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6. RAZRED | OŠ CERKNO 
MENTOR: ROMAN EBERLINC 
 
 
VPOKLIC V ENOTO TERITORIALNE OBRAMBE 
 
Po razglasitvi slovenske samostojnosti, 25. junija 1991 in velikem slavju po 
vsej novo nastali državi smo hitro spoznali, da se vodstvo Jugoslovanske ljudske 
armade in politični vrh SFRJ ne strinjata z jasno izraženo voljo Slovencev, ki smo 
končno dosanjali stoletno željo imeti svojo državo, v kateri bomo sami odločali o 
svoji usodi, brez ukazov političnih veljakov iz Beograda. Grožnje o uporabi grobe 
vojaške sile, takrat ene najmočnejših armad v Evropi, za katero so vsi narodi desetletja 
zbirali sredstva, je čez noč postala resničnost. Nekoč »naša« JLA pa sovražna 
vojska, ki je na vsak način hotela pokoriti voljo slovenskega naroda o lastni poti 
v prihodnost. Kljub veliki vojaški premoči JLA je bila tudi slovenska Teritorialna 
obramba odlično organizirana. V času priprav na osamosvajanje je bilo na skrivaj 
kupljeno kar nekaj orožja, tako, da se je narod lahko odločno podal v obrambo 
novo nastale države. 
V enote teritorialne obrambe smo bili vpoklicani večinoma vsi pripadniki. V 
Idriji smo pozorno spremljali dogajanja v času vojne, žrtve in veliko škodo, ki jo je 
povzročala jugoslovanska vojska. Poznega junijskega popoldneva je tudi mene dočakal 
vpoklic v lokalno enoto TO. Na zbirnem mestu, ki je bil takrat na Avtocentru 
Idrija, tam, kjer je danes TUŠ, sem se moral oglasiti v nekaj urah. Po kompletiranju 
stare opreme na domačem podstrešju je bil kar velik šok iz lahkih poletnih oblačil 
obleči obleko, ki je bila namenjena bolj za uporabo pozimi, kakor pa v poletnih 
dneh. Slovo od domačih takrat ni bilo lahko, saj smo iz dnevnih novic spremljali 
gibanje velikih vojaških enot proti Sloveniji. Večkrat so naše nebo preletavala tudi 
nadzvočna letala in glede na vojno stanje nismo vedeli, kaj nas bo v prihodnje še 
čakalo. 
Prihod v enoto je bil zelo prijeten, saj smo se vsi dobro poznali, bili smo sosedje, 
prijatelji, sošolci, vse pa nas je povezovala želja braniti lastno državo. Dnevi 
v enoti so potekali zelo hitro. V času, ko smo bili v Idriji, smo se učili uporabljati 
novo orožje, ki nam ni bilo poznano, tako sem se prvič seznanil tudi z lahkim raketnim 
orožjem »Osa«, ki bi ga po potrebi uporabili proti nasprotniku. V polni vojni 
opremi in v toplih vojaških oblekah v vročih julijskih dneh smo se tako gibali po 
okolici Mejce, večkrat šli v patrolo mimo Ljubevča in po okolici. Nikoli si nisem 



mislil, ko smo se v otroških letih v naši lokalni »vojni« med ‘’Ciglarji’’ in ostalimi 
borili s fračami in lesenimi puškami, da bom deset let kasneje po istih krajih 
hodil oborožen. Na srečo smo bili vsi nekoč otroški nasprotniki na isti strani. Po 
eksploziji skladišča v Črnem Vrhu smo se premestili v Ledine. Takrat smo imeli 
tudi že več orožja in municije ter imeli tudi vaje iz streljanja. Večinoma časa smo 
preživeli na kontrolnih točkah po lokalnih cestah, saj smo iskali pobegle vojake 
iz jugoslovanske vojske. Iz tistega časa je veliko anekdot, saj smo kljub pokazani 
hrabrosti vedeli, da nas lahko nasprotniki presenetijo. Vsak nepričakovan šum, 
ponoči povzročen s strani divjadi, mačkov v tihoti noči, na kontrolnih mestih je 
bil znak za pozornost ter naboj v cev avtomatskega orožja. Na srečo je politični 
vrh v Beogradu v sredini julija končno dojel, kar so vedeli sami in so nas vedno 
učili, da še tako velika vojaška sila ne more zlomiti volje naroda v svoji nameri po 
samostojni poti. V lokalni enoti sem ostal tako do konca julija, dnevi po Brionskem 
mirovnem sporazumu so bili bolj sproščeni in v vseh nas je vladalo olajšanje, da 
smo tako hitro dočakali konec vojne. 
Vojna za Slovenijo je bila žal samo krvav uvod v vojne na področju bivše skupne 
države, ki so zahtevale velike človeške žrtve, kakor jih Evropa po II. svetovni 
vojni ni doživela. Z današnje časovne distance spoznavamo, kako smo kot narod 
enotno »dihali« za isto stvar, vsi smo imeli isti cilj in danes po 26 letih samostojne 
države spoznavamo, da smo se takrat pravilno odločili. V mladostni zagnanosti 
smo bili za narodovo prihodnost pripravljeni na najhujše, kar se vsaj v naši okolici 
večinoma ni zgodilo. Žal pa je v Sloveniji veliko družin ostalo brez očetov, sinov in 
prijateljev, ki so dali na oltar domovine največ, kar je možno, svoja življenja. Prav 
zaradi njih je prav, da predvsem današnja mlada generacija spozna, da kakor človeku 
v življenju, tudi narodu ni nič darovano in se moramo vsi in vsak zase boriti 
za svojo prihodnost, ključno pa je, da se vojne ne bodo več ponovile in bomo živeli 
v miru. 
 
Po pripovedovanju svojega očeta Egona. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vid Filipič 
 

 
7. RAZRED | OŠ SPODNJA IDRIJA 
MENTORICA: NATAŠA HVALA 
 
DESETDNEVNA VOJNA ZA SLOVENIJO 
 
Spis sem napisal po spominih moje mame. Čeprav je bila takrat še mlado 
dekle, se vsega spominja, kot bi bilo včeraj. 
Spominja se, da je tisto sredo, 27. junija, vstala zelo zgodaj, ker sta želeli z 
mamo v Ljubljano. Zjutraj sta njena mama in oče že pila kavo za mizo, tako kot 
vsako jutro, ko sta šla v službo. Mama je prižgala radio. Vsi skupaj so obstali, kajti 
slišali so, da gredo tanki JLA iz vojašnice na Vrhniki proti Ljubljani. Mama si je 
takoj premislila in povedala, da ne bosta šli nikamor. Oče je spil kavo in odšel v 
službo. Ura je bila šest zjutraj in bile so počitnice, zato je mama šla nazaj v posteljo. 
Vendar ni mogla dolgo spati, odprla je televizijo in radio. Takrat je gledala in 
poslušala deset dni skupaj vsa poročila in dnevnike ter vse novice v zvezi z vojno 
v Sloveniji. 
To je bil čas počitnic in otroci naj bi bili na igrišču. Vendar otrok na igrišču v 
Spodnji Idriji ni bilo. Bilo je prazno. Vsi so bili doma. Čez nekaj dni so otroci vseeno 
odšli na igrišče. Naenkrat so Idrijo začeli preletavati vojaški helikopterji, otroci so 
se spogledali, starši so prišli ponje. Mama se je vrnila domov in spominja se spopadov, 
ki jih je predvajala televizija. Oče je prišel iz službe prej kot ostale dneve. 
Mamin stric Toni je bil v teritorialni obrambi na Vojskem in je stražil vojake JLA v 
domu. Mamin drugi stric Ivan pa je bil v Godoviču. Povedal je, da so bili vojaki v 
teritorialni obrambi skupaj z gasilci in policaji. Vsi so bili pripravljeni, stražili so ter 
čakali. Vojaški helikopterji so preletavali Idrijo. Bilo je napeto. Mama se spominja, 
da tiste dni niso nikamor hodili, bili so doma pred televizijo in gledali poročila. Sosedi 
so pozvonili mami in povedali, da imajo pripravljene nahrbtnike s predmeti, ki 
so najbolj nujni za preživetje, da bodo odšli v gozd, v naravo. Mamini straši so se 
zahvalili za skrb, vendar so povedali, da zaenkrat ne bodo odšli nikamor. Spominja 
se njenih starih staršev, kako so bili zaskrbljeni, kajti preživeli so drugo svetovno 
vojno. Ljudje so v trgovinah začeli na veliko kupovati hrano. 
Pred televizijo in poročili je tako preživljala vseh deset dni in se potem veselila 
s Slovenci, ko je bila vojna dobljena. Slovenska osamosvojitvena vojna, znana tudi 
kot desetdnevna vojna, je bil spopad s katerim je Republika Slovenija med 27. 
junijem in 6. julijem 1991 odbila napad JLA. 
Mami pravi, da ji je najbolj hudo, ko se spomini vojne, ker ima v službi sodelavko, 
ki je v tej vojni izgubila očeta. Bila je deklica, stara le 8 let. Danes je odrasla 
gospa, ki ima že svoje otroke, vendar je odrasla brez očeta. 
Vsi skupaj se moramo zavedati, da je vojna najhujša grozota, ki se lahko 
zgodi ljudem. 
 



Aneja Kacin 
 

 
8.C RAZRED | OŠ IDRIJA 
MENTORICA: KATARINA URŠIČ 
 
KAKO JE ROJSTVO NAŠE DRŽAVE POTEKALO NA NAŠIH TLEH 
 
V 5. razredu sem v šoli pri pouku družbe prvič slišala o vojnih dogodkih, ki 
so nas pripeljali do samostojne države. Čeprav takrat še nisem tako kot danes 
poznala zgodovine slovenskega naroda, se spominjam, da smo v razredu pozorneje 
prisluhnili, ko nam je učiteljica ob koncu šolskega leta pripovedovala tudi o 
desetdnevni vojni, ki je potekala pri nas. Ker se je to dogajalo v naši neposredni 
bližini, smo postali še toliko bolj radovedni. 
V tem šolskem letu so se mi misli na to obudile, ko me je učiteljica zgodovine 
spodbudila v razmišljanje ob omembi vojnih veteranov vojne za Slovenijo, ki vsako 
leto izdajo zbornik s prispevki osnovnošolcev in pričevanjih njihovih sorodnikov o 
vojnih dogodkih leta 1991 na našem območju. Zgodovinska tematika se mi je zdela 
zanimiva, čeprav so moje misli brž zašle k vprašanju, kdo bi mi o tem lahko kaj 
povedal. Sama sem se rodila že v naši samostojni državi in o rojstvu naše države 
sem vedela le nekaj splošnih stvari. Obrnila sem se na mojega nonota, ki ga je 
vojna tematika vedno zanimala. Kadarkoli smo šli v njegov rojstni kraj v Prekmurje 
in hišo, kjer je živel v svoji mladosti, se spomnim, da sem v njegovi bivši spalnici 
na nočni omarici vedno občudovala črnobelo fotografijo na kateri je bil ponosen 
mlad vojak. Z veseljem mi je oživil tudi svoje spomine na slovensko vojno, ki jih 
čas še ni izbrisal … 
Del vsake narodove zavesti je težnja, da bi bil na svojem ozemlju sam gospodar. 
V preteklosti smo imeli veliko tujih gospodarjev in nikoli nismo bili povsem samostojni. 
Nazadnje smo bili v državi Jugoslaviji. Služil sem vojsko v Jugoslovanski 
ljudski armadi (JLA). V zgodovini nikoli nismo bili povsem samostojni, zato nikoli 
nismo mogli odločati o svoji usodi. Tako stanje pa ni moglo trajati v nedogled. Razmere 
v Jugoslaviji so se vedno bolj zaostrovale. Slovenija je na zaostrene razmere 
v Jugoslaviji odgovorila tako, da je svojo Teritorialno obrambo ločila od poveljstva 
JLA in napovedala plebiscit o samostojni Sloveniji. 
Že v začetku junija pred slavnostno razglasitvijo nove države, se je v zraku 
čutila napetost in slutnja, da bo prišlo do spopadov z JLA. V Ljubljani je le-ta začela 
razoroževati teritorialno obrambo. Štab TO je dobil poziv, da morajo oddati orožje, 
ki so ga imeli spravljenega v skladišču. Začeli so ga seliti na skrivne lokacije. Skrivna 
lokacija je bila tudi v bunkerju v podjetju Kolektor. Takrat sem bil poveljnik 3.voda. 
Pet dni pred razglasitvijo samostojne Slovenije sem dobil tudi sam poziv, da 
moram oddati vso svojo vojaško opremo na štabu TO v Idriji. Kmalu po tem so me 
angažirali in me kot civila poslali na lokacije v okolico Idrije. Z vojaškim terenskim 
vozilom se nas je kakih pet ali šest odpeljalo na Vrsnik do mesta, kjer vodi pot do 



Žiri. Vojaške enote so pošiljali povsod, kjer je bil pričakovan udar JLA. Bali smo se, 
da bodo okoliške poti uporabili za vožnjo do slovenskega mejnega prehoda v Novi 
Gorici, kajti njihov glavni cilj so bili predvsem mejni prehodi in letališče Brnik, da 
bi bila Slovenija odrezana od sveta. Na Vrsniku, kjer smo bili mi, so bile postavljene 
barikade ‘španski jezdeci’, ki bi zadržale tanke in vojaška vozila JLA. Bili smo 
nastanjeni v bližnjem gozdu na hribu. Nekateri so imeli strelno orožje. Bili smo v 
pripravljenosti. Nekaj dni smo se tako izmenjevali. Spali smo doma. Spomnim se, 
da so nam prijazni domačini postregli s čajem in klobasami. Mimo nas vojaška 
vozila in tanki na srečo niso šli, ker so ubrali drugo pot proti mejnemu prehodu. 
Med tem časom, ko smo bili v pripravljenosti, smo izvedeli, da so se ponekod 
neoboroženi prebivalci odločno uprli agresiji, žal pa je bilo življenje za barikadami 
marsikje drugačno, saj so jih vojaki JLA tudi uspešno prečkali. Imeli so neprimerno 
boljšo opremo kot slovenska teritorialna obramba, a je bila naša zmaga v dobri 
strategiji in taktiki. 
In kaj naj povem ob koncu? Rad igram šah in včasih me ta igra spomni tudi 
na vojno – kdaj bo kdo koga ‘pojedel’, ga vrgel s polj, kdo bo komu napovedal 
šah/mat ali pa bo prišlo do remija? Taktiziranje … kot bi se bojevali dve sprti strani. 
Črni in beli. Na srečo se tu borijo le figure. 

 
Po pripovedovanju nonota Avgusta Vukaniča. 
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9. RAZRED | OŠ ČRNI VRH 
MENTORICA: DARJA RUPNIK 
 
 
TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE 
 
Šestindvajsetega decembra v Sloveniji zaznamujemo dan samostojnosti in 
enotnosti kot spomin na 26. december 1990, ko so bili razglašeni izidi plebiscita, 
na katerem so Slovenci glasovali o samostojnosti države. Vendar vodstvu Jugoslavije 
niso bile všeč slovenske težnje po odcepitvi, zato je prišlo do desetdnevne 
vojne za Slovenijo, ki je zajela tudi naše kraje. 
Med pospravljanjem podstrešja sem naletela na zelo staro skrinjico. V njej so 
bile tri stvari: pisalo, znamke in črn zvezek. Odprla sem zvezek in izkazalo se je, da 
je pravzaprav dnevnik moje babice. Brala sem ga vsak večer, preden sem šla spat. 
Nekega večera sem dnevnik še posebej podrobno opazovala, ko sem opazila, da 
ima za platnicami zataknjeno pismo. Popisano je bilo s tanko, zavito, pajkovi mreži 
podobno pisavo. Prepoznala sem jo kot pisavo moje babice. Bilo je pismo, ki ga je 
napisala svoji sestrični. Z zanimanjem sem začela brati. Glasilo se je takole. 
»Draga sestrična! 
Dolgo je že odkar sva se nazadnje videli. Zelo rada bi te prišla obiskat, vendar 
trenutno čas ni ravno pravi. V Sloveniji so stvari vedno bolj napete. Slovenci bi se 
radi odcepili, vendar to prav nič ne diši našim vodilnim v Jugoslaviji. Teritorialna 
vojska se pripravlja, prav tako JLA. Kdo ve, kaj bo? Morda bomo Slovenci kmalu 
živeli v svoji državi, Sloveniji. Si misliš? Kdo ve, morda se kmalu znajdemo v vojni. 
Nikoli se ne ve, zato smo v stanju pripravljenosti. Pri sosedovih smo si že uredili 
nekakšno zatočišče v primeru letalskega napada. Pripravili smo si par odej in nekaj 
hrane za prvo silo. Soseda je blizu poroda, zato smo v skrbeh, kako bo z njo, 
če pride do vojne. No, mislim, da si dobila občutek, kako je pri nas v Jugoslaviji. Ne 
bom lagala, vse nas je malo strah. Ljudje so zelo negotovi in imajo vprašanja. Pa 
vendar, ponosna sem, da sem Slovenka in menim, da si Slovenci zaslužimo svojo 
državo - Slovenijo. Upam, da ste v Italiji vsi dobro, pozdravi svoje domače. Morda 
boš, ko boš prišla naslednjič na obisk k meni, prišla v Slovenijo. 
Pismo se je končalo s podpisom in fotografijo naše stare hiše. Pospravila sem 
dnevnik in še dolgo nisem mogla zaspati, ker sem bila preveč vznemirjena. 
Pismo je v meni vzbudilo vprašanja. Kako je bilo »neki« živeti v tistem času, 
v drugi državi? Kako so ljudje doživljali osamosvajanje Slovenije? Pozabljamo namreč, 
da je Slovenija mlada država, saj ima komaj 26 let. Marsikdo še danes nosi 
spomine na osamosvojitev, na odcepitev Slovenije, Upam, da bodo to prenesli na 
svoje otroke, vnuke in da bo to vedenje o tistem času ostalo prisotno med nami. 
Biti bi morali ponosni, da smo Slovenci. 


