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Drage bralke in bralci spletnega časopisa Glas domovine! 

 

Pred vami je nova številka spletnega časopisa Glas domovine. V oktobru se spominjamo noči 

s 25. na 26. oktober, ko je slovensko ozemlje zapustil še zadnji vojak JLA.  

Običajno bi spomin na ta pomemben dan počastili s pogovornim omizjem, gostili koga izmed 

pogumnih moţ, ki so pri tej operaciji tudi aktivno sodelovali, stali v prvih vrstah, zato so 

njihovi spomini in pripovedi še toliko bolj pomembni in dragoceni.  

Pa nam jo je zagodla korona. Virus se vztrajno širi in onemogoča normalno socialno ţivljenje. 

Tudi muzej slovenske osamosvojitve je zato do nadaljnjega zaprl svoja vrata. Od vsakega 

posameznika je tako najbolj odgovorno, da ostane doma in upošteva vse varnostne ukrepe.  

Ker letos javne obeleţitve ne bo, smo vam pripravili intervju z dr. Vojkom Obruljem, ki je 

takrat kot poveljnik z delom vojaškopolicijske enote odreda za hitre intervencije brigade 

MORiS na pristaniški ploščadi Luke Koper leta 1991, varoval in nadziral omenjeni izgon 

JLA. Intervju si tako lahko preberete v udobju svojega najljubšega naslonjača.  

 

Ostanite zdravi. Prijetno branje, 

 

 Uredništvo spletnega časopisa Glas domovine 

 

UVODNIK 
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"Zadnja dejanja, ki sem jih doživel v Kopru, si 

bom za vedno zapomnil" (dr. Vojko Obrulj) 
 

Osebni arhiv Vojka Obrulja 

 

V oktobru  se spominjamo še zadnjih dogodkov vojne za Slovenijo,  ko je v noči s 25. na 26. 

oktober 1991 nekaj minut po polnoči slovensko ozemlje zapustil še zadnji jugoslovanski 

vojak. Izgon takratne poražene JLA iz Slovenije je v varnostno tvegani, toda skrbno 

načrtovani in uspešni akciji, spremljala skupina 130 pripadnikov iz enot takratne TO, 

milice in brigade MORiS ter drugih civilnih varnostnih struktur. Med njimi je bil tudi dr. 

Vojko Obrulj, ki je takrat kot poveljnik z delom vojaškopolicijske enote odreda za hitre 

intervencije brigade MORiS na pristaniški ploščadi Luke Koper leta 1991, varoval in 

nadziral omenjeni izgon JLA. Z dr. Vojkom Obruljem, polkovnikom, zaposlenim na 

Inšpektoratu Republike Slovenije za obrambo, se je pogovarjala Simona Pavlič. 

 

Kakšni občutki so prisotni pri mladem vojaku pred osamosvojitvijo? 

 

Naj si dovolim da tale spomin na tiste vojne 

dni leta 1991 začnem z verzi grškega filozofa 

Platona, ki je zapisal »Človek se ne rodi samo 

zase, temveč tudi za domovino«. Moja osebna 

zgodba je zgodba o slovenskem fantu, ki se je 

po sili razmer (socialnih in druţinskih) 

odločil za vojaški poklic. Vojaška pot se mi 

je pričela z 19. Leti, ko sem kot takratni 

vojaški obveznik odšel na sluţenje vojaškega 

roka v Šolo rezervnih oficirjev (ŠRO) v Bilečo. Po zaključenem šolanju v ŠRO Bileča sem bil 

napoten tudi na tečaj vojaške policije v Pančevo, v Obveščevalno varnostni šolski center. 

Zatem sem začel opravljati staţiranje v enoti vojaške policije v Zemunu pri Beogradu v 

poveljstvu takratnega vojaškega letalstva in protizračne obrambe JLA. Pred zaključkom 

sluţenja vojaškega roka mi je bilo ponujeno, da nadaljujem šolanje na Vojaški akademiji v 

Sarajevu, smer pehota, kjer sem šolanje zaključil leta 1988 in se zaposlil v Varaţdinu v enoti 

vojaške policije v 32. Korpusu. Leta 1991, ko se je v Sloveniji začela vojna, sem pobegnil iz 

JLA in prestopil v enote TO Slovenije. Moja izkušnja, ki jo danes, s časovno distanco, lahko 

analiziram, mi zastavlja vprašanja, kako je bilo moţno,da so se v JLA tako vzajemno 

dopolnjevali sistemi z določeno mero različnega oportunizma, pretvarjanja, majhnih laţi, vse 

pa tako urejeno, da so posamezna početja lahko bila legalna in legitimna
1
.  

                                                           
1
 Enostaven primer je opis izvajanja jutranje vadbe v JLA. Splošno je bilo znano, da stari vojaki po staţu v 

INTERVJU 
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JLA je bila v ideološkem smislu temeljni nosilec jugoslovanske drţave. Bila je politična vez 

bratstva in enotnosti njenih narodov. V vojski se je izvajala prevzgoja in indoktrinacija mladih 

fantov. Prevzgoja je bila narejena skozi svojevrstnem pogled na svet, bila je proti-religiozna; 

najsvetejša ikona je bil Tito; vsepovsod, še zlasti pa znotraj drţave, je imela svojega 

sovraţnika, »notranji sovraţnik«, bila je proti kapitalizmu in podpirala t.i »napredna« gibanja 

(neuvrščeni) po svetu, po svoji presoji.  

Ali je bilo v letih 1985-1989 že moč čutiti veter sprememb?  

 

V omenjenih letih sem se v glavnem šolal in ţivel v vojašnicah. Stik z druţbo, domačini in 

prebivalstvom posameznega mesta je bil odrejen le na nekaj ur v tednu. Kot mlad fant sem 

vzpostavljal stike zunaj vojašnice in se druţil s sovrstniki, ki pa niso bili zainteresirani, da bi 

»razpravljali« o vojski. O stanju v druţbi sem bil informiran preko sredstev obveščanja in 

informiranja znotraj vojske. O priprtju Janeza Janše in nadaljnjih dogodkih se je takrat 

informiralo in poročalo v drugih republikah Jugoslavije, zelo malo v vojski, so pa to 

označevali kot dejanja »notranjega sovraţnika«. Sluţboval sem v Varaţdinu, zato sem imel 

dostop do slovenskih medijev. Tudi v Varaţdinu si lahko v »trafikah« kupil revijo Mladina. 

Počasi sem si začel ustvarjati lastno mnenje. 

                                                                                                                                                                                     
vojski niso redno izvajali jutranje vadbe. Vse starešine v enotah so za takšno stanje vedeli, vendar je bilo 

najbolje in vojaško sprejemljivo,  da so deţurni zjutraj poročali nadrejenim, da so vsi vojaki bili prisotni na 

jutranji vadbi »fiskulturi«..Laţ je bila močnejša od resnice. 

INTERVJU 
 

Vojaki JLA so poleg vojaške opreme na ladje tovorili tudi številne osebne stvari. 
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Resne pomisleke o stanju v vojski poleg zapisov v Mladini so mi vzbudili različni dogodki, 

ko so po beograjskih ulicah vozili tanki in kasneje, ko je na Hrvaškem prišlo do spopadov v 

Plitvicah in Pakracu, pa v Kninu in seveda Pekrski dogodki. Prav tako me je posebej 

vzpodbudil k razmisleku odhod slovenske delegacije iz kongresa ZKJ leta 1990. Istega leta mi 

je umrl oče. V Lovrencu na Pohorju sem bil zadnje dni njegove bolezni pri njem in koristil 

redni letni dopust. O ţalostnem dogodku in izgubi starša sem obvestil tudi svoje 

predpostavljene. Ko sem se javil v deţurno sluţbo vojaške policije, pribliţno tri  ure po 

očetovi smrti, mi je deţurni vojak povedal, da sem še lahko en teden doma, da uredim vse 

zadeve, da je tako odobril  deţurni varnostnega organa iz takratnega poveljstva 32. korpusa. 

Takrat sem se zavedal, da bom moral razmisliti, kako naprej. Veliko upanje za prihodnost sem 

doţivel ob udeleţbi na plebiscitu. Plebiscitarno vprašanje mi še danes ostaja v spominu »Ali 

naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«. Odločitev za Slovenijo je 

pomenila prelomnico saj si je v tistem obdobju resnično narod sodbo pisal sam.  Dosegli 

smo uspeh, uresničili sanje naših prednikov.  

 

Kakšni so občutki mladega človeka, ki je grozo I. in II. svetovne vojne slišal le preko 

pripovedovanja staršev in starih staršev, sam pa se je junija 1991 prva tako znašel v 

vojni? 

 

Tako kot so nam pripovedovali zgodbe o vojnah, tako moramo tudi mi naše osebne zgodbe, 

spomine na osamosvojitev Slovenije iz leta 1991, posebej pojasniti. To je bila  vojna za 

Slovenijo, ki ne sme biti zamolčana. Potrebno je posebej poudariti, da smo Slovenci ob koncu 

druge svetovne vojne bili osvobojeni, vendar nismo bili samostojni. Šele leta 1991 je naš 

narod postal samostojen, to je bil čas, ko je vsak Slovenec čutil pomen slovenstva in se ga vse 

bolj zavedal. V vojni za samostojno Slovenijo smo dobili drţavo in na tej zemeljski obli in 

svoj prostor pod svobodnim soncem. Dva milijona ljudi v 7 milijardnem svetu govori svoj  

INTERVJU 
 

Na ladji Sveti Štefan poleg jugoslovanske tudi srbska 
zastava.  
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jezik, ima svojo kulturo, vero, sodobno druţbeno ureditev, sprejeti smo v druţbo razvitih 

drţav. Danes lahko sami samostojno upravljamo z našo lepo deţelo. Vsak od nas, ki je 

doţivel osamosvojitev Slovenije, ima osebno pričevanje o tistem času. Takšna osebna 

pričevanja so dejanja, ki dajejo osamosvojitvi Slovenije globlji  pomen. Zaradi tega  je 

potrebno, da o osamosvojitvi in vojni za Slovenijo spregovori čim več ljudi in povedo svojo 

zgodbo. Takšna dejanja ne smejo v pozabo, temveč so potrebne podrobne zgodovinske analize,  

ki bodo v prihodnosti v poduk naslednjim generacijam. Zaradi zmage v osamosvojitveni vojni za 

Slovenijo je naša domovina postala drţava. Borili smo se za drţavo. Nismo beţali in nismo bili 

begunci. V tej vojni sem se odzval klicu domovine, braniti rod, ki ţivi na tem prostoru. 

Nedopustno mi je bilo razmišljanje, da se nebi vrnil domov, ki mojim domačim in 

sorodnikom. Zato se odgovorno zavedam, da je potrebno ceniti, da si drţavljan Slovenije.  

Verjamem, da je čas in obveza naše generacije, da se še naprej zavzemamo, da je 

osamosvojitev Slovenije osnovni gradnik in temelj ter najpomembnejši skupni imenovalec za 

prihodnost. Ustvarjati je potrebno duhovni prostor in kulturno ozračje, v katerem bomo 

vzgajali mlade z občutkom narodne zavesti, da so ponosni na to, da so slovenski drţavljani in 

da imajo svoj jezik, svoje ozemlje, svoj prostor v katerem ţivijo ter, da upoštevajo naše 

vrednote.  

Pojasniti je potrebno, da zagovarjanje slovenstva v tako imenovani multinacionalni in 

multikulturni druţbi ni nacionalizem, ksenofobija ali rasizem, temveč ohranjanje slovenske 

kulture, jezika ter vrednot in običajev naših prednikov. 

INTERVJU 
 

Spoznanje, da ne gre za križarjenje. 
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Koliko časa ste pričakovali, da bo vojna trajala? 

 

Glede na razplet druţbeno političnih dohodkov v Evropi (padec berlinskega zidu) ter 

dogajanja v takratni Jugoslaviji vzporedno z nastopanjem JLA pri reševanju različnih kriz z 

»oboroţenim nastopom- orkestrirana vojaška moč« sem bil prepričan, da bo vojna v Sloveniji 

trajala več kot leto dni.  

Danes trdim, da se je vojna za Slovenijo začela ţe leta 1990 s poskusom razoroţitve TO in 

pozneje z odkritimi vojaškimi groţnjami v Pekrah, kjer so enote TO usposabljale slovenske 

nabornike torej od maja 1990 do oktobra 1991. Vrhunec osamosvojitve je bila deset dnevna 

vojna. To je vojna, s katero je RS med 27. junijem in 7. julijem 1991 odbila napad Jugoslavije 

ter potrdila svojo neodvisnost od SFRJ.  

Kaj je drugače pri tej osamosvojitveni vojni oz. vojni za Slovenijo (zakaj o njej tako 

malo govorimo, zakaj ni v narodovi zavesti, zakaj vsi pravijo "ah, saj je trajalo le 10 

dni", ipd.) - kje so po vaše razlogi za takšno stanje? 

 

Trdno vseskozi trdim in sem prepričam ter utemeljujem, da je leta 1991 v Sloveniji bila vojna. 

JLA je v vojni za Slovenijo sistematično po liniji vodenja in poveljevanja uporabila pehotne, 

oklepne enote ter letalstvo in napadla enote TO, civilne cilje ter prebivalstvo. To je bila vojna, 

ker je potekal spopad dveh oboroţenih sil, ki sta jasno kazali znake vojaške organiziranosti, 

vključno z izvrševanjem ukazov, tako na strani JLA kot TO. Res je, da ta vojna ni bila takšna, 

kot je zapisana v vojaških učbenikih JLA, po katerih sem kot takratni pripadnik-oficir JLA bil 

vzgajan in naučen. Ni bila konvencionalna vojna, ni bila totalna vojna, jedrska vojna. Ni bila 

vojna proti terorizmu ali verska vojna ali bliskovita vojna in ne hladna vojna. V Sloveniji 

danes nekateri predstavniki politike pa tudi posamezniki celo iz vrst veteranov vojne za 

Slovenijo uporabljajo izraz »oboroţen spopad«, manj pogosto pa »vojna«. Zanimivo se 

pojavlja tudi termin »obrambna vojna«. Tudi Jugoslovanska armada je na začetku vojne za 

Slovenijo to poimenovala oboroţen spopad. 

 

INTERVJU 
 

Nadzor in kontrola. 
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V samostojni Sloveniji sem končal šolanje na 

Fakulteti za druţbene vede smer obramboslovje. 

Takratni profesorji in obramboslovni analitiki so 

mi  v času študija razlagali, da se vojna za 

Slovenijo razume, kot je bilo razvidno, »nasilni 

poseg«, »vojaški poseg« zabeleţeno pa je tudi kot 

akcija JLA, ki jo poimenuje politična 

superpolicijska akcija, nadaljuje pa se celo s tem, 

da dogodke v Sloveniji označi za »mini vojno« s 

tem pa tudi poudarek na tem, da v Sloveniji »prave« vojne ni bilo. Seveda so se oprijeli 

tolmačenja iz publikacij Stockholmskega inštituta za mirovne raziskave (SIPRI) in Centra za 

mirovne študije Univerze v Uppsali na Švedskem. Njihov pregled svetovnih dogodkov za leta 

1990–2000 uvršča konflikt v Sloveniji v široko kategorijo oboroţenih spopadov, in sicer zato, 

ker je presegel spodnji prag 25 smrtnih ţrtev, povezanih z boji v enem letu. Oboroţenega 

spopada v Sloveniji pa švedski polemologi niso uvrstili med vojne, ker je ostal globoko pod 

ravnjo 1000 smrtnih ţrtev letno zaradi bojev, kar je njihovo ključno merilo. Seveda se tudi 

drugi pisci na področju bivše Jugoslavije posluţujejo različnih vzdevkov za vojno za 

Slovenijo, kot so »fingirana vojna«, hlinjena, laţna, simulirana. Če pogledamo, kaj so tuji 

pisci in novinarji zabeleţili ob razpadu Jugoslavije, sta Angleţa Laura Silber in Allan Little, 

novinarja Financial Times, v knjigi Yugoslavia: Death of Nation označila dogajanja v 

Sloveniji na več načinov, in sicer kot »bliskovito«, »navidezno« ali »kratko vojno«.  

 

INTERVJU 
 

Zadnji vojaki na slovenskem ozemlju. 



11 
Glas domovine – 38/VII – 2020 

 

 

Nemški Heidelberški institut za mednarodno raziskovanje konfliktov, ki vsako leto objavi 

barometer konfliktov, je po letu 1991 nadgradil svojo definicijo konflikta. Določili so 

barometer spopadov, ki razlikuje med nasilnimi in nenasilnimi konflikti. Razdeljeni so bili na 

intenzivnost:  

 Intenzivnost 1- latentni konflikt (popolnoma brez nasilja)  

 Intenzivnost 2- kriza (napetosti, nenasilna sredstva)  

 Intenzivnost 3- zaostrena kriza (stopnjevanje in nenačrtovana uporaba sile)  

 Intenzivnost 4- vojna (sistematična in splošna uporaba nasilja in regularnih oboroţenih 

sil). Ključna dejavnika za prepoznavanje vrste spopadov sta torej čas trajanja in število 

ţrtev, ki pa morajo biti posledica oboroţenih bojev z uporabo smrtonosnega oroţja.  

 

Dejstvo je, da je bila slovenska 

osamosvojitvena vojna ali vojna za Slovenijo. 

Najbolj slikovito je s kratkimi besedami je to 

povedal dr. Joţe Pučnik »Jugoslavije ni več, 

zdaj gre za Slovenijo«. Končna zmaga v vojni 

za Slovenijo je bila vojaška. Slovensko 

samostojnost sta z oroţjem obranili Slovenska 

TO in Slovenska milica ter omogočili uspešno 

politično in mednarodno diplomatsko 

dejavnost za dokončanje vojne.  

 

Za »našo« vojno, ki se je dejansko zaključila z izgonom agresorskih vojakov JLA , pa so 

ključna dejstva, ki jih moramo ustrezno ovrednotiti in upoštevati, kadar govorimo in 

analiziramo slovensko osamosvojitev in vojno za Slovenijo. 

 

1. V Sloveniji nismo izvajali prisilne mobilizacije 

2. Nismo imeli vojaških zaveznikov.  

3. Nismo se bojevali zunaj meja Slovenije. 

4. Nismo morili, uničevali, požigali in ropali.  

5. Nismo se maščevali poražencem, temveč smo postopali po mednarodnem pravu.  

6. V vojni nismo izgubili niti koščka ozemlja. 

7. In naša dejanja niso razdelila slovenskega naroda
2
. 

 

Uporabe besed vojna ali osamosvojitvena vojna nam Slovencem nihče ne more prepovedati. 

Taka in podobna poimenovanja namreč izraţajo velik psihološki naboj, ki je spremljal 

dogajanje v Sloveniji, ter globoko čustveno doţivljanje prebivalstva.  

                                                           
2
 Ta ključna dejstva je navedel tudi veteran polkovnik Srečko Lisjak v enem od svojih nagovorov ob obletnici 

samostojne Slovenije.  

INTERVJU 
 

Trganje zastav sovražnika in zmagoslavni govor. 
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Drugi razlog za poimenovanje vojna izvira iz nedvomno daljnoseţnih političnih posledic, ki 

so jih imeli ti dogodki za samostojnost Slovenije. Res je, da v zadnjih letih opaţam, da je  

slovenskemu človeku, slovenskim ljudem v povprečju začelo primanjkovati narodne zavesti, 

postali smo zadrţani. Zavedati se moramo, da so številni problemi sodobne druţbe postali 

zapleteni. Preko sredstev obveščanja nam je vseskozi predstavljeno, da je stanje v svetu in v 

Evropi ter Sloveniji negotovo, vedno več je notranje druţbene razdeljenosti, brezizhodnosti in 

malodušja, češ nastopili bodo slabi časi. A.M. Slomšek, je dejal: »Časi niso ne slabi in ne 

dobri, časi so taki kakršni smo ljudje.« Iz raziskav dr. Antona Trstenjaka in dr. Janeza 

Muska, ki sta se ukvarjala s slovensko samopodobo, lahko razberemo, da se povprečen 

Slovenec vidi kot delaven, vesten, pošten in romantičen človek, navezan na naravo in svojo 

domovino, a hkrati tudi ljubosumen, melanholičen in prepirljiv.  

V vsem obdobju po osamosvojitvi v našem druţbenem okvirju delovanja in razvoja nismo 

uspeli v vseh druţbenih sistemih urediti stanja, kakršnega si ţelimo, zato je prevladala 

določena mera improvizacije. Če se bo ta trend improviziranja nadaljeval in bo improvizacija 

zamenjala znanje, bo povzročena škoda v druţbenih normah, še posebej takrat, ko bo 

iznajdljivost zamenjala zakone in pravo. Danes še vedno preveč prevladuje stališče, da ni 

nujno, da imaš znanje in kompetence, vaţno je, da se znajdeš in da si na pravem mestu ob 

pravem času. To ni prava in dobra popotnica za razvoj druţbe. Med znanci  mi v pogovoru  

INTERVJU 
 

Ker je šlo veliko civilnih avtomobilov od starešin JLA na ladjo je ostalo dosti vojaške opreme in kamionov na pristaniški 
ploščadi. 
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marsikdo potarna, da če bi bil 

mlajši, bi šel v tujino. Zatekajo 

se k cinizmu, opuščajo 

drţavljanske pravice, ne gredo 

na volitve, so politično in 

druţbeno neaktivni, če bi lahko, 

še davkov ne bi plačevali. Na 

koncu so aktivni samo v zasebni 

sferi med prijatelji in druţino 

med iskrenimi in poštenimi 

ljudmi. Zaradi tega izobraţeni 

ljudje, ki spoštujejo zakone, 

znanje in moralne vrednote na 

podlagi poštenosti, raje odidejo 

iz Slovenije. Moramo se 

zavedati in ustvariti pogoje, da 

mladi ljudje ne bodo odhajali v 

tujino, da se bodo izobrazili doma in da bodo s svojim znanjem koristili predvsem lastnemu 

narodu.  

Slovenija je danes članica EU. Valuta je evro. Slovenija je članica schengenskega območja in 

uradni jezik je slovenščina. Bistvo EU izhaja ravno iz tega, da se evropske drţave povezujejo  

zaradi trajnega miru in hkrati bogatijo različnost kultur in jezikov. Pri tem moram poudariti, 

da ravno »identiteta vsakega naroda bogati Evropsko unijo«. Pesem Toneta Pavčka Take 

dežele ni nam pove, kako lepa je naša deţela, ki je skoraj popolna ter zaključi, da samo tu se 

lahko ţivi. Naš prostor je center Evrope, stičišče kultur in civilizacij skozi zgodovino in tudi 

fenomen v tem, da smo se ohranili po vsem tem.  Na prostoru današnje Slovenije so v zadnjih 

stotih letih bile tri vojne, kar je pustilo posledice povsod v razvoju, še posebej na demografski 

sliki. Prihajamo v obdobje, ko bo naš narod ponovno na preizkušnji. Naša demografska 

piramida kaţe, da smo Slovenci pred hudim izzivom. Kot kaţejo podatki, bo v manj kot 

tridesetih letih v Sloveniji premalo prebivalstva, da bi mogli vzdrţevati razmeroma številne 

upokojence, pa tudi uspešno zasedati delovna mesta v javnih sluţbah, drţavni upravi ter 

gospodarstvu. 

Izgovor, ki ga nam ponujajo tudi strokovnjaki, da je upadanje rojstev »splošen evropski 

problem« in da je tak demografski trend v razvitih drţavah nekaj normalnega, je zame in tudi 

za nas nekaj zavajajočega Mi smo po demografski sliki ţe sredi krize preţivetja naroda. 

Rešitev iz krize in s tem tudi ohranjanje slovenskega naroda je stvar tudi te generacije. Če 

smo izpeljali osamosvojitev, smo dolţni vztrajati in omogočiti, da naslednja generacija 

obstane in raste  na podlagi moralnih vrednot tako biološko, kulturno, prostorsko in 

gospodarsko. Sedanji način oblikovanje druţine ne temelji na kvantitativnosti (veliko število  
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otrok) temveč na kvalitativnosti – na tem, koliko jih lahko kvalitetno vzdrţuje, varstvo, 

oskrba, šolanje, materialne dobrine- torej kakovost ţivljenja.  

Domoljubje, domovinska vzgoja - drţavljanska vzgoja vsebujejo vrednote, ki jih moramo 

začeti negovati ţe v vrtcih, šolah, na fakultetah, sluţbi, doma … le tako se bo vzgojil duh 

narodne zavesti. Za preţivetje naroda ni pomembna le materialna blaginja in blagostanje, ki 

ga ţelimo dati otrokom in našim rodovom. Razumeti moramo, da se druţbeno ţivljenje 

začenja z druţino. Njen glavni cilj je ohranjanje rodu.  

Francoski pisatelj Gustave Flaubert je zapisal: »Domovina je kot družina - njeno vrednost 

spoznamo šele takrat, ko jo izgubimo«. Ko ocenjujem pozitivne zglede domoljubja, ne 

morem mimo našega smučarskega skakalca Petra Prevca. Na Planici so vihrale slovenske 

zastave, 100 tisoč ljudi je pelo Zdravljico. Kaj je sporočilo? Slovenija je lahko enotna. Mi se 

moramo poenotiti, v kakšni druţbi bomo ţiveli. Slovenska zastava je vihrala kot simbol 

pravice, svobode, demokracije in enakopravnost vseh drţavljanov ne glede na nacionalnost, 

veroizpoved, spol ali spolno usmerjenost. Če se spomnimo, so Petra Prevca v javnosti 

predstavljali kot delavnega, skromnega, prijaznega, bil je ravno prav iskriv in humoren, bister, 

zgovoren (a ne preveč). To nam kaţe, kakšni smo lahko Slovenci. Mi moramo začeti delovati 

v naše dobro. Vse naše hlastanje po ugodju in imetju je razumljivo, ker smo bili Slovenci v 

zgodovini reven in lačen narod. Prevečkrat do sedaj se je z drţavo delalo kot z osebno 

lastnino v cilju zadovoljevanja lastnih potreb.  

Izgon JLA sta si neposredno pogledala tedanji minister za obrambo Janez Janša in general Janez Slapar ter ostali najožji 
sodelavci. 
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Zato je potrebno, da tudi med politiki prevlada drţavotvornost in domoljubje, ki pa ne sme 

delovati kot krinka, temveč kot osnova za zavest narodne identitete- zavest o slovenstvu.  

 

Kako je bilo v Kopru oktobra 1991? 

 

Na kratko je potrebno navesti, da je bilo na Brionih 7. julija 1991, na podlagi predhodnih 

dogovorov in doseţenega premirja sklican sestanek predstavnikov RS, SFRJ in Evropske 

skupnosti. Po celodnevnih pogajanjih je bila sprejeta t.i Brionska deklaracija in uveden 

trimesečni moratorij ob osamosvajanju Slovenije. Deklaracijo je 10. julija po precej 

»dramatični« razpravi potrdila skupščina RS. Predsedstvo SFRJ je 18. julija sprejelo sklep, da 

se bo JLA z oroţjem in opremo iz RS v celoti umaknila v treh mesecih.  

Ne vedoč za celoten razplet dogodkov sem se takrat moral odločati, na kateri strani 

vojskujočih strani se bom boril. Nisem se mogel odločati, ali v vojno grem ali ne, jaz sem v 

vojni bil. Izbral sem pravo pot, zapustil JLA ter se priključil enotam TO. Armadni vojaški 

organi pregona so se na moj prebeg hitro odzvali in ţe 17. 7. 1991 imeli na vojaškem sodišču 

v Zagrebu razpisano obravnavo, na kateri je bil namen, da me obsodijo za dezerterstvo in 

izdajanje vojaške skrivnosti. Na tisti obravnavi me ni bilo, ker sem bil ţe aktivno vključen v 

vojno dogajanje v enotah TO na dolenjskem območju in kasneje v brigadi MORIS, ki je 

aktivno sodelovala tudi pri sklepnem dejanju slovenske osamosvojitve.  

V koprskem pristanišču sem z delom enote iz odreda za hitre intervencije MORiS imel 

nalogo, da v sodelovanju s slovensko milico in enotami TO zavarujem ter omogočim 

nadzorovan premik zadnjih enot JLA iz Slovenije. Del enote vojaške policije, ki sem ji 

poveljeval, je dobila nalogo, da neposredno nadzira izgon vojakov JLA iz Slovenije. Bili smo 

v neposrednem stiku s pripadniki JLA, pri katerih smo, če je bilo treba, pregledovali opremo 

in oboroţitev, ki so jo lahko nesli s seboj na ladjo. Enota MORiS je imela še dodatni del 

protioklepnih posadk s sistemi fagot, spremljali pa smo prihajajoče ladje v pristanišče in 

odhajajoče iz njega. Tam je bil velik del vseh varnostnih sil, ki so jih sestavljali pripadniki TO 

in takratne milice. Pri opravljanju nalog smo ravnali po mednarodnem pravu in delali 

profesionalno ter strokovno in s tem preprečili morebitne spore. S strani posameznih 

pripadnikov JLA je prihajalo do provokacij z različnimi ţaljivimi klici, podobno kot je bilo 

takrat značilno za navijače na nogometnih tekmah. Izkazovala se je primitivna JLA kultura, 

temelječa na nacionalizmu, predvsem srbskem, saj so na ladjah, ki so prihajale po JLA 

vojake, imeli izobešene stare srbske zastave z značilnimi oznakami štirimi S (S- samo, S- 

sloga, S-Srbina, S-spašava). Na ladjah ni bilo Jugoslovanskih zastav.  

V pristanišču je bilo opravljanje varnostnih nalog med takratno milico, enotami TO in MORiS 

profesionalno in strokovno. Kako pomemben je bil sklepni del vojaških in varnostnih operacij 

za osamosvojitev Slovenije, kaţe tudi dejstvo, da sta 25. oktobra 1991 v koprsko pristanišče 

prišla tudi načelnik RŠTO generalmajor Janez Slapar in minister za obrambo Janez Janša. 

Ogledala sta si, kako je potekala sklepna operacija, se seznanila s stanjem na terenu in podala 

ustrezne usmeritve.  
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V Luko Koper je priplula prva vojaška ladja Galeb, ki je na krov sprejela 1.130 vojakov, nato 

še črnogorski trajekt Sveti Štefan in dve vojaški transportni ladji. 25. oktobra pa je v Koper 

priplul tudi malteški trajekt Venus, ki je vkrcal še zadnje vojake JLA. 

Takšen je bil pogled na prihajajoče in odhajajoče ladje JLA iz protioklepnega položaja (Fagot iz Žusterne).  

Zadnji dan je na strani JLA naraščala napetost, prevladovala je ţivčnost, razočaranje in jeza. 

Oficirji in podoficirji so poskušali kar največ osebnih zadev (pohištvo, osebni avtomobili, 

kolesa in tudi svoje domače pse) vkrcati na ladjo. Nekateri so svoje osebne avtomobile 

naloţili na vojaške kamione, da bi jih tako skrili in pripeljali na ladjo. Ko se je trajekt Venus 

oddaljil na varno razdaljo od obale, smo na pristaniški ploščadi pregledali vse kamione in 

vozila, da ni bilo nikjer kakšnih eksplozivnih naprav, nato smo iz njih potrgali jugoslovanske 

zastave in jih zmetali v en kup.  

Ko danes v medijih vidim zanesenjake, kako se ovijajo v jugoslovanske zastave in jih nosijo, 

se sprašujem, kakšen je namen ali se ne zavedajo, da to ne spada več v naš prostor in da je to 

del zgodovine? Če bi bila bratstvo in enotnost v takratni Jugoslaviji res tako iskrena in močna, 

kot ju nekateri poskušajo prikazovati danes, ne bi bilo toliko ţrtev v balkanski vojni. 

Ob tem moram še poudariti, da je ob napadu JLA na Slovenijo takratni načelnik generalštaba 

JLA Blagoje Adţić v izjavi za javnost dejal, da predaja in izdaja v Sloveniji nista mogoči. Ob 

porazu v vojni je zato JLA oktobra 1991 doţivela izgon. V vojaškem pogledu ni mogoče 

uporabljati pojma odhod sovraţnika. Sovraţnik lahko z vojnega območja pobegne, se preda 

ali je pregnan, torej izgnan z določenega ozemlja. Zaradi navedenega trdim, da je JLA v 

Sloveniji doţivela vojaški in moralni zlom, torej je bil to začetek konca ljudske vojske, ki je 

takrat v Sloveniji delovala proti lastnemu narodu, nezakonito in protiustavno, zato je razpadla. 
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Zadnja dejanja, ki sem jih doţivel v Kopru, si bom za 

vedno zapomnil. Vedel sem, da sem svoboden, da ne 

bom sodno preganjan in da sem se pravilno odločil. 

Prevladal je občutek blaţenega olajšanja in 

neverjetne osebne sreče.  

V današnjem druţbenem ţivljenju se premalo 

zavedamo in premalo poudarjamo, kaj so tista 

dejanja v Kopru pomenila za našo drţavo. Izgon 

zadnjih vojakov JLA Slovenije je eden izmed 

pomembnih mejnikov v slovenski vojaški in politični 

zgodovini. Predstavlja finalni zaključek dogajanj v 

procesu slovenske osamosvojitve.  

Z izplutjem ladij z zadnjimi vojaki JLA se je 

vzpostavila suverenost v novi drţavi Sloveniji in 

slovenska osamosvojitev je tako dobila pravo 

veljavo. Slovenija je obvladovala celotno svoje 

ozemlje in izpolnjen je bil glavni pogoj za 

mednarodno priznanje. Sedanji in prihodnji rodovi 

imajo zato pravico, da izvedo resnico o času, ki je 

zaznamoval Slovenijo in tako začrtal njen prihodnji razvoj. To je dan, ko na našem ozemlju ni 

bilo več tujih vojakov, zato bo zapisan v naši zgodovini. Tisti dan s 25.na 26. 10 1991 so se 

ob polnoči po vsej Sloveniji oglasile sirene. Ţelel bi si, da se vsako leto na ta dan v spomin, 

kot je bil sprejet drţavni praznik dan suverenosti, tudi  vsako leto ob polnoči po vsej drţavi 

oglasijo sirene, kot so se leta 1991. Bodimo ponosni nase in na svojo drţavo. 

 

7 - Zaključno sporočilo bralcem  

 

Ob tem prazniku si ţelim, da bi drţavljani Slovenije v sebi zmogli najti moč za sodelovanje in 

vztrajno prizadevanje za skupno dobro, da bi bili dobri in odgovorni drţavljani Slovenije, da 

bi se med seboj spoštovali - potem bomo tudi dobri Evropejci. Posebej še v tem času, ko je 

prisotna svetovna pandemija Covid. 

Tukaj je naša domovina, naša deţela, naša drţava in naš način ţivljenja. Kdor se ne ţeli 

vključiti in upoštevati našo druţbo in naših simbolov, naj razmisli in išče svobodo in mir 

drugje. Ţalostno je, da se nekateri še vedno ne zavedajo, da so v slovenski drţavi in da imajo 

nalogo in dolţnost ustvarjati in krepiti jezik, kulturo, ter pojasniti, kaj pomeni biti drţavljan 

Slovenije. Iz drţavnih simbolov, zastave in drţave se pač ne gre norčevati in poniţevati, ker s 

tem poniţuješ tudi sebe kot drţavljana te drţave.  Pri nas le redki izobesijo zastave ob 

drţavnih praznikih. O  osamosvojitveni vojni ni nobenega ustreznega vzgojno 

izobraţevalnega filma, v učbenikih za izobraţevanje pa so navedeni  
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skromni zapisi. Pri nekaterih  izvoljenih 

predstavnikih  ljudstva je pri tematiki,  vezani  na 

osamosvojitev in samostojnost, zaznati nelagodje, kot 

da se tega sramujejo.  

Ni potrebno. Saj smo vsi, še posebej pa ta generacija, 

veseli in ponosni na vse to, kar smo storili, in dolţni 

smo pomagati mladim, da se veselijo, da so drţavljani 

Slovenije in da lahko razvijejo svoje talente in 

potenciale ter prispevajo k boljšemu ţivljenju pri nas. 

Če bodo odšli iz Slovenije, je to za nas poraz. Biti 

slovenski drţavljan je ena od prvih vrednot in vrednosti. 

Je neka lepa danost, ki nam jo je dano ţiveti, na nas pa 

je, da se vzgojimo in jo primerno znamo ceniti in tudi 

deliti z drugimi. Mi moramo ceniti svoj narod, njegovo 

zgodovino, dobre in slabe plati preteklosti, ljudi, jezik, 

kulturo, spoštovati narodove vrednote. Slovenski narod se je kot celotna Evropa izoblikoval 

na temelju krščanskih vrednot in humanizma. Naroda ni vedno potrebno braniti in reševati z 

oroţjem. Moramo se potruditi in pogledati v prihodnost, moramo začeti slaviti dogodke, ki 

nas zdruţujejo v pravem pomenu, da smo začeli ţiveti v lastni samostojni drţavi. Sprejemanje 

odločitev so dejanja, ki jih moramo opravljati v ţivljenju, in ta so vedno usmerjena v prihodnost. 

Zato naj te bodo pravočasne in pravilne v duhu slovenske zavesti. Nikakor ne smemo pozabiti na 

preproste, a bistvene vrednote: dom, druţina, domovina, vera, spoštovanje, pravičnost, 

poštenost, sočutje, iskrenost in sodelovanje. Kot evropski ljudje, kot Slovenci, moramo 

pogledati, kaj pa nam pozitivnega daje naša domovina, naš rod, naš jezik, naš prostor.  

 

 

Osamosvojitev Slovenije je zato predragoceno dejanje, ki je bilo priborjeno z 

vojno in žrtvami.  

 

Ob odhodu zadnjih vojakov agresorske JLA je bila v Sloveniji razglašena 

zmaga. Oktober 1991 pa bo za vedno zapisan v naši zgodovini.  

 

Bodimo ponosni nase in na svojo državo. 

 

 

 

 

dr. Vojko Obrulj   
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