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Bohinjska muzejska zbirka: zbirka Vojni muzej
Leta 1982 je bilo v Bohi-

nju ustanovljeno društvo 
Mali vojni muzej, ki je zače-
lo z idejo združevanja zbiral-
cev vojnega materiala (orož-
ja, vojnih eksponatov, doku-
mentov, slik, literature ...) in 
ljubiteljev vojne zgodovine. 
Glavni namen sta bila zbira-
ti in ohranjati vojne predme-
te – in jih tudi stalno razstav-
ljati. V Muzeju Tomaža God-
ca v Bohinjski Bistrici je bil 
zato leta 1989 odprt Mali 
vojni muzej, muzej fron-
te v Julijskih Alpah, kjer so 
bili predstavljeni predme-
ti, ki sta jih s pomočjo pre-
ostalih članov društva zbra-
la Janko S. Stušek in Tomaž 
Budkovič. Muzej je bil to-
rej posvečen dogodkom po 
odprtju italijanske fronte, 
ko je Krnsko pogorje pos-
talo pomembno prizorišče 

prve svetovne vojne. To je 
bila prva slovenska razsta-
va o prvi svetovni vojni, pos-
tavljena več kot desetletje 
pred muzejem v Kobaridu.

Obeleževanje stote oble-
tnice začetka prve svetovne 
vojne je spodbudilo tudi Ob-
čino Bohinj, da je v letu 2014 
zbirko odkupila od društva 
Mali vojni muzej in jo pre-
dala Gorenjskemu muze-
ju v strokovno upravljanje. 
V zbirki je več kot šeststo av-
tentično ohranjenih pred-
metov, ki jih dopolnjuje do-
kumentarno gradivo. Celot-
na zbirka je bila konservator-
sko pregledana in očiščena 
ter je na ogled v Muzeju To-
maža Godca v okviru stalne 
razstave Bohinj 1914–1918. 
Razstavo odlikuje atrak-
tivna in sodobna postavi-
tev, dopolnjujeta pa jo tudi 

zanimivo slikovno gradivo 
in kartografski prikaz. Pred-
mete smo s pomočjo dobre-
ga poznavalca tematike Sreč-
ka Rožeta iz Vojaškega mu-
zeja Tabor - Lokev natančno 
popisali in opisali ter so sku-
paj s fotografijami objavlje-
ni na spletni strani Gorenj-
skega muzeja (www.gorenj-
ski-muzej.si). Zbirka je dobi-
la oznako VM (Vojni muzej).

Predmeti so zanimivi 
tudi zaradi svoje izvirnosti, 
ki se je oblikovala zaradi po-
treb življenja na fronti (npr. 
cedilo, izdelano iz vojaške 
čelade, strgalnik za parme-
zan, izdelan vojaške menaž-
ke). Prek njih prikažemo ši-
roko tematiko, ki nas pope-
lje od zaledja z vojno propa-
gando, pomanjkanja suro-
vin in socialnih problemov 
do vojaške organiziranosti 

zaledja z železnico, žičnica-
mi in oskrbovalnimi posta-
jami. Del razstave je posve-
čen fronti v visokogorju, z 
orožjem in orodjem, obve-
znim za preživetje. Pred-
meti iz kaverne prikazuje-
jo vojakovo vsakdanje živ-
ljenje, zadnji sklop pa nas 

opomni tudi na smrt, mori-
jo in spomin. Posebno pog-
lavje predstavljajo tudi Bo-
hinjci kot vojaki v prvi sve-
tovni vojni. Razstava je kot 
ena izmed lokacij nekda-
njega oskrbovalnega zaled-
ja soške fronte tudi del bo-
hinjske Poti miru.

Zbirka Vojni muzej je prikazana na razstavi Bohinj 1914–1918.
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