievanje.

2. Na pokopalii&t na žal.ah je kostnica. V njej je pokopanih

5 judenburlkih lrtev, .15 koroikih borcev. 4736 avstrijskih
vojakov, 79 srbskih vo�nih ujetnikov, 342 ruških voj11,j.h

ujetnikov in 80 romunskih vojnih ujetnikov. Vsi pokopani

so evidentirani v knjigi. Kostnica je urejena. Prostor

okrog kostnice je zravnan.
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.,

3. N�_ �-ij�� pokopališču v kraju TOR9l pr.i Medvodah �e
·" 

gre>biiče, v katerem je pokopanih 24 Slovencev. Gro-

b11�$ 3,,- �beleženo 1i spomenikom. Okolico .Sl'o�unsa

obr!aenci ure�a neka valč- te vasi 'Topol. 

POSTOJNA 

. 
. 

l. :Na civilnem pokopa].i§ču v >Postojni je pckope.n1h 149-
vo.jakov madžarske• lSehoslovalke t nemške, avstrijske,
ruske, jugoslova.nskt in italijanske narodnosti. Gre,.

bori. niso evidentirani. Pokopaliiae vzdriuje kODlUD8lno

pod�etje v Postojni. Grobovi so bU1 prekopa.ni in so
sedaj na tem pokopališču civilni grobovi. ICam so jih
prekope.11,ni znano.

2. Na vojaškem PgkopališOu v Postojni so grobovi zravnani

z ze�jo. število pokopanih ni znano. Pokopalil�a nihče

ne vzd.rlu.je.

3. Na civilnem pokoajišču v Pivki je grobišl:e vojakov,
v katerem je pokopanih-47 madžarskih, �ehoelovaških,
roskih,. jugoslovanskih, nemških in d!ugih vojakov.
Grobovi so vzdrževani 1n oblo�ni s pl.ošiSicami. Ostanki

identificiranih vojakov so v larah (terasa), ne•·
identificiranih vojakov pa v posebnih žarah. Grobišče
vzdržuje krajevna skupnost Pivka. Do sedaj so se sred
stva za urejanje tega grobilaa dodeljevala iz oba1nskega
proralruna na podlagi predre.cuna·kra3eVI1:• skupnosti Pivka.

AJDOVŠČINA 

1. V Črničah je pokopališče vojakov, na katerem je 161 po
sameznih grobov in 18 skupinskih grobov, v katerih je
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pokopanih 170 vojakov. Skupno iitevilo pokopanih je na tem 
pokopališču 331 vo�akov, ki. so_ hrvaške, čehoslovaške in
nemlke nar0dnqst11 k.ar ·je sklepati 1m osebnih imen poko-

. 
' 

panih. Grobovi so obeleženi„ Umrli vojaki so �ieani v pose
ben seznam mm: �pnije Č:micSe. Ba:pokopali5w �etudi

skupni spomenik s podobo leva, ki je dobro ohranjen. Poko

palili�e. je neurejeno i1l poraslo s travo 1n grmovjem. Ne
vzdržuje ga nihče, le iiolski otroot polagajo vsako leto 
na Dan mrtvih k spomeniku cvetje. Žu.pdJeki urad Črnil5e 
hrani skico pokopalil!i�a z oltevil�enimi grobovi.-

2. V ČrnUiah je bilo zunaj pokopel.ilča pokopanih 135 vojakov
razli� narodnosti. Grobovi so prekopani � zravnani z
zemljo in o l'lj1h ni velS sledu.

3. V Ajdovščini ;te veCje vojal!ko p0kopalUiče na katerem je
1004 Posameznih grobov. Na 662 grebOvih so ohranjene na
pisne tablice, 7 grobov pa ima nagrobne kamne - plolčo.

Iz osebnih imen pokopanih vojakov je-sklepati, da eo po

kopani Avstrijci, Nemci, Jugoslovani, Jllad.f.ari. in Italijani.
O umrlih je bila vodena MMK. v okviru takratne bolnice v
Vipavi, ki jo hrani iupnijski urad V Vipavi. V knjigi 80 tudi

skice pokopalilča. Pokopališ�e je obraslo s travo.

4. V Viffivi je v�jalko pokopal.iii>e na katerem je ohranjenih 187 nagrob•
hih kamriov. Napisi so ohranjeni le na nekaterih nagrobnih

' � -

kmrmih. Pokopaliic!e je obraslo s- t•o. Za pokopališče je bila
izdel�. �;ld.ca, ki pa ni dokonc!no urejena •. Na pokopališču

.. :·1,.y · ,,-_;,•,r1'fl\"t:1 •.

so pokopani Jugoslovani, Čehoslovaki, Ruai, Avstrijci in
Madf.ari.

5. V Vipavskem križu je pokopaJ.iilSe .vojakov, .kjer je pokopanih
605 jugoslovanskih, c5ehoslovaik1h, ruskih, avstrijskih in

madlarskih vojakov. Ohranjenih je 60 nagrobnih kamnov. Za
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pokopališče je ohranjena tudi skic•• Zadnje čase se poko

pališ�e uporablja za pokopavanje S(;ldaj umrlih oeeb t se.radi 

pousn.jkanja prostora na civilnem pokopal.ii�u. 

6. V Čmem vrhu je bilo vojaško p0kopali!cSe. Vojaki so bili

prekopani in pokopa.lil&!. ni ve�. Obrahjena �• le skica

pokopal.tiUSa.

7 • 11a ·otlicii• ·4e·--bilo vojaško :poko))8].15�e1 na katerem je bilo 

polq>anth okrog 700 vojakov �ehoelovaikea poljske• hrvaike, 

madiarske, avstrijske 1n slovenske narodnosti. Leta 1928 

so italijanske oblasti prekopale italijanske vojake. 

8. · V Podnanosu je bilo na civilnem pokopal11lSu grobilče 12

vojakov. Grobov ni vea.

9. V Brjah je bil na civilnem pokope.11iču p�opan 1 poljski

vojak. Groba ni ve�.

10. V Vrtovinu je bilo na civilnem poko:paliiihl pokopanih 5 vo

jakov lSehoslovaake, hrvaike, slovanske, madžarske in avstrij•

ske nq-odnosti. Grobov :ni vea. Ohranjen je le 1 nagrobni kamen.

11. V Škriljah sta bila na civilnem pokopališ!u pokopa.na 2 vojaka

1n· sicer 1 Hrvat 1n, l Avstrijec. Grobov ni ve�.

12. V Kamnjah je bil na civilnem pokopal.iliču pokopan 1 avstrijski

vojak. Groba ni več.

13. V šmarjah sta bila na civilnem pokopaliiau pokopana 2 avstro

ogrska vojaka, 1n sicer l Madiar in 1 Poljak. Grobov ni več.

14. V naselju Velike žabje sta bila na civilnem pokopališcSu poko

pana 2 avstro-ogrska vojaka. Grobov :ni vea.
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15. V Malova.šah so bili pokopani 3 avstro-ogrski vojaki.

Grobov ni več.

16. V naselju Selo sta bila pokopana 2 avstro-ogrska vojaka

iz I. svetovne vojne. Grob je omačen. ni pa vzdrievan.

17. V naselju Goče je bil pokopan l vojak. Grob ni več ohra

n�en. 

18. V Stomaiu je bU pokopan 1 nadž-arski vojak. Grob ni veiS

ohranjen. 

TOLMIN 

1. Vojailko pokopalUile leli ob· cesti Trenta-Vrlič, tik za

civilnim pokopaliiaem, na površini 980 m2. Grobovi so

posamični in skupinski. število grobov 1n pokopanih vo

�akov ni znano. Pokopa.ni•vojaki so različnih na.rodnosti,

med njimi tudi ruski ujetniki. Grobarska knjiga ne obstoja.

:Na pokopaliilSu sta tudi dva italijanska nagrobna spomenika

iz leta 1928. Pokope.l.ii�e je ograjeno z zidano ograjo, ki

je le precej razpadla. Notranjost-pokopal.il�a je neurejena

in je pokopališ�e obraslo s travo, grmovjem in amrekami.

Grobovi 80 oznacSeni m ielemimi krili, na katerih 80 delno

ohranjene ploioice z osebnimi imeni umrlih. Pred vojno

je bilo pokopal.iAče vzdr!evano.

2. V So�i je pokopalifiče za civilnim pokopal.iš�em, blizu

ceste Bovec - Trenta, na površini 2130 m2. Je na štirih

terasah, povezanih s atopnii�i. Grobovi so Posamezni in

akupineki. Ra pokopa.lii�u ao pokopani avstrijski in itaw

lijanski. vojaki razlilnih narodnosti, in eioer Bosanci,

Slovenci, Čehoslovaki, Poljaki in Madžari. število grobov
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je 738, pokopanih pa je 1480 vojakov, od katerih je 107 

neznanih. Iz tega pokopa.liiča je bilo prekope.nih 17 ita-

lijanskih. vojakov. Pokopaliiče je ograjeno a kamnitim �1.;. 

dom, ki le razpada. Grobovi so oznacent·l!l betonskimi krili, 

na katerih .eo še delno ohranjene plolSeviJiaste plQščice s 

osebnimi imeni pokopanih. Precej kriiev je le izruvanih. Gro-
. 

. 

bovi eo porasli s travo in grmičevjem. Na pokopaliiču je 

zidan podstavek na katerem je granata kot simbol I. svetovne 
,. 

vojne. Po I. svetovni vojni so pokopllii�e· oskrbovale ita

lijanske oblasti. Pokopalilče sedaj nihče ne vzdržuje. 

J. V Logu pod Ma.pertom je vojaško pokopališče za civilnim

pokopaliličem, blizu glavne ceste na površini 3727 m2. Gro

bovi eo posamezni. Pokopanih je 1328 vo�akov bosanske,

hrVa.5ke, slovenske, avstrijske, nem§ke in �ehoalovaike

narodnosti. Grobovi so delno obeleleni. Pokopal.iioe je

ograjeno in je ograja razmeroma dobm> ohl9.njena. Grobovi

so označeni z železnimi krili., na katerih so bile ploče-
- ;i ,· l . 

vinaste plolaice z imeni umrlih. Plol�ice so shranjene.'

Pokopalilče je delno obraslo s smrekami. Na pokopalilm.i

je tudi spomenik padlim vojakom na Bombonu. Po I. svetovni

vojni je pokopalil�e vzdrievala italijanska oblast. Po

osvoboditvi za pokopalilče ni nih�e skrbel.

4. V Bovcu je vojaško pokoP&liAče 200 mod križilča ceste Bovec

Log pod Mangartom - Trenta, na povrlini 7200 m2. ·Pokopani so

avstro-ogrski vojaki raznih narodnosti. število pokopanih ni

znano. Pokopalil�e je ograjeno. :Na nekaterih mestih je ograja

poruiena. Pokopalii�e ima ielezna vhodna vrata. Na pokopalii�u

sta tudi dve kamniti piramidi e spominskimi ploi�ami in spo

menik. Pokopalil�e je poraslo s travo, grmovjem in drevesi.
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Grobovi eo obeleženi z nagrobnimi kamni, na katerih so 
delno ohranjene plo�evinaste plol�ice. Po I. svetovni 
vojni je �a pokopaliiče skrbela italijanska oblast. Po 
osvoboditvi pokopali!ZSe ni bilo oakrbovano. 

5. V naselju Loče je vo;taiko p0kopaliiUSe blizu reke Tolmi nke,
na povrlini 6940 m.2.Grobovi ,so posamezni 1n skupinski. Gro
bov je 1099, pokopanih pe. je pribliino 7.600 vojakov raznih

narodnosti. Pokope.l.ilae je ograjeno z nizko kamnito ograjo
in lelezn1mi nosilci z bode�o iico. Ograja že razpada. Po

kopal.11�e �• poraslo s travo, grmU!evjem in drev�em. Po

kopaliiEe ima tudi ielezna vhodna vrata. Grobovi so označeni
z betonskimi nagrobnimi kamni. Je tudi skupni spomenik
padlim vojakom, ki pa le razpada. Po I. svetovni vojni so

, pokopalil�e vzdrlevale italijanske oblasti. Po osvoboditvi
�a pokopaliA�e nihče ne skrbi. 

6. V naselju Modrejce je vo�aiko pokopal.il�e 100 11_ od vasi ob polj
s�em kolovozu, ki pelje k So�i, na povrlini 2680 m2. število
grobov in pokopanih ni znano. Pokopalilče je ograje no'"z železno

ograjo ,Uyt"i'tfetonsld.mi stebri. Ograja na nekaterih mestih le

razpada. PokopališlSe ima tudi !elezna vrata. Pokopaliiče je
ponµ,lo a travo, grmilSevjem in dreveei. Grobovi eo ozna<Seni,

, . 

z bet921akimi nag robnimi kamni. Po I. svetovni vojni eo poko-
pal.15�e vzdrievale italijaneke oblasti. Po osvoboditvi za

pokope.lii�e nih�e ne skrbi.

7. V 14.rij :L ptJ.,.,.,l3ači je vojaiko pokopališče za civilnim pokopa-

1 UUSem, na povrlini 436 m2. Pokopanih �e 120 avstr�ogrsld.h 

vojakov raznih narodnosti. Pokopališae je ograjeno s kaumitim 
zidom. Je poraslo s travo in grmillevjem. 
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8. V naselju navže-Rakovec je vojal:lko pokopal.tiče, ki leii
na treh mestih• l) 150 m nad !.elezniiko progo, na površini
1100 m2J ohran�en j� le spomenik; 2) 100 m nad ieiezn1iiko
progo, na povrli1ni1300 m2J ohranjen je le spomenikJ 3) tik
ob lelezniiki progi, o katerem nt več sledu. ltevilo grobov

1n· pokopanih ni znano. Pokopališče je poraslo· a travo. Po I.
svetovni vojni so za pokopališč� skrbele italijanske oblai,ti.
Po osvoboditvi za pokopalilae nihae ne skrbi. iico, s.katero

je bilo pok�pa.lillEe ograjeno, in lelezne krile, so pobrali
doma.a1n1, c).el pokopalila& pa se uporablja za kmetiaske namene.

9. V Kobaridu je kostnica, v kateri je pokopanih 8.000 italijan

s� vojakov. Kostnica je urejena in jo vzdrlujejo italijanske
oblasti.

s E Ž.·A N A

1. V �.elani je vojaško pokopalil!il$e ob cesti Selana.- Repentabor.
Na Povriini 1726 m2 je pokopanih 137 avstrijcev, 54 c5ehoalo
vakov, 45 madlarov 1n 5 ruskih ujetnikov. Pokopani so bili

tudi italijanski ujetniki, ki pa so jih italijanske oblasti pre-
. ' 

kopale. Grobovi so ozna�eni a cementnimi krili. Precej je
polomljenih. Pokopališče ina kamnito ograjo 1n železna vhodna

vrata. Je poraslo s travo in gnni�evjem. V sredini pokopališča
je spomenik.

2. V naselju Rovna pri Brjah je vojaško poko;palii�e. Na povriini
1200 m2 je pokopanih približno 1200 vojakov avstrijske, madžar
ske, romunske, poljske, iehoslovaške :ln italijanske narodnosti.

Pokopališ�e je poraslo s travo in gmilSevjem. Ograjeno je s
kamnitim zidom in ima lelezna vrata. Ograja je le.precej raz
padla. Na grobovih so le ohranjeni nagrobni križi, en grob pa
ima tudi spomenik.
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3. y naselju Brje pri kraju Prep.mce je voja�ko pokopaliBoe

na povrlini 6000 m2. Na pokopalii�u �• pokopanih 2300 vo�akov

avstrijske, madlarske 1 poljske in �ehoslovaike narodnosti.

Itali3anske vojake, ki so bili pokopani na tem pokopaliiču,

so itali�anske oblasti prekopale. Na pokopalill§u �• nekaj

spomenikov, nagrobni krili pa so odstranjeni in pololeni

ob pokopelilčnem zidu. Evidence o pokopanih ni. Pokopall5Zie

�• ograjeno s kamnitim izidom, ki �• delno razpadlo. Pokopa

liil!e ima tudi kanm:l.ta podstavka u vrata.

4. V naselju Brje je vojaško pokopal.išče na parceli "na Ravni",

na pottlini 1800 m2. Pokopanih .je 1500 avstrijskih 1n mad=

larskth vojakov. Obeleženi so le nekateri grobovi. Pokopa

lišae je poraslo s travo in grmi�evjem. Ograjeno je s kamnito

ograjo. Bekateri grobovi imajo križe. Vr.driavan je le grob

nekega avstrijskega vojaka, ki ga vzdriujejo sorodniki iz

Trsta.

5. V naselju Brj• je. vojaško J>OkopališOe v kraju "Dolina v

Borštu", .na povriini 600 m2. Pokopanih .je 300 vojakov čeho

elova�ke, poljske in drugih :narodnosti. 1'a pokopalii� je

ekupen spomenik, a je poraslo s travo in grmičevjem. Približno

300 italijanskih vojakov, ki so bili pokopani na tem pokopa

liiču, eo italijanske oblaeti prekopale.pred II. svetovno

vojno. Pokopalil�e je ograjeno s kamnito ograjo, ki raepada,

kamniti krili, ki so bili na grobovih, ·pa BO razmetani.

6. Na Gorjanskem pri Brjah je vojaiko. pokopališče, na površini

12.000 m2. Pokopanih .je 11 .• 000 vojakov ra�nih narodnosti.

Pokopa.liiče je poraslo s travo in drevjem. Nagrobni kamni

so podrti. Pokopališ�e je ograjeno s kamnitim zidom, ki razpada.
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Pokopališče ima tudi mrtvainioo, ki je preoej razpadla. 
Ohranjen je delni spisek pokopanih, z 2000 imeni, ki ga 
hrani !upnik iz Koma·,• Itai:t..janskt

i 

v<>jake, ki so bili · 
pokopani na tem pokopali5cSu, so italijanske oblasti pre ... 

·' . . 

kopale .po I. svetovni vojni. Vzdrževana sta le dva groba 
po svojcih pokopanih •. 

7. V X.olJ!.nu
p 

na kraju "V.Dragi", je vojaško pokopelišcSe
8 

na
površini 3000 m 2."Pokopanih je pribliino 2.50� vo�akov
raznih narOdnosti. Italijane_ke -vojake, ki so bili pokopani
na tem pokopali§ču, so italijanske oblas,1 .. po. I. svetovni

vojni prekopale. Pokopal.iiae je o�.eno z bode�o !ico, Ob
ograji so leseni.krili� na.' katerih so tablice, ki eo tudi

. 

' 

- . 

oitevillleni. Na pokopaliiilSu j$ skupni kamniti spomenik s 
' . 

ploščo. Pokopališče je poraslo s travo in grmi!evjem. 

8. Na civilnem pokopališču v Tomačevici je vojaAko pokopaltšae,
na površini 60 m2. Pokopanih je 30 avstro-ogrskih vojakov.
Grobov doraj ni več vidnih. Pokopal.išče �e poraslo s travo.
Ograjeno je s kamnitim zidom.

g. V naselju Sveto pri Komnu, ob cesti Sveto - Lipa, �e vojaško
pokopališče, na povrBini 2800 m2. Pokopanih je približno 4000
vojakov raznih narodnosti. Italijanske vojake ao italijanske
oblasti po I. svetovni vojni- prekopale. ,Na pokopal.tiču je
večji spomenik. O pokopanih ni evidence. Grobovi so zravnani
m zsmljo 1n porasli s travo in grm11Sevjem. Ohranjenih je le
nekaj nagrobnih kamnov, PokopališlSe je ograjeno z železno
ograj o. · " · '·

10. V naselju Dutovlje ob cesti Dutovlje - Kreplje je vojaško
pokopališče, na površini 2500 m2. Pokopanih je 2700 vojakov raz-
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nih narodnosti. Pokope.liš�e je zravnano z zemljo, ve�ji del 

pa se uporablja kot tnvnik. Ohranjenih je še pribliino 100 

kamni tih nagrobnih križev. Na pokopališču je velik kamni ti 

kril. Ograjeno je s kamnitim zidom, ki je-ie dobro olira.njen. 

S tega pok�paliiaa so italijanske oblasti prekopale 15 vojakov, 

11, V naselju Štanjel je.pokoJ)ali��e, na po'VX'šini 3200 m2. Pokopanih je 

približno 2000 avstro-ogrskih vojakov raznih narodnosti 1n 

ruski ujetniki. Pokopalilče je poraslo s travo� O&r&jeno je s kamni

to ograjo, ki je le skoraj vsa porušena. Nagrobni krili so 

bili odstranjeni� Na pokopalilw je skupni spomenik, 

12, Na civilnem pokopal.išOu v kraju Vreme je vo�aško gr�biiče,

na površini 40 1112. Pokopanih je 8 avstro-ogrskih vojakov raznih 

narodnosti, Grobovi so porasli s travo in grm.i�evjem, Posamesmi 

grroboVi, ki so zaznamovani imajo lesen križ. 

Na območju oblSine SElana je na civilnih pokopališ�ih poko

panih precejlnje število vojakov i� I. svetovne vojne. Gro

bov je priblilno 27,000, Pokopa.ni so predvsem avstrijski 
"\;.,. ....... . 4 ...... ,, 

vojaki in. ruski ujetniki, italijanske vojake so med II, sve-

tovno vojno italijanske oblasti prekopale. 

N o·v A Go R I o A

1, V naselju Grgar je poleg civilnega pokopaliiča vojaško poko

pališ�e. Pokopani so avstro-ogrski vojaki, Iz osebnih imen 

na tablicah, ki so pritrjene na križih• je sklepati, da so 

pokopani Čehoslovaki, Poljaki, Madžari, Nemci in Jugoslovani, 

Število grobov in pokopanih ni znano. Grobovi so zravnani z 

itemljo. Priblilno 80 grobov je obeleženih s križi. Je tudi 

nekaj grobov z ve�jimi nagrobnimi kamni. Na pokopaliAču je 

tudi skupni spomenik, ki je ob vhodu v pokopal.ii�e. Pokopališče 

je pora.slo s travo in grmičevjem, Ograjeno je s kamnito ograjo, 

ki razpada. 
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2,. V �selju �j-��ce j� 1voJ9;ško pokopal.išče blizu nase1ja

Luiarji,. V 100 grob()vih je pokopanih približno 300 a�t� 

ogrskih vojakov, Pokopališče j e. bUo <>grajeno z žico, Po-

kopal.išče je poras1o s t�vo� Na grobovih so betonske plo

�Ee b�z papisov, 

3 � v_ �.s.e�.j� _č_epo:vs,n
1 _Poleµ c,i�nega pokopalilča je voja!ko

pokopali�če. Pokopanih je 8,000 vojakov avstro-ogrske vojske 
1 1 1 • 1 1 • 

�lilSne narodnosti, l'okopalieče je spremenjeno v travnik* 

na katerem raste tudi nekaj dreves. Grobovi so zraVtlB.ni z 

zemljo� nagrobni kamni pe. so bili odstranjeni� Ohranjen j·e

samo podstavek skupnega spomenika. 

4� Na oivil�� pokopali�ču v Čepovanu je ob mrlilki veži grob 

macliarskega ofici�ja„ Grob· je obeležen s kamnitim spomenikom. 

5� V na.selju Ravti:l.ca �!3 J>�l!g civilnega :pokopališča vojaško. . � . . . -
pokopaJ.i!če. število grobov in pokopanih ni znano� Pokopališče . ' .. • ., .. .. 

. . 

je zravnano .r; zemljo„ Ohranjen je skupni spomenik,: ki razpada •. 

6. V naselju Nemci je vojaško pokopališče blizu ceste Nova Gorica-
, • 1 \' •& r • • • • • 

f 1 ) 

Lokve�. ob robu gozda na povrihl.i 480 m2., Pokopani so avstro-·
ogrski: vojaki raznih narodnosti�. Število pokopanih ni znano.,

Ohranjeni so še šti,rje nagrobni kamni z napisi pokopa.nih.

Ostal·i grobovi so poras1·1 s travo •..

7 •. V -�el�u S�lkan �e. vojaško pokopališče južno od solkanskega

mostu, b�izu Soče,., na površini 2014 m2 •. Pokopališ�e je bilo 

ograjeno s kamnitim zidom til mrežo. Dostop � pokopališče 

je urejen. Pokopališče je poraslo s travo 1n grmičevjem. Na 

pokopališču je skupni spomenik, ki razpada in skuima grobnica

neznanih vojakov. števil.o pokopanih ni znano. Ohranjenih je 

16 vrst po 85 betonskih plošč, na katerih so deloma še ohranjene

pločevinaste ploščice z imeni padlih. 
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8. V naselju Ajševica (na Pikolu) je vojaško pokopali8če; na
j 

površini 7200 m2. Pokopani so avstro-ogrski vojaki različnih

mq:-odnostt. Pokopališče je ograjeno z bode�o lico. Poraslo

je t'i mladim gozdom. Na pokopališ�u je skupni spomenik. Precej

�obnih apoinenikov je uniiienih.

9. V naselju Loke je vojaško pokopališče na vzpetini blim glavne

ceste Nova Gorica - Ajdovščina, na površini 1200 m2. Pokopani

so avstro-ogrski vojaki različnih.:narodnosti. število poko.111-

nih ni smano. Pokopal.lice j·e ogre.Jeno z bodeco·•tico. Je pora

slo s travo, grmičevjem 1n drevjem. Ba pokopal.iiču je ·skupni

spomenik, ki le razpl,da.

10. V naselju Volčja draga je vojaško pokopal.Hiče med glavno

cesto in leleznico, na površini 1944 m2 s priblilno 700

grobovi avstro-ogrskih vojakov raznih narodnosti. Pokopa

lišče je poraslo s travo in grmičevjem� Na pokopališču je
tudi skupni spomenik; ki razpada. Pretežni del nagrobnih

kamnov in tablic z napisi pokopanih je neurejenih. Pokoi,a

lii�e je bilo poveEano�z mosto� čez potok, ki Je uničen,

ohranjen pa je ie betonski opomik.

11. V naselju Renče je vojalko pokopališče med d'vema cestama poleg
1 

civilnega pokopaliiča, na površini 3976 m2 s približno 560

grobovi. števiilo pokopanih ni znano. Pokopani so 11adiar1,

Čehoslovaki• Poljaki, Romuni, Nemci 1n Avstrijci1 Pokopališče

je porasio e travo 1n grmičevjem. Ograjeno je z kamnitim
• �t·•�:I: ... \. °'i. .... �,��(-·� 

.. . 

zidom, ki razpada. Ohranjenih je 1.e 70 križev, ostali nagrobni

krili pa so zloženi na kupu na pokopališču. Je tudi nekaj

grobov z večjimi nagrobnimi kamni.
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12. V naselju Oševljek je vojaško pokopališCe nad cesto, na povr

šini 2499 ·m2. v priblimo 600 grobovih je pokopanih 1000

�vetx-o-ogrskih vojakov raznih narodnosti. Pokopal.išče je

ograjeno z kamnito ograjo, ki je delno že poru.šena. Vhodna

vrata so preoej uničena. Pokopališče je poraslo s travo.

-Ohranjeni so skoraj vsi .nag�bni križi s tablica.mi, ki pa

so vsi nagnjeni. Nekaj križev je tud·:i::"izruvanih.

13. V naselju �enče je vojaško pokopališče ob cesti, ki pelje

proti Žigonom• na površini 1650 m2, s prib1iirio ·300 grobovi,

v kate�ih so pokopani avstro-ogrski vojaki raznih narodnosti.

Pokopalii!i.cie je ograjeno ·s kamnitim zidom, ki je delno že po-

. ruien •. Pokopališče je poraslo. s travo in gmičevjem. Precej 

nagrobnih križev je izruvanih in zloženih v kupe. Na poko

pališ<ht je tudi sku}:111 ePQJllenik, ki že razpada. 

14. V naselju Vogrsko sta v kotu na civilnem pokopališču dve

grobnici. V njej so pokopani Čehoslovaki, Madiari in Avstrijci.

Število pokopn.h ni znano. Grobnici sta dobro ohranjeni, le

napisi so težko čitljivi.

15. V naselju Bukovica je vojaško pokopal.išče blizu goriških

opekarn• na površini 550 m2. V približno 260 grobovih. Število

pokopl,Dih ni znano. Pokopani so avstro-ogrski vojaki čehoslo

vaške, madf.a.rske in avstrijske narodnosti. Pokopališče je poraslo

s travo in grmičevjem. Ohranjenih je precej nagrobnih kamnov in

križev. Pretežni del križev ima še tablice z imeni pokopanih.
. 

. 

16. V naselju Lipa je vojaško pokopališče avstro-ogrskih vojakov

različnih narodnosti. število pokopanih ni znano. Pokopališče

je uničeno, poraslo s travo in grmičevjem. Nagrobni kamni niso

ohranjeni.
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r7, V naselju Lipa je voja�ko pokopališče ob vznožju hriba blizu 

ceste, na površini 2400 m2. Grobov je približno 376, število 

pokopanih pa ni znano„ Pokopani so avstro-.ogrsld vojal:i ramih 

narodnosti. Pokopal.tiče je poraslo s travo in grmičevjem. Ogra

jeno je s ke'.mn1t1m zidom, ld je delno le poru.len. Na pokope.-

11iču je tudi skupni spomenik, ki razpada. Skoraj vsi grobovi 

so vidni, vendar brez križev, ker so izru'V8.lli 1n zloieni v 

kupu na pokopa.lilču. 

18. V naselju Temnica je pokopališče na polju blizu ceste Temnica

L1pa9 na površini 840 m2. Pokopmi so avstro-ogrski vojaki ru

nih ll&l"Odnosti. Število pokopanih ni ,mano. Pokopa.1.iiče je

poraslo s travo 1n grmičevjem, na njem je spomenik• ki ie

razpada. Ograjeno je z nizkim kamnitim zidom, ki razpada. lfa

grobni kamni so odstranjeni. Pokopaliiče je spremenjeno v

travnik.

19. V naselju Temnica je tudi na civilnem pokopalii_ati skupen

grob in spomenik ltirim padlim madžarskim vojakom. la spo

meniku so označena imena pallih vojakov.

20. V VojBčici je bila na civilnem pokopališču skupna grobnica

avstro-ogrskih vojakov. Grobnica je uničena. ohranjen je samo

skupni spomenik.

21. V Prva�ini Je poleg civilnega pokopa.liiaa vojaško pokopališče.

Pokopanih je 2500 avstro-ogrskih. vojakov. Pokopeliš� je sko

raj uničeno in je sedaj na tem mestu travnik. Ograjeno je z

kamnitim zidom, ki je na enem delu porušen, ostali pa razpada.

Na pokopališču je nekaj manjših spomenikov 1n en večji skupni

spomenik, ki razpada. Grobovi ·so brez krilev, nekaj križev pa

je zloienih ob pokopalii�nem zidu.
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22. V naselju Založišče je ob cerkvi vojai!iko POkopa.1.iiče približno

2000 avstro-ogrskih vojakov. Pokopa.11.A!e :e spremenjeno vsa.,;.

dovnjak 1n·vrt .• Ohrarljen je le skulJilfil spomenik. Nagrobnih kamnov

ni -več„

23. V naselju Založišče je na vrhu hriba nad TIUajo vojaš)to �kopa
lišče, kij�- razen enega groba popolnoma uničeno in zravnano

z zemljo. Ohranjeni grob ima nagrobno pl.oiico. Pokoi;ani so

·avstro-ogrski -vojaki raznih narodnosti. Število pokopanih ni ·
znane. Na kupu kamenja je tudi nekaj nagrolmih križev •

.2.4. y :naselju Branik je vojaško pokopališče ob cesti proti Se

žani• na površini 1656 m2. Število pokopanih ni znano. Po

kop� so .�vstro-ogrski ·vojaki raznih narodnosti. Pokopališče 
•�_;_::r.�(,·j�.v=--: ,._ ,_ � 

je ograjeno :z bodečo žico, ki je skoraj vsa že razpadla. Večji
del nagrobnih-križev je polomljenih. Ba pokopališču sta tudi 

·dva spomenika, ki razpadata. Pokopal.išče je poraslo s travo,
na njem pa je 360 grobov.

25. V Braniku je ob civilnem pokopališču vojaško pc,kopališče ·

z 270 grobovi, na povriini-1260 m2. število pokopanih ni

znano. Pokopa.ni so avstro-ogrski vojaki ramih narodnosti. Po

kopališče je ograj eno z bodečo žico in je poraslo s travo.

Na pokopa.lilču i}e skupni lesen spomenik, ki je precej raz

pade1. Nagrobni spomeniki so v pretelni.ve!ini odstranjeni
in z1oženi na kupu na pokopališ�u. Na grob� je ohranjenih

samo 55 ·1cr1žev.

26. V naselju Osek je voja�ko pokopal.išče. Pokopani so avstro-

ogrski vojaki raznih narodnosti„ Italijanske obla.si so ita
lijanske vojake prekopale. Poko:pališče je poraslo s travo 1n
grmičevjem. Ohranjen je skupni spomenik, ki je še v dobrem stanju.
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27. V naselju Šempas so na civilnem pokopališču trije grobovi

avstr�o��lh voJakov. Grobovi ao porasli e travo ta gr

mi!,evjem_.- Ohranjen je nagrobni spomenik.

Ljubljana. 31.5.1974 


