
Ob 30. obletnici slovenske 
osamosvojitve smo želeli obuditi 
spomine na tisti čas, ki so ga 
živeli naši starši in stari starši. 
Pripravili smo nekaj vprašanj, ob 
katerih so izrazili svoje spomine na 
osamosvajanje Slovenije.

Andrej Kobal, Dolga Poljana pri Ajdovščini:

»Osamosvojitve se zelo dobro 
spomnim, saj je bil to eden 
največjih dogodkov naše zgodovine. 
Razveselilo me je, da smo bili Slovenci 
enotni, zagnani in pripravljeni 
postoriti vse za svojo domovino. Na 

drugi strani me je bilo strah reakcije 
Jugoslavije (ali bo osamosvojitev 
izpeljana po mirni poti ali pa bo 
jugoslovanska vojska pokazala 
svoje adute). Razglasitev rezultatov 
plebiscita smo sprejeli predvsem z 
navdušenjem, ampak tudi s skrbjo, 
kaj se bo dogajalo v nadaljevanju.

Volitev se ne spomnim prav dobro. 
Vem pa, da je bila zmeda zaradi 
nabora političnih kandidatov, saj 
je bila to zelo mešana druščina 
navideznih demokratov iz prejšnjega 
sistema in novih obrazov, ki zaradi 
svojega prepričanja dotlej niso bili 
dovolj poznani. Zelo živo se spomnim 
trenutka, ko sem se vračal iz službe. 

V Vrhpolju mi je nasproti pripeljal 
velik vojaški delovni stroj, za katerega 
sem kasneje izvedel, da je bil poslan 
očistiti barikade za zaustavljanje 
tankov. Zaradi tega sem izbral drugo 
pot domov. Kmalu sem ugotovil, da 
se vozim med karavano tankov, ki 
prodira proti Vipavi. Ko sem prišel 
do enega izmed njih, ki je bil parkiran 
ob cesti, sem se ustavil in opazil 
prestrašene mlade vojake, ki so me 
spraševali za cigarete in prijazno 
spustili naprej. Tistega večera je 
bilo v Ajdovščini praznovanje v čast 
osamosvojitve, ki smo se ga seveda 
udeležili. Ob vračanju domov smo 
naleteli na blokado tankov sredi 
Vrhpolja. Vojaki JLA (Jugoslovanske 
ljudske armade) so imeli plinske 
maske, saj so želeli s plinom pregnati
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pred tanki ležeče domačine. K sreči 
je zmagal razum in se je vse lepo 
končalo, tanki pa so nadaljevali svojo 
pot proti Vipavi.«

Alenka Murovec, Šempas:

»Osamosvajanje Slovenije smo 
doživljali zelo vzneseno, srečni smo 
bili, čutili smo se uresničeni kot narod. 
Veselili smo se možnosti napredka 
Slovencev, samostojne poti v svet 
Proces demokratizacije družbe, ki 
je vodil v kasnejšo osamosvojitev, 
se je začel že prej. Mladi smo bili v 
tistih časih kar družbeno aktivni. Na 
začetku študija (leta 1988) sem se 
tudi sama udeležila demonstracij v 
podporo družbenim spremembam. 
Ta pritisk je kasneje vodil do 
volitev več strank. Mladi smo bili 
veseli sprememb, pa tudi tega, da 
se nam ne bo več potrebno učiti 
predmetov samoupravljanje s 
temelji marksizma ter obrambe in 
zaščite, ki sta bila najbolj dolgočasna 
predmeta v srednji šoli in na faksu. 
Dobro se spominjam tudi Majniške 
deklaracije. Kot študentka 1. letnika 
sem se udeležila njene razglasitve in 
dobro se spomnim, kako jo je prebral 
pesnik Tone Pavček. 

Plebiscit! Seveda smo z veseljem 
obkrožili DA, kaj drugega sploh ni bila 
opcija. Potem pa smo doma do konca 
televizijskega programa spremljali 
neverjetne rezultate. Vedeli smo, da 
nas čaka nova pot, vendar smo bili 
pripravljeni tvegati, poleg tega smo 
zaupali novoizvoljeni oblasti (Demos). 
Čutili smo, da mislijo resno, da tudi 
sami verjamejo v Slovenijo in da bodo 
naredili vse, da nam uspe. V mesecih 
po plebiscitu nismo vedeli, kaj se 
dogaja v zakulisju, kako potekajo 
priprave. Večina medijev oblasti ni 
preveč prizanašala, ves čas je bilo 
kaj narobe, nova vlada ni delala 
prav ničesar prav. Doma smo bili 

naročeni na Mladino, ki je bila v času 
do politične spremembe družbeno 
napreden časopis.

Počasi je prišel dan osamosvojitve, 
25. junij, ko smo spremljali prireditev 
pred parlamentom, nagovore 
predsednika, nadškofa, ki je 
blagoslovil lipo (prav takrat je čisto 
»po naključju« odpovedal mikrofon), 
naše postrojene teritorialce, zastavo. 
Skupaj smo proslavljali. Z mlajšim 
bratom sva bila tako vznemirjena, 
da nisva mogla zaspati do 4h zjutraj 
(ko sva zaspala, so ravno udarili tanki 
JLA iz vojašnic, vendar sva to izvedela 
šele drugi dan …).

Začela se je vojna. Mlajši brat (takrat 
srednješolec) se je takoj zjutraj na 
skrivaj odpeljal s »šestko« (Tomos 
APN 6) po vaseh in sledil dogajanju 
kot vojni dopisnik. V domačem arhivu 
imamo fotografije, ki jih je naredil, ko 
so domačini z molotovkami napadli 
tanke, ki so peljali skozi Dornberk. 
Sicer pa smo ostajali doma in 
spremljali televizijski program: od 
bombardiranja RTV-oddajnikov do 
groženj s strani srbskega generala. 
Dogajalo se je marsikaj, vendar 
prevelike bojazni ni bilo. Edini hujši 
strah me je zajel, ko me je nekega 
jutra zbudila sirena za zračni napad  
in nisem vedela, kaj storiti. Na srečo 
letala v Novi Gorici niso napadla. 
Življenje je kljub vsemu nekako teklo 
naprej. Mladi smo bili brezskrbni in 
tudi neumni, tako da smo se nekega 
večera odločili obiskati vojake (JLA) 
na mejnem prehodu Rožna Dolina. 
Malo smo jih provocirali: avto smo 
parkirali pred njimi, »nabili« slovenske 
pesmi in odprli prtljažnik, da jih vojska 
ne bi preslišala. Opazili pa smo tudi 
stisko vojakov, poklepetali z njimi in 
jim ponudili pijačo. Nekateri so bili 
prav prijazni, drugi prestrašeni, tretji 
pa so precej sovražno pogledovali 
proti nam. V času vojne sem se nekega 

dne odpeljala v Ljubljano še na izpit 
iz statistike; na avtocesti sem srečala 
pokvarjen tank JLA, ob povratku pa so 
nas ustavili pred Črničami, saj je tam 
ravno potekal boj (slišali so se streli). 
Vse je teklo nekako kot v sanjah, kot 
da te krogla ne more zadeti, kot da 
se vse to dogaja samo v filmu. Za 
nas se je vse dobro končalo in veseli 
ter ponosni smo bili ob slovenski 
zmagi v vojni.

Oguljene ceste od kolesnic tankov, ki 
so ob vožnji po njih zvenele na prav 
poseben način, so nas še več mesecev 
spominjale na te dogodke … Ampak 
nekateri niso imeli takšne sreče in so 
žrtvovali celo svoje življenje za to, da 
lahko 30 let kasneje praznujemo. Če 
ne iz ljubezni do domovine (kdor je 
ne premore), pa vsaj iz spoštovanja 
do soljudi, ki so utrpeli hudo izgubo, 
bi morali tudi sedaj s spoštovanjem 
zreti na te čase in biti hvaležni, da 
nam je uspelo.«

Veronika Tihelj Bajc, Ajdovščina:

»Spomini na rojstvo samostojne 
Slovenije segajo v zgodnje 
obdobje mojega odraščanja. Leto 
1991 je pomenilo zame pomembno 
prelomnico. Ne toliko zaradi 
razpada Jugoslavije in začetka nove 
samostojne državne tvorbe – bolj 
zaradi izgube najdražjih prijateljev, 
ki niso bili slovenskega rodu in so 
morali zapustiti Slovenijo praktično 
čez noč. Otroštvo in mladost sem 
preživljala v Vipavi. Vipava je bila 
v času Jugoslavije močna vojaška 
točka, imeli smo dve vojašnici. Bila 
je narodnostno zelo mešana in otroci 
smo otroštvo preživljali skupaj in 
pletli trdne prijateljske vezi. Potem 
pa je iznenada prišla novica, da je 
vsega konec. Družine častnikov so 
množično zapuščale kraj. Vipava je 
postala prazna. 

Osamosvojitev sem delno preživljala
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v Ljubljani pri babici, ki je živela pod 
Šmarno goro. Neko noč sem slišala 
strašno bobnenje in pobliskavanje, 
rečeno je bilo, da bombardirajo 
letališče Brnik (sedaj Jožeta Pučnika). 
Z očetom sva se ob zori odpravila na 
Primorsko proti bolnišnici v Stari gori, 
v kateri je ležala mama. Spomnim se 
poti po takratni avtocesti in barikad, 
ki sva jih morala s »kalimerčkom« 
obiti. Skoraj sama sva bila na cesti in 
uspešno sva pripeljala v Staro goro. 
Bila sem najstnica in nisem razumela 
političnih besed niti dejanj, ki smo 
jih spremljali po televiziji. Edino, na 
kar sem bila pozorna, je bilo to, da 
smo se vsakič, ko sem zaslišala sireno 
gasilskega avtomobila, s potovalko 
konzerv in čokolade umaknili k 
sosedovim v zidani hlev. Od vsega 
mi je bilo najbolj pomembno to, da 
ostane družina skupaj, kjerkoli že 
smo bili.«

Mateja Kutin, Kamno pri Tolminu:

»Kot srednješolci se leta 1991 nismo 
ukvarjali ne s politiko ne z aktualnim 
dogajanjem v državi. Kdaj pa kdaj smo 
kaj ujeli na uho, a naše skrbi so bile v 
tistih letih drugačne – kje se bomo 
zabavali, kako zaceliti ljubezenske 
rane, kako preživeti bližajoče se 
počitnice … Še nekaj dni pred tem 
smo brezskrbno uživali na večdnevni 
ekskurziji v Puli.

Tistega dne, ko je na slovesni 
razglasitvi samostojnosti v Ljubljani 
zaplapolala nova slovenska zastava, 
smo mladi ob gorečem kresu peli in se 
veselili, ne zavedajoč se, kaj se bliža. 
Naslednjega dne, ko sem se vračala s 
podelitve šolskih spričeval, je že bilo 
zaznati, da nekaj ni čisto tako, kot smo 
bili vajeni – ves promet je tekel le po 
levem bregu Soče, ker so na desnem 
že postavili barikade Jugoslovanska 
oblast je našo samostojnost 
skušala zatreti s silo. V desetdnevni 

osamosvojitveni vojni so slovenske 
oborožene sile stopile v bran komaj 
rojeni državi. Zaskrbljeni smo prek 
televizije spremljali dogajanje na 
slovenskih tleh. V strahu pred zračnim 
napadom smo pogledovali v nebo, 
ko so se približevala letala. Na vasi 
nimamo sirene, ki bi nas opozorila 
na nevarnost, le starši so bili tisti, 
ki nam niso dovolili zapuščati 
strnjenega naselja. Na srečo vseh 
nas to stanje ni trajalo dolgo. Temelji 
so bili postavljeni, a mlado državo 
je čakalo še veliko dela, da bi bila 
»hiša pod streho«. Ko se danes 
oziram nazaj, se zavedam veličine 
takratnega dogajanja. Znali smo 
stopiti skupaj, biti enotni in si izboriti 
svojo, samostojno Slovenijo, v kateri 
nam »… ne vrag, le sosed bo mejak«.

Janez Demšar, Šentjošt nad Horjulom:

»Osamosvajanje Slovenije sem 
doživljal praktično od samega 
začetka, se pravi od aretacije Janeza 
Janše, čigar sorodniki živijo v naših 
krajih, in Ivana Borštnerja, ki je po 
spletu okoliščin spremenil mišljenje 
in iz Jugoslovana (komunista) postal 
Slovenec (rodoljub) v našem rodnem 
Šentjoštu. Od dogajanja na Roški v 
tistih julijsko-avgustovskih dneh do 
raznih demonstracij oz. zborovanj 
po Ljubljani in malo kasneje po vsej 
Sloveniji. Starega dobrih 20 let me 
je vse dogajanje veselilo, v vseh nas 
je bilo obilo optimizma in ponosa, 
da sodelujemo pri ustvarjanju nove 
države, novega sveta. Takrat nisem 
čutil nobenega strahu.

Ob razglasitvi plebiscita sem bil v 
Ljubljani, pred magistratom, in tam 
smo rajali, se objemali, peli in pili. 
Bilo je evforično. Bolj kot dneva 
prvih demokratičnih volitev se 
spominjam predvolilnih dogajanj, 
raznih zborovanj, pogovorov globoko 

v noč, plakatiranj. Ob samih volitvah 
smo bili že kar malo utrujeni.

Osamosvojitev – kot dogodek se 
je za nas Šentjoščane začela že ob 
pripravah na drugi Demosov tabor 
v Šentjoštu 22. junija 1991. Postavljali 
smo mlaje, krasili, pripravljali 
pogostitev. Na tabor so tistega dne 
prišli vsi, ki so v demokratičnemu 
življenju kaj pomenili, celotna vlada 
Slovenije in še mnogi drugi. Za 
povrh pa še vladna delegacija Češke 
republike. Drugega dne, na kresni 
večer, smo kurili še kres in nihče si 
ni predstavljal, kaj nas še čaka. 24. 
junija je vladalo nekakšno zatišje, 25. 
pa se je že začelo. Posameznike so 
začeli obiskovati možje s pozivi za 
mobilizacijo. Zvečer se je oglasil tudi 
pri meni. Do jutra, 26., sem se moral 
zglasiti na Lepem potu v Ljubljani. 
Z bratom sva se še smejala, ko sem 
iskal vojno knjižico, vojaško obleko 
in škornje. Na zbornem mestu me je 
presenetilo, koliko obveznikov se je 
nabralo, na oko bi rekel, da morda 
300. Tisti dan smo bolj postopali, 
iskali senco. Vmes smo šli zamenjat 
stare uniforme za nove, ker smo 
bili v zaščitni četi mesta Ljubljana. 
Dobili smo sicer samo vojaške čižme, 
hlače, srajco in kapo, jugoslovansko 
kalašnikovko z zložljivim kopitom, 
30 nabojev in bombo. Popoldne so 
nas postrojili, pregledali in tiste z 
bolniško poslali domov. Povprašali so 
nas, ali se je kdo ravnokar poročil ali 
ima dojenčka, in tudi tiste odpustili 
domov, če so želeli oditi. Sicer pa je 
vladal optimizem, med častniki in 
nami pa je bilo prijateljsko vzdušje. 
Zvečer smo si ob pivu privoščili 
ogled ognjemeta ob razglasitvi 
samostojnosti in se nato odpravili 
spat. Ob štirih zjutraj sem bil na vrsti
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za stražo, vendar je že okrog pol 
petih pome prišel častnik, rekoč, naj 
poberem vse, kar je mojega, in grem 
na avtobus. Nekaj časa smo se na 
avtobusu še zabavali, češ da gremo 
na izlet, nato pa smo po radiu slišali, 
da so iz vrhniške vojašnice odpeljali 
tanki proti Ljubljani. Mi pa smo se po 
Tržaški cesti vozili naravnost proti 
Vrhniki. Vsi smo utihnili in pobledeli. 
Malo smo si oddahnili, ko so nas pri 
viški cerkvi odložili. Tam je že stal 
tovornjak z municijo, ki smo si jo tlačili 
v žepe, v kapo, kamor koli, kjer je 
bilo kaj prostora. S še enim vojakom 
sva stopila za stanovanjski blok in 
s tresočimi rokami polnila naboje 
v magazine (nabojnike). Naenkrat 
se je odgrnilo okno in neka ženska 
naju je z izbuljenimi očmi in odprtimi 
usti nekaj trenutkov gledala, nakar je 
kriče zagrnila okno in še nekaj časa 
so po zraku plavali kriki strahu. Sicer 
pa je dopoldne minilo precej mirno, 
pomaknili smo se nazaj proti centru, 
in ker nismo dobili nobenih informacij, 
smo menili, da je najhujše za nami. 

Popoldne pa smo zaslišali bližajoč 
se helikopter in strele, poskrili smo 
se za drevesa in vogale, nakar se je 
zaslišala močna eksplozija. Helikopter 
je hipoma izginil in po kakšni minuti 
se je izza hiš okoli 300 metrov stran 
dvignil steber temnega dima. Nihče 
od nas ni niti pisnil, zgledali smo kot 
politi cucki.

Tako se je za našo četo začela vojna 
Vrsti red nadaljnjega dogajanja se mi 
je v tridesetih letih že malo pomešal, 
nekateri dogodki pa so ostali kristalno 
jasni. Na primer, ko je vojaško letalo 
nad Ljubljano prebilo zvočni zid 
in odmetavalo toplotne pasti za 
morebitne rakete. Še danes jih vidim 
na modrem nebu. Pa ljudi, ki so po 
tem bežali iz okoliških objektov v 
zaklonišče v Elesu in smo morali delati 
red, da se ni zgodil stampedo. Ob 
drugih priložnostih so nas isti ljudje 
zalagali z vodo, kavo, sladkarijami 
pa tudi informacijami, ki pa so bile 
včasih tudi nasprotujoče,

bolj komentarji ,  strahovi in 
pričakovanja kot resnica. Najbolj 
zoprno opravilo je bilo usmerjanje 
rednega prometa in nadzor nad njim. 
Ustavljati je bilo potrebno avtomobile, 
pregledati potnike, vozilo in tudi 
prtljažnik. Za to sta bila potrebna vsaj 
dva. Eden je pregledoval, drugi ga je 
kril iz zaklona. Nekoč sem ob takem 
nadzoru odkril za zadnjim sedežem 
v kombiju skrito avtomatsko puško, 
za katero voznik ni imel pametnega 
odgovora niti dokumenta. Poklicali 
smo policijo in ta ga je odpeljala. 
Sčasoma smo sestavili ekipe; nekateri 
so radi pregledovali vozila in tako 
izvajali nekakšno oblast (rekli smo jim 
»ramboti«), drugi pa smo raje varno 
sedeli v zaklonu. Nekega popoldneva 
so nas s tovornjaki odpeljali v 
Mostec in nas tam razporedili okoli 
Šišenskega hriba. Vse je potekalo v 
čisti tišini, s prikrito živčnostjo, rečeno 
nam je bilo le, da bomo poskušali 
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zavzeti sovražnikovo postojanko in 
da se ne ve, koliko je tam prisotnih 
in ali se nameravajo predati. Pripravili 
smo bombe, puške na »gotovs« in 
smo šli. Mislim, da smo vsi, tudi tisti, 
ki niso znali, potihoma molili. V okrilju 
gozda smo dobili še zadnja navodila, 
častniki so živčno gledali na ure, nakar 
se je slišal pridušen ukaz: »Napad!« 
Prva vrsta se je pognala na čistino, 
pred mrežo polegla, drugi smo jih krili 
in merili v zgradbe visoko nad nami. 
Druga vrsta se je pognala, preskočila 
ograjo, polegla. Nato tretja vrsta, 
krita od prvih dveh … Čez ograjo 
smo skakali kot profesionalci, povsod 
naokoli je bila tišina, premikali smo 
se usklajeno, z izklopljenimi čustvi. 
Stavbe na hribu so se neverjetno 
hitro bližale. Dva naša sta planila k 
vratom, eden je kril drugega, ki je z 
nogo odsunil vrata, in izginila sta v 
temo. Kot v akcijskem filmu. Nato je 
zapokalo. Po nekaj sekundah, ki so se 
takrat zdele zelo dolge, se je iz stavb 
zaslišalo vpitje; nekaj časa je trajalo, 

da smo razumeli, naj ne streljamo, 
da ni nikogar, saj so že pobegnili. 
Iz stavbe sta prišla vojaka, ki sta 
vdrla vanjo, vsa bleda, zaprašena in 
umazana. Pripovedovala sta, kako 
sta ležala na tleh, ko so le ped nad 
njima letele krogle skozi lesene stene. 
Kmalu smo ugotovili, da so streljali 
naši vojaki iz druge čete, ko so zaslišali 
hrup iz stavbe. Skoraj bi se pobili med 
seboj. Vendar je bilo pomembno, da 
smo zavzeli oddajnik na Šišenskem 
hribu. Zaplenili smo nekaj čelad, 
star radio Ei Niš in 50 metrov kabla. 
Odslej nas je radio spremljal povsod, 
kajti vsaka informacija je bila takrat 
zelo pomembna. Kasneje se kakšne 
posebne akcije niso dogajale, se 
je pa optimizem venomer mešal s 
pesimizmom – glede na tisto, kar 
se je dogajalo drugod po Sloveniji. 
Po navadi smo že po radijski glasbi 
vedeli, kakšno je stanje; umirjena 
glasba je pomenila napad sovražnika 
ali kakšno nenavadno odločitev 
Beograda, veselejša obratno. Nekoč 
je zapokalo v sosednji ulici: praznovali 
so teritorialci, česar pa mi nismo 

vedeli, zato sem s še enim vojakom 
tekel in se plazil v zaklon. Rekel mi je: 
»Uf, vojska pa res ni za stare ljudi.« 
Imel je le petdeset let – bil je mlajši, 
kot sem sedaj jaz. Po nekaj dneh se 
je naša četa premaknila v središče 
Ljubljane. Eno noč smo presedeli in 
prespali v parku Zvezda, nato pa so 
nas premestili v Dijaški dom Ivana 
Cankarja na Poljansko cesto, ki stoji 
nasproti kasarne na Roški. Tam se 
je začelo pravo vojaško življenje: 
stražarjenje, počivanje, velikokrat 
smo se morali pokazati na dvorišču, 
da smo vojakom JLA v kasarni zbijali 
moralo. Stražili smo različne stavbe 
in urade v stari Ljubljani, v katerih so 
hranili orožje in strelivo. Spomnim se 
neke sobe v Lutkovnem gledališču s 
celo skladovnico protiletalskih raket, 
dolgih skoraj štiri metre. Čuvati smo 
jih morali zelo konspirativno, morali 
smo se delati, da čuvamo drug vhod 
kot v resnici. Po nekaj dneh v DDIC 
me je obiskalo dekle – sedanja žena. 
Še danes se mi zdi zanimivo, da se ni 
prav nič obremenjevala zaradi vojne, 
res pa je, da se našega hribovja vojna 
ni kaj posebno dotaknila. Po skoraj 
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treh tednih so nas naposled spustili 
domov. Oddali smo puško, strelivo, 
vso opremo, razen uniforme, ki 
jo imam še danes. Najbolj sem si 
oddahnil, ko sem oddal bombo. Vrnili 
so nam vojaške knjižice z žigom in 
vpisom: »Udeležba v vojni.« To je 
posebna rubrika vojne knjižice, za 
katero sem mislil, da nikoli ne bo 
izpolnjena, pa je bila že po petih letih, 
kar sem bil v JLA. Tisto leto sem še 
enkrat šel na vojaške vaje stražit 
zaplenjene vojaške tovornjake, nakar 
so me premestili v civilno zaščito.«

Hilarija Kete, Budanje:

»Vedno sem si želela samostojne 
Slovenije, v kateri bomo sami odločali 
o svoji usodi. Nikakor pa nisem bila 
prestrašena, saj sem bila mlada in 
sem verjela, da se bo vse dobro 
izšlo. Med čakanjem na razglasitev 
izida referenduma sem bila seveda 
nekoliko neučakana, vendar sem 
verjela, da bo večina glasovala za 
odcepitev od Jugoslavije. Na žalost 
se ga nisem mogla udeležiti, ker še 
nisem bila polnoletna. Vsa družina je 
spremljala novice prek televizije in 
radia, gledali in poslušali smo oddaje, 
ki so nas seznanjale s trenutno 
situacijo. Ko sem prvič videla rezultate 
plebiscita, sem bila vzhičena, saj bom 
lahko živela v samostojni Sloveniji. 
Nisem pričakovala, da bo prišlo do 
vojne.

Spominjam se oklepnih vozil, ki so 
se iz vipavskih vojašnic premikala na 
strateške položaje – npr. na mostove. 
Večkrat je tulila sirena, ki nas je 
opozarjala na nevarnost. Spominjam 
se dneva, ko so bombardirali stolp 
na Nanosu in stare mame, ki je bila 
zelo prestrašena, saj so jo obhajali 
strahotni spomini na dve preživeti 
veliki vojni. Nekateri pogumni 
častniki so prestopili k teritorialni 
obrambi Slovenije, prav tako so 

nekateri vojaki JLA ušli iz vojašnic. 
Domačini so jim pomagali tako, da 
so jim priskrbeli civilne obleke. V 
Vipavi je takrat živelo veliko družin 
iz drugih republik in Vipavci so jim na 
glavnem trgu izobesili napis »Živite 
z nami, bodite z nami, druga pot 
je odhod«. Slovensko zastavo so 
izobesili tudi na gradu nad Vipavo. «

Spomin mojega dedka Draga Blažka:

»Na tovornjaku sva s šoferjem peljala 
moko v Ilirsko Bistrico. Videla sva, 
kako so tanki prihajali iz svojih garaž. 
Spustili so nas naprej, ker smo morali 
dostaviti hrano v tovarno. Ko sva 
raztovorila in se vračala proti domu, 
sva naletela na barikado, zato sva šla 
čez Postojno, Trnovski gozd, Podkraj 
in tako prišla v Ajdovščino. Ozračje je 
bilo napeto. Človek ni mogel vedeti, 
kaj se bo zgodilo. Doma smo imeli 
hram, kamor smo se skrili s prijatelji, 
ko je sirena začela tuliti. Nismo mogli 
normalno delati. Vendar smo bili 
bolj dosledni, bolj smo spoštovali 
Slovenijo, kot jo državljani danes.« 

Zapisala: Manuela Žigon, Črniče

Dnevnik Pavla Godniča iz Komna: 

Torek, 25. 6. 1991 (dan pred vojno)

V Zagrebu je Sabor razglasil neodvisno 
republiko Hrvaško ob 20.00 . Vsi trije 
zbori skupščine Republike Slovenije 
so ob 21.00 uradno razglasili suvereno 
in neodvisno državo Slovenijo.

Sreda, 26. 6. 1991 (začetek vojne)

V Ljubljani so uradno razglasili 
samostojno Republiko Slovenijo, 
govor je imel predsednik Milan 
Kučan, ki je pregledal častno četo 
Teritorialne obrambe. Udeležil se ga 
je tudi moj sin. Med govorom so v 
nizkem letu preletela letala MIG-21 
Jugoslovanske ljudske armade (JLA). 
Že prvi dan samostojnosti je pričelo 

rožljanje orožja in prihajanje vojakov 
JLA. Če Bog da, se bo vse uredilo. 
Oklepne enote JLA so se namestile pri 
Lipici, Krvavem Potoku. V Rebrnicah 
je bila blokada ceste, vlak je pri Divači 
ustavil prihajajočo vojsko. Ob 20.30 se 
je po vsej Sloveniji od sreče zvonilo in 
zavijale so sirene. Moj sin se je vračal 
iz Ljubljane domov ob 3 h zjutraj in 
pred njim se je peljala tankovska 
enota na Brnik.

Četrtek, 27. 6. 1991 --------------------------------

Pri Rožni Dolini so pripadniki TO 
razorožili vojake v tanku in tank 
zažgali. Fantje po Sloveniji so vsi 
pred kasarnami JLA ter na položajih 
na meji.

Petek, 28. 6. 1991 ------------------------------------

Na Vrhniki je Teritorialna obramba 
blokirala kasarno tankovske enote. 
Povsod je zmešnjava, nihče ne ve, 
kaj se dogaja. Vse, kar vemo, je, da 
se po vsej Sloveniji dogajajo predaje 
pripadnikov JLA. Poslan sem bil v 
Italijo čez mejni prehod Brestovica. 
Na meji pa so bili zvezni policisti.

Sobota, 29. 6. 1991 --------------------------------

V Novi vasi so naši vojaki in policisti 
obkolili kasarno. Med njimi je bil tudi 
vodnik JLA, ki se po ponudbi predaje 
ni hotel predati in je bil ustreljen v čelo 
ter je na mestu umrl. V Gorjanskem 
pa je bila požgana kasarna do tal. Mi, 
pripadniki gasilskega društva Komen, 
nismo gasili.

Nedelja, 30. 6. 1991 -------------------------------

Vojna je še vedno v polnem razmahu. 
Vozim naše fante k zbornim mestom 
in ponoči prekladam municijo. S 
sinom sva peljala tri sovražne vojake 
v Sežano. Od tam enega v Dutovlje. 
Ta je mislil razstreliti Brestovski 
vodovod.
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Ponedeljek, 1. 7. 1991 ---------------------------

Vsi smo razburjeni, saj vojna še 
vedno traja. Naša vojska dobiva vse 
ključne pozicije v Sloveniji, od Šentilja 
do Fernetičev. Sovražna letala so 
razbila TV-oddajnik na Nanosu ter 
vse pretvornike.

Torek, 2. 7. 1991 --------------------------------------

Moj sin je v vojski kot aktiven vojak, na 
prehodu Fernetiči, ujet med ognjem 
JLA in gozdnim požarom. Minister za 
informiranje Jelko Kacin ima vsak dan 
za tuje novinarje konferenco in vsak 
dan obvešča o vseh podrobnostih 
vojne na Slovenskem.

Sreda, 3. 7. 1991 ---------------------------------------

Vojna je še vedno in se ne zaustavlja, 
toda upanje in morala se dvigujeta, 
saj se JLA predaja in za seboj pušča 
opremo. Policija in Teritorialna 
obramba zaplenjujeta velike količine 
orožja. Dobili smo tudi tanke, mnogo 
novega avtomatskega orožja in 
topove. Naši fantje so obkolili kasarno 
v Lipici.

Četrtek, 4. 7. 1991 ----------------------------------

Vojna še vedno traja, fantje se ne 
dajo in držijo obrambe pozicije v 
naših rokah. Kacin ima zelo bogato 
in izčrpno poročilo na tiskovni 
konferenci.

Sobota, 6. 7. 1991 (konec vojne)

Zadnji dan vojne v Sloveniji, JLA je 
kapitulirala in se predala. Od sedaj 
naprej gredo le še diplomatski 
pogovori o umiku iz Slovenije v Bosno 
in Hrvaško. Čuti se strah Hrvatov, ki 
se bojijo, da bodo sedaj oni na vrsti …

Marko Godnič, Komen:

»Takrat sem končal študij in imel dekle, 
ki je študirala medicino in sva bila 
ločena zaradi moje službe na morju, ki 
sem jo začel kot mlad častnik krova. 

Novice iz domovine sem dobival iz 
njenih pisem in starih časopisov, ki 
smo jih dobivali z zamikom ... Ob 
novicah nas je prevevalo vzhičeno 
vzdušje, pričakovanje nečesa novega, 
našega ... Ali res lahko zaživimo v svoji 
državi Sloveniji?

Ker smo bili mladi, živi, nas ni bilo 
strah. Še pomislili nismo nanj. 
Globoko v sebi smo bili celo podžgani 
z jasnim čustvom upora proti režimu 
(socialističnemu komunizmu, mačehi 
Jugoslaviji) in poenotenju. Vsi, 
živeči tu, v mestih in vaseh, stari 
in mladi, popolnoma združeni in 
uprti v novo spremembo. Pesem 
“Za Slovenijo živim” se je vrtela na 
vseh sredstvih javnega obveščanja. 
Vzdušje doma je bilo res fantastično 
in vse je prekipevalo v domoljubnih 
čustvih.  S Tadejo sva se v »stoenki« 
odpeljala na Trg republike (tedaj še 
Trg revolucije) v Ljubljano ... Masa 
ljudi je bila prevelika za mali plato 
in vse postroje Garde slovenske 
vojske, trobojnice slovenskih zastav 
... Še zdaj se spomnim, da so bile 
popolnoma brez rdečih zvezd! Glasni 
vojaški ukazi in predaja poročila o 
pripravljenosti predsedniku države. 
Prvič javno zapeta slovenska himna! 
In dvig nove, slovenske zastave na 
osrednjem drogu. Dvigovala se je v 
višave, kot da droga ne bo konec. 
Kakšna čast! Ponos, vzhičenje, velika 
hvaležnost Bogu, da se to dogaja 
sredi Ljubljane – še vedno tudi v 
Jugoslaviji – pred najinimi očmi. To 
je bil res enkraten trenutek v življenju 
nas, bivših jugoslovanskih Slovencev. 
Razglasitev Slovenije kot samostojne 
države je bila za tisti čas nam, mladim 
in starim prebivalcem jugoslovanske 
republike, nekaj nepredstavljivega in 
nemogočega! Samo Marijin čudež 
lahko to doseže.

Prelet jugoslovanskih letal in močan 
pok preboja zvočnega zidu letal 
naj bi množico prestrašil, da bi se 
razbežala. Vsaj tako so generali mislili. 
Napačno. V nas se je vzdignilo: »Kar 
pridite, kar ..., vam bomo pokazali, 
kam bo treba!« S takimi občutki sva 
se midva, zaljubljenca, odpeljala iz 
Ljubljane domov. Po volitvah smo 
se počutili kot ena velika (zedinjena) 
družina.  Kot novi rod v novi, svoji 
državi, ki je ponosno in samostojno 
presekala vso navlako preteklega zla, 
rdeče diktature, iluzije, laži, pritiska 
na malega človeka. Vsega, kar nas 
je do tega trenutka dušilo, morilo, 
tlačilo. In kar je predstavljala vlada 
v Beogradu. Konec.

Vsi mladi fantje smo hoteli biti zraven 
v oboroženem uporu proti sovražni 
JLA. »Vse živo« se je javljalo na 
policijski postaji, da se hoče prijaviti 
v slovensko Teritorialno obrambo. 
Zahtevali smo orožje … In z grozo 
poslušali nemoč poveljnikov – v 
novih, lepih TO - uniformah, češ da 
orožja nimajo, ker je vse zaplenjeno. 
To je bila tudi največja težava – 
pomanjkanje orožja. Tanki JLA so 
se že valili proti mejnim prehodom. 
Štajerska je gorela. Padle so prve 
žrtve. Ampak naši vojaki se niso dali. 
V Rožni Dolini je TO zajela in uničila 
posadke tankov, zajela vojaške enote 
v Vrtojbi, obvladali in zajeli so moštvo 
karavle v Novi vasi pri Opatjem selu, ki 
je grozila z obstreljevanjem te vasice. 
Vojaški uspehi so se kar vrstili. Prav tu 
blizu se je dogajalo in mi smo nosili 
oboroženim »miličnikom« sendviče 
in pijačo na cerkveni zvonik in druge 
položaje, povsod, koder so čakali na 
napad JLA enot ...

Norija s 24-urnim spremljanjem TV-
poročil je napovedovala, da prihajajo 
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okrepitve JLA s helikopterji iz Srbije. 
Ker ni bilo orožja, smo si pripravljali 
steklenice z bencinom (molotovke), 
da bomo tanke posuli s streh, če gredo 
skozi naš kraj ... Kot so to nekateri že 
počeli po vaseh na Primorskem. 

Ta zapis ni kdo ve kaj, odraža pa 
duha tistega časa, ko smo bili 
Slovenci zelo povezani in v resnici 
združeni proti skupnemu sovražniku, 
ki ga je predstavljala vojska JLA.  
Takrat je nismo sovražili, pač pa 
smo samo nepopustljivo in odločno 
zahtevali svojo državo, zato so morali 
jugoslovanski vojaki oditi. Kar se je 
tudi zgodilo. Zdaj je tega že 30 let.  

Bog živi našo Slovenijo in vse ponosne 
ljudi, ki v njej živijo!«

Tanja Stibilj Slemič, Ajdovščina:

»Obdobje priprav na slovensko 
osamosvojitev in dogodki v času 
osamosvojitve so zame preplet 
spominov na prelomne dogodke iz 
osebnega in družbenega življenja. 
Kot študentka sociologije na takratni 
Fakulteti za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo sem imela

priložnost, da sem skozi predavanja 
nekaterih priznanih profesorjev 
razbrala, da se v naši družbi dogaja 
nekaj novega, pomembnega, nekaj, 
kar bo zaznamovalo našo zgodovino. 
Najbolj živo pa mi je iz tega obdobja 
ostalo v spominu predavanje prof. dr. 
Dimitrija Rupla 11. januarja 1989. Že 
ob njegovem vstopu v predavalnico 
je bilo čutiti, da ne bomo deležni 
običajnega predavanja. Njegova 
visoka in vselej dostojanstvena 
postava je izžarevala mešanico 
ponosa in strahu. Usedel se je med 
nas študente in nas po krajšem molku 
nagovoril kot kolege, ki bi jim želel 
povedati, da se tega dne dogaja 
nekaj posebnega, velikega, vendar 
da še ni napočil čas, da nam o tem 
spregovori. Skozi svoje predavanje 
nam je ves čas sporočal, naj bomo 
pozorni, kaj se dogaja v naši družbi, 
ki je pred velikimi in pomembnimi 
spremembami, da je pomembno, 
da smo pri tem pogumni, enotni ... 
sočasno (za vsak primer) pa se je 
želel od nas tudi posloviti. Pozneje 
se je izkazalo, da je bil 11. januar 1989

prelomni dan v naši zgodovini. Ta 
dan ni bila običajna sreda – bil je dan, 
ko je bila ustanovljena Slovenska 
demokratska zveza in eden od njenih 
ustanoviteljev je bil naš profesor dr. 
Rupel. Na obdobje osamosvojitvene 
vojne me prav tako veže kar nekaj 
spominov. Najbolj globoko pa so 
se mi vtisnili spomini na občutke, 
ki so me prevevali, ko sem se z 
avtobusom peljala mimo požganih 
tankov v Rožni Dolini, ali ko smo 
zbirali civilna oblačila za fante, ki 
so služili jugoslovansko vojsko na 
obmejnem območju z Italijo in so 
zbežali iz nje, ali na zastraženo ulico, 
v kateri živimo, in na teritorialce, ki 
so stražili skladišče bencina in nafte v 
neposredni bližini našega doma. Tako 
nas kot njih je prevevala mešanica 
strahu za življenje, če slučajno JLA 
izvede napad na skladišče, kot tudi 
nekega posebnega zanosa, poguma, 
občutka, da smo del posebnega časa. 
Eden od najbolj živih spominov pa 
je na vožnjo z avtobusom v Novo 
Gorico, kjer sem
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opravljala pripravništvo. Ob vstopu 
na avtobus v Ajdovščini je k meni 
pristopil gospod (domačin) s 
preplašenim fantom malce temnejše 
polti ob sebi, oblečenim v nova civilna 
oblačila. Gospoda sem na videz 
poznala, on pa očitno mene malo 
bolj. Prosil me je, naj se na avtobusu 
usedem poleg fanta in poskrbim, da v 
Novi Gorici izstopi, tam pa bo zanj vse 
urejeno. Fant je bil vidno prestrašen, 
roke, ki jih je držal v naročju, so se 
tresle. Med potjo je komaj spregovoril 
besedo, dve. Gospa, ki ga je čakala v 
Novi Gorici, je fanta objela, kot da sta 
stara znanca in čez ramo polglasno 
rekla: »Veste, jaz poskrbim, da fantje, 
ki so zbežali iz kasarne, pridejo na 
varno.« Videli smo se samo enkrat, 
drug v drugem pa smo verjetno pustili 
trajen pečat.«

Uroš Kravos, Žapuže – Ajdovščina: 

»Vsako leto se v času obletnice 
samostojnosti naše države spominjam 
dogodkov, ki segajo v obdobje

p l e b i s c i t a ,  d n e v o v  p r e d 
osamosvojitvijo Slovenije in po njej 
ter na 10-dnevno vojno, ki je sam 
takrat, še kot najstnik, nisem dojemal 
z dimenzijo takih grozot, kot so se 
kasneje dogajale na ozemlju Hrvaške 
in BiH. Plebiscit o samostojnosti 
Slovenije je potekal 23. decembra 
1990 in na njem sem bil eden od 
slovenskih volivcev, ki smo takrat 
imeli edinstveno priložnost odločati o 
vprašanju »Ali naj Republika Slovenija 
postane samostojna in neodvisna 
država?« Tedaj sem z 18 leti pridobil 
volilno pravico in prvič lahko oddal 
svoj glas. Spominjam se, kako sem 
3-krat obkrožil DA, da bo moja 
namera jasna. To je bil moj glas, ki 
je štel pri tako pomembni odločitvi, 
po kateri so stoletja hrepeneli naši 
predniki in tega ne bom nikoli pozabil.

Ob razglasitvi rezultatov plebiscita 
26. 12. 1990, si nisem predstavljal, 
kaj bo sledilo v naslednjih mesecih. 
Izražena volja slovenskega naroda 
je bila jasna. Dnevi pred razglasitvijo 
samostojnosti mi bodo za vedno

ostali v spominu. Mesec junij, 
zaključek srednje šole, pred mano 
naj bi bile dolge in mirne počitnice 
pred odhodom na študij v Ljubljano. A 
dnevi od 23. 6. 1991 dalje so bili daleč 
od pričakovanih mirnih poletnih dni.

23. 6. 1991: Bila je nedelja in vreme 
je bilo ta dan idealno za letenje. 
Nič lepšega, kot da se dan preživi v 
kabini jadralnega letala, iz katere se 
razprostira čudovit pogled na prelepo 
Slovenijo iz drugačne perspektive. 
Sam v objemu narave in le piš vetra 
okrog kabine. Popoldan se je že 
prevešal proti večeru in sonce je 
bilo precej nizko. Ta dan sem imel 
za sabo že več kot 4 ure jadranja. 
Letel sem v smeri od Podkraja 
proti Ajdovščini na relativno nizki 
višini, kakih 300 m nad terenom, 
ko je nenadoma, brez napovedi ali 
predhodnega opozorila, po levi strani 
z veliko hitrostjo priletelo reaktivno 
vojaško letalo. Po radijski zvezi smo 
prejeli ukaz upravnika letališča: »Vsi v 
zraku takoj na pristajanje! Iz letališča 
v Ajdovščini je bila izstreljena rdeča 
raketa, ki je imela enak pomen kot 

18



zvočno opozorilo. Vsi, ki smo bili 
ob tem dogodku v zraku, smo 
varno pristali, a lahko bi se drugače 
končalo, saj so bila na istem področju 
v zraku tudi druga jadralna letala in 
pilot vojaškega letala nas pri veliki 
hitrosti gotovo ni videl. To je bil 
prvi »zastraševalni« let vojaškega 
reaktivca nad Vipavsko dolino pred 
razglasitvijo samostojnosti. In to je bil 
moj zadnji let tistega poletja, saj so 
dnevi, ki so sledili, prinesli drugačno 
podobo Slovenije, kot sem jo poznal 
iz ptičje perspektive.

26. 6. 1991: Proslava ob razglasitvi 
samostojnosti na Trgu revolucije v 
Ljubljani in takrat izrečene besede 
predsednika Kučana: »Nocoj so 
dovoljene sanje, jutri je nov dan.« 
Kaj bo prinesel nov dan, si tistega 
večera še nisem znal predstavljati. 
A kmalu sem spoznal, kaj je z njimi 
nakazoval.

27. 6. 1991: Prišel je nov dan in 
Jugoslovanska armada je iz vojašnic 
krenila na zunanje meje Slovenije. 
Spominjam se, kako smo na TV in 
Radiu Koper spremljali informacije 
o premikih tankov iz Vipave proti 
Vrtojbi in Rožni Dolini. Iz Nove Gorice 
smo odšli v Rožno Dolino in jih na 
mednarodnem mejnem prehodu 
pričakali. Ko so se pripeljali, je bila 
Rožna Dolina že polna ljudi, ki smo jih 
pričakali z žvižgi. Pričeli smo prepevati 
slovensko himno, Zdravljico. Med 
petjem nas je lepo namočila poletna 
nevihta, a se nismo dali! Počasi so iz 
kupol tankov pogledali vojaki. Bili 
so še mlajši od mene, zmedeni in 
preplašeni. Nič jim ni bilo jasno; mislili 
so, da so prišli branit zahodno mejo 
pred agresijo z zahoda in Slovence, ti 
pa so jih pričakali z žvižgi. Z vojaki smo 
se pogovarjali. Fante so, preden so 
prišli v Slovenijo (nekaj dni prej), držali 
v informacijski blokadi v Makedoniji. 

Pojma niso imeli, kaj se dogaja. Ljudje 
so jim pričeli nositi časopise, hodili 
smo okoli tankov in jim govorili, da 
ni nobene nevarnosti z zahoda ...

V Rožno Dolino smo šli tudi naslednji 
dan, a je med nami, »protestniki«, 
zaokrožila informacija, naj se 
umaknemo, ker bo pokalo. Verjetno 
so bili policisti v civilu, ki so se 
pomešali med nas in nas obvestili. Še 
isto popoldne je Teritorialna obramba 
v Rožni Dolini uničila dva tanka JLA. 
Žal so trije vojaki, mladi fantje iz 
drugih republik tedanje Jugoslavije, 
izgubili življenje. Uničena tanka sta še 
nekaj časa stala na mejnem prehodu 
in še dolgo sem videl pred očmi sliko 
obrazov vojakov, ki smo jih sprejeli 
z žvižgi in slovensko himno.

Da se nikoli več kaj podobnega ne bi 
zgodilo! Ti dogodki ob osamosvojitvi 
mi bodo za vedno ostali v spominu.«

Jožef Turk, Šempeter pri Gorici:

»Že desetletja so Slovenci sanjali o 
lastni državi, v kateri bi kot narod 
s slovenskim vodstvom upravljali 
s svojim naravnim bogastvom in 
bogastvom, ki ga ima slovenski 
narod v svoji majhnosti in poštenosti. 
Poštenost je bila velika prvina 
Slovencev, kajti pred stoletji so bila 
naša bivališča nezaklenjena. Temu se 
je čudil še Napoleon, ko je zasedel 
našo deželo. Možnost, da bi Slovenci 
živeli v lastni deželi oziroma državi, je 
bila še najbližje po prvi svetovni vojni, 
ob razpadu Avstro-Ogrske monarhije, 
v kateri smo se sicer Slovenci kar 
dobro počutili. Če bi takrat bili enotni 
in ne bi nasedali srbski propagandi, 
bi bili v lastni državi. Bili pa so časi 
nezaupanja drug drugemu. Med 
drugo svetovno vojno in po njej pa 
je bil narod še bolj razcepljen, ker 
je k nam vdiral komunizem, ki se 
je širil iz tedanje boljševiške Rusije. 

Ustvarili sta se dve struji in ideologiji. 
Eni so z nasiljem vodili Slovence v 
komunizem, drugi pa so vedeli, kaj 
prinaša komunizem, in so ustanovili 
svoj način upora in odpora. Bili so 
namreč terorizirani od komunističnih 
dejanj in marsikateri zavedni Slovenec 
je bil likvidiran s strani partizanskih 
enot. Če bi se takrat sporazumeli 
in upoštevali drug drugega, bi bil 
upor proti skupnemu okupatorju, 
nemškemu nacizmu in italijanskemu 
fašizmu, lažji. Tako pa je bila takrat 
v Sloveniji državljanska vojna, ki se 
je tiho nadaljevala v obdobje po 
koncu vojne in s povojnimi poboji 
brez sojenja še bolj razdrla ljudi. 
Tako stanje je trajalo blizu 50 let do 
konca osemdesetih let, ko je v Evropi 
počasi začel propadati komunizem. 
Tudi Jugoslavijo je to doletelo. Ljudje 
so bili vedno bolj nezadovoljni. 
Osnovne dobrine so bile v Jugoslaviji 
nedosegljive in hodilo se je kupovat 
v sosednje države, Italijo in Avstrijo. 
V tem nezadovoljstvu je v Sloveniji 
vzklila misel, da se osvobodimo in 
ustanovimo svojo državo. Slovenijo. 
V Sloveniji se je v devetdesetih letih 
zgodil PLEBISCIT, ki so se ga udeležili 
skoraj vsi Slovenci, od katerih se je 
velika večina opredelila za svojo 
državo. Temu so potem sledile 
volitve. Kako se je to takrat zgodilo, 
se še danes čudijo mnogi analitiki. 
Enotnost, ki je bila takrat v Sloveniji 
je pravi čudež. Presenetljivo dobro so 
se takrat sporazumele tudi politične 
stranke, čeprav se je pozneje 
pokazalo, da s figo v žepu. Tako 
smo dočakali razglasitev Republike 
Slovenije konec junija 1991.

Nad razglasitvijo svoje države 
Slovenije smo bili vsi navdušeni, 
čeprav so bili dotedanji vodilni 
komunisti skeptični. Jugoslavija pa je 
s svojo vojsko pretila Sloveniji. K sreči 
je v Sloveniji delovala Teritorialna 
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obramba, ki se ji je uprla. Poleg tega 
je proti vojski delovala tudi policija, ki 
je posedovala orožje. Grožnjo vojske 
smo vzeli bolj na lahko, a prišel je 
25. Junij 1991, ko so nepričakovano z 
vojsko vdrli v Slovenijo oz. s tanki šli 
iz kasarn in hoteli zasesti položaje.
Temu so se uprli ljudje, med katerimi 
so bile tudi žrtve. Ta dan sem šel iz 
Šempetra na Kras, kjer sem bil rojen in 
kjer imam majhno kmetijo. Bil je čas, 
ko so zorele češnje. Splezal sem na 
drevo in naenkrat je prihrumelo mimo 
v nizkem letu nekaj letal. Spreletel 
me je srh in hitro sem končal z delom. 
Videl sem, da je stanje resno. Takoj 
sem se usedel v avto in šel po najbližji 
poti v trideset kilometrov oddaljeni 
Šempeter. Ko sem prišel v Dornberk, 
je bila cesta zaprta, ker so pričakovali 
tanke iz vipavske kasarne, ki so hoteli 
zasesti italijansko mejo. Moral sem po 
stranski poti, čez most preko Vipave 
v Prvačino. Od tu naprej je šlo do 
Šempetra nemoteno. Ob poti je bila 
vsake toliko skupina teritorialcev, 
ki so opozarjali, naj hitro zapustimo 
cesto zaradi bližajočih se tankov. Še 
desetletje zatem se je čutilo na cesti 
tresenje avta zaradi udrtin tankovskih 
gosenic, vtisnjenih v asfalt.

Doma so bili že vsi zaskrbljeni, saj 
še ni bilo mobilnih telefonov. Ta 
dan so tanki zasedli mejni prehod v 
Rožni Dolini. Tu pa tam je bilo slišati 
kakšen pok iz puške. Drugi dan pa je 
strah že naraščal, kajti grozili so, da 
bodo tanki obstreljevali Novo Gorico 
in Šempeter. Kar naenkrat se je iz 
smeri Rožne Doline zaslišalo močno 
streljanje in vpitje – le kilometer od 
nas. Z družino smo se zaprli v sobo 
in sklenili, da tam ostanemo. Skupaj 
smo bili novorojeni otrok in dva sina 
osnovnošolca. Čakali smo, kaj bo, 
ker nismo vedeli ničesar. Vpitju je 
sledilo nekaj zamolklih eksplozij. 
Naslednji dan se je razvedelo, da so 

v Rožni Dolini teritorialci in policisti 
razorožili tankovsko enoto. Strah je 
bil velik in negotova prihodnost še 
večja. Ker smo imeli novorojenega 
otroka, ki še ni bil krščen, smo ga 
doma krstili sami, naslednji dan pa 
smo ga nesli v cerkev, ker je bil ravno 
krst skupine otrok – nismo namreč 
vedeli, kaj se bo naprej dogajalo. Na 
srečo se je čez nekaj dni stvar uredila 
in na našem koncu je bilo sklenjeno 
premirje. Vendar pa je bilo drugod 
po Sloveniji še 10 dni napeto.

Res ni bilo v boju za slovensko 
osamosvojitev veliko žrtev, a vsaka 
je bila preveč. Danes se marsikje 
omalovažuje osamosvajanje, a če 
se mnogi ne bi žrtvovali, bi imeli 
še vedno sistem, ki je nasproten 
demokraciji. Sicer se danes sliši 
marsikaj o nedemokratičnosti, a to 
širijo tisti, ki hočejo ta sistem zopet 
vpeljati. To so potomci tistih, ki so 
imeli sedemdeset let privilegije. Na 
vsakem koraku se moramo boriti 
za enakopravnost in pravičnost, ne 
glede na politični nazor.«

Maja Brajkovič, Vižovlje pri Devinu:

»V zamejstvu smo pozorno spremljali 
dogajanju v Sloveniji. Primorski 
dnevnik je o tem stalno poročal. 
Ne bom skrivala, da smo se zamejci 
spraševali, kam bo vse to peljalo. 
Leta 1988 so zaprli štiri novinarje 
tednika Mladina, kar nas je močno 
prizadelo. Lahko rečem, da smo vsi 
dihali z njimi in se z njimi veselili, ko 
so jih izpustili iz zapora. V tistih letih 
je zaslovela tudi skupina Agropop, 
ki je s svojimi pesmimi spodbujala 
narodno zavest in upor oz. željo po 
osamosvojitvi. Skupina je bila zelo 
priljubljena tudi na Tržaškem, njihovi 
koncerti so bili vedno zelo dobro 
obiskani. Lahko torej rečem, da je vse 

to sočasno dogajanje močno vplivalo 
tudi na naše čutenje do domovine, 
saj smo dobesedno dihali z njo. Ko se 
je v Sloveniji zgodil referendum, na 
katerem so se Slovenci plebiscitarno 
odločili za osamosvojitev, smo se 
tudi mi zelo razveselili te odločitve. 
Predvsem takratna mladina.

Spominjam pa se srečanja, ki se 
je odvijalo na Proseku Nekateri 
politiki in kulturniki iz Slovenije so 
prišli predstavit projekt – »sanje« o 
samostojni Sloveniji. Med njimi je bil 
tudi Ciril Zlobec. Vzdušje v dvorani je 
bilo čudno, saj so nekateri zamejski 
levičarski politiki nasprotovali 
odcepitvi Slovenije od SFR Jugoslavije. 
Trdili so, da sama Slovenija ne bo 
mogla obstajati, češ da je premajhna. 
Izrazili so bojazen, da ji bodo sosede 
(predvsem Italija) oporekale meje in 
zahtevale del ozemlja. Odcepitev so 
čutili kot prevaro do SFRJ. Ciril Zlobec 
in njegovi sogovorniki pa so trdili, 
da ima Slovenija možnost postati 
mala Švica. Velik del prisotnih smo 
podpirali željo po odcepitvi in bili 
nad njo navdušeni. Pozorno smo zato 
spremljali vse korake, ki so vodili v to 
smer. Na osamosvojitev sem gledala s 
ponosom. Zadnjemu aktu sem sledila 
preko televizijskega zaslona, prav 
tako prazniku pred Cankarjevim 
domom. Kocka je padla! Zamejci smo 
dobili matico, ki bo skrbela za nas. 
Slovenija je imela v prvih letih odlično 
skupino politikov, ki so delali enotno, 
ne glede na strankarsko pripadnost. 
Bili so državotvorni, Slovenija se je 
razvijala, napredovala na raznih 
področjih. Postala je pozitivni 
zgled za Evropo. Pravljica. Žal pa 
imam v zadnjih letih vtis, da je ta 
državotvornost prepustila mesto 
strankarskim interesom in razprtijam, 
politični ozkoglednosti, kar prav 
gotovo ne pripomore ugledu RS. 
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Odnos do Slovencev v zamejstvu pa 
se je v zadnjih letih izboljšal. Več je 
posluha za naše potrebe, ministri za 
Slovence v zamejstvu in po svetu so 
med nami zelo prisotni in zato bolje 
poznajo naše stanje. To se je odražalo 
npr. tudi pri pomembni vlogi, ki jo 
je RS odigrala pri odprtju novega 
TKS360 na Oberdankovem trgu v 
središču Trsta. Tudi predsednik RS 
Borut Pahor je spletel pomembne 
odnose s predsednikom Italije 
Mattarello, kar pozitivno vpliva 
tudi na naše stanje. Naj tu omenim 
zgodovinsko srečanje med Pahorjem 
in Mattarello julija 2020, ko sta 
naredila gesto sprave na obeh 
spomenikih v Bazovici in bila nato 
garanta pri podpisu dokumentov, 
s katerimi bo Italija vrnila tržaški 
Narodni dom v slovenske roke.

Ob 30-tem rojstnem dnevu Republike 
Slovenije želim, da bi spet našla tisto 
energijo in državotvornost, ki jo je 

odlikovala v prvem desetletju po 
osamosvojitvi.«

Peter Močnik, Trst:

»V zamejstvu so bila mnenja o 
odcepitvi precej deljena, samo 
en del zamejcev je pozdravil 
osamosvojitev, drugi del je bil pač 
vezan na Jugoslavijo, verjetno bolj 
iz tradicije in navade kot pa zaradi 
globokega prepričanja. Marsikdo 
je bil tudi v strahu, kako bo lahko 
mala državica skrbela za manjšino 
ter varovala njene pravice v odnosu 
do velike države, kot je npr. Italija. 
Suverenost je najvišja oblika 
družbene in pravne organizacije 
nekega naroda ali ljudstva, je edino 
jamstvo za neodvisnost družbene 
organizacije. Zato sem bil nad tem 
navdušen in vesel, ko se je zgodilo. 
Uresničile so se sanje marsikaterega 
človeka, ne samo domoljuba. Zato 
sem rad podpiral vsako pobudo ali 
prizadevanje v to smer.

Marsikaj od obljubljenega je bilo 
uresničeno, a bojim se, da prepirljivost 
ali samozadostnost lahko zameglita 
državniški čut ljudstva – tega večkrat 
pogrešam in zato se zaveze ne 
uresničijo. Odnos med matico in 
zamejstvom je pozitiven, saj nam 
matica pomaga in skrbi za celoten  
slovenski prostor. Morda pa bi včasih 
morala tudi kaj odločiti z državniškim 
čutom in ne samo čakati na soglasje 
znotraj naše narodne skupnosti, ki je 
včasih nedosegljivo. Menim tudi, da bi 
morali matični Slovenci bolje poznati 
zgodovino in življenje manjšine, se 
tega naučiti v šoli, da se ne bi nihče 
več ne čudil, kako lepo govorimo 
slovensko, ko pa smo v Italiji!«

Zbral in uredil: Luka Štrukelj
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