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Spoštovani gostje, dragi prijatelji, lepo pozdravljeni! Prisrčno se vam 

zahvaljujem, da ste se tako polnoštevilno odzvali vabilu Tradicijskega 

društva 59. pehotnega polka nadvojvode Rainerja iz Salzburga in Črnega 

križa Avstrije, Salzburg, ki sta ob pomoči Občine Bovec glavna pokrovitelja 

današnje slavnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Na tem lepem mestu, v tem čudovitem kraljestvu planin, v katerem se v 

poletnem času predajajo užitkom številni planinci, pozimi pa smučarji na 

slovenski in italijanski strani Prevale, se je pred 101 letom odigralo tragično 

poglavje prve svetovne vojne. Med Vratnim vrhom in Prevalo so bili namreč 

v zadnjih dneh 12. soške bitke, od 25. do 28. oktobra 1917, v izredno težkih 

zimskih razmerah, v snegu, mrazu in burji, vojaki 59. pehotnega polka iz 

Salzburškega in Gornje Avstrije, tako imenovanega  polka Rainerjev, in I. 

bataljona 4. tirolskega polka cesarskih lovcev iz Innsbrucka na eni strani ter 

pripadniki I. bataljona italijanskega 88. pehotnega polka in alpinci 

bataljonov Saluzzo (iz piemontskega mesteca Cuneo), Dronero e Borgo 

San Dalmazzo na drugi strani, glavni igralci žalostnega dejanja zadnje bitke 

prve svetovne vojne na slovenskih tleh.  

V krvavih bojih sta obe omenjeni avstro-ogrski enoti od Rombona do sem 

naskakovali močno utrjene italijanske položaje, predvsem na Vratnem vrhu, 

da bi zasedli strateški cilj, sedlo Prevala. Načrt napada salzburških 

Rainerjev je zaradi strmih pobočij predvidel škarjast prodor preko obeh 

bokov: po levi strani, po pobočju pod Studorjem (2165 m), prodor II. 

bataljona, po desni strani pod Lopo (2406 m), prav po današnji planinski 

stezi Prevala–Rombon, na kateri sedaj stojimo tudi mi, prodor I. bataljona, 

medtem ko je glavni sunek IV. bataljona potekal po sredini, po Krnici. Še 

nekoliko višje je proti koti 2015 pod vrhom Lope prodiral I. bataljon 4. polka 

tirolskih cesarskih lovcev. Poveljnik I. bataljona Rainerjev, stotnik Ontl, je 

eno svojih stotnij in visokogorski alpinski oddelek poslal proti vrhu Lope. V 

slabi vidljivosti, v megli, se jima je uspelo povzpeti precej visoko pod vrh 

Lope, toda zaradi močnega italijanskega strojničnega ognja sta se morala 

zvečer spustiti in se umakniti v kritje skal.  



27. oktobra se je na tem področju odprl pekel. Dan se je začel z močnim 

topniškim obstreljevanjem iz doline, z velikim snežnim metežem in meglo, a 

napadalci so se morali vzpenjati po strmih pobočjih in skalnatem, težko 

prehodnem terenu. Kljub topniški podpori, v kateri so bili predvsem dejavni 

možnarji kalibra 30,5 cm iz Rablja, so Rainerji v globokem snegu obtičali v 

močnem bočnem italijanskem pehotnem, predvsem strojničnem ognju, ki je 

zagrizeno tolkel po njih z grebenov na Studorju in Lopi. Za nameček sta se 

popoldne razbesnela snežni orkan in močna burja, ki sta številne vojake na 

prostem pahnila v smrt. Toda 28. oktobra zjutraj so patrulje na sedlu 

naletele le še na manjšo italijansko posadko, ki je potem nudila slabši 

odpor, medtem ko se je glavnina italijanskih enot umaknila preko 

Nevejskega sedla v Reklansko dolino. Se pravi, da so 28. oktobra, ko so 

bile nemške enote že pred Vidmom, na Prevali še padale zadnje žrtve 

soške fronte. Ob 2. uri popoldne je bilo sedlo Prevala v rokah Rainerjev in 

cesarskih lovcev. Ta boj se je po junaštvu in neizprosnem boju tudi z 

naravo zapisal v zgodovino prve svetovne vojne. Cilj Rainerjev je bil 

dosežen, toda z velikimi izgubami. Na bojišču je obležalo na stotine mrtvih 

in ranjenih na obeh straneh. Številni vojaki so postali žrtve snežnih plazov 

in mraza. Število mož alpinskega bataljona Saluzzo se je na primer 

zmanjšalo na okrog 300 vojakov. Od 24. do 28. oktobra so samo v polku 

Rainerjev padli 104 vojaki, 280 jih je bilo ranjenih, številni pa veljajo do 

danes za pogrešane. Številni ranjeni so kasneje umrli v vojaški bolnišnici 

št. 1301 v Logu pod Mangartom.  

Po koncu bojev je poveljnik 59. polka, polkovnik Maximilian Lauer, poslal 

polkovnega vojaškega kurata, patra Bruna Spitzla s 30 pionirji na Prevalo, 

da bi tam skušal najti padle vojake, ki jih je med boji prekril sneg, in jih tam 

pokopal. Ta skupina je po težavnem vzponu 31. oktobra s palicami v 

globokem snegu ves dan iskala trupla nesrečnežev in jih pokopavala. Dela 

je bilo veliko in so zato prespali in iskanje nadaljevali še naslednji dan, 1. 

novembra, na dan Vseh svetih. Pri tem so v italijanskih zakloniščih 

naključno našli skupino petih vojakov, dveh cesarskih lovcev in treh 

italijanskih alpincev, ki so bili vsi težko ranjeni v noge in so tu v mrazu več 

dni brezupno čakali na pomoč. Patru Spitzlu jih je s svojo ekipo uspelo 



prenesti v Bovec, jih tam oskrbeti in urediti prevoz v bolnišnico v Logu pod 

Mangartom.  

Na žalost vseh trupel v teh nemogočih razmerah niso mogli najti in je pater 

Spitzl svoje plemenito delo nadaljeval šele po snežni odjugi v naslednjem 

letu. Od junija do avgusta 1918, se pravi pred skoraj natanko 100 leti, so tu 

pokopali 17 zadnjih Rainerjev, ki z več drugimi še vedno počivajo na teh 

strmih pobočjih pod Lopo.  

Pokopališče Rainerjev, ki je bilo poznano le maloštevilnim, je kmalu po 

koncu vojne utonilo v pozabo, saj je obstajalo samo na vojaških zapiskih in 

skicah, shranjenih v arhivih. Toda sedaj je po 100 letih končno dobilo svoje 

spominsko obeležje in zbrali smo se tu, da se končno poklonimo spominu 

na vojake, padle na obeh straneh. Obeležje je postavilo Tradicijsko društvo 

59. pehotnega polka iz Salzburga s pomočjo Črnega križa Avstrije in 

Občine Bovec v spomin na 35 padlih Rainerjev, ki svoje domovine niso 

nikoli več videli, a svojci najverjetneje niso nikoli izvedeli, kje so njihovi 

sinovi našli zadnje počivališče. Spominsko obeležje naj mimoidoče 

pohodnike spominja in opominja na te žalostne dogodke. 

Hvala za pozornost!  

September 2018      Vinko Avsenak 

 


