
''Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan!'' 

 

Te besede prvega slovenskega predsednika Milana Kučana na prireditvi ob 

razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti Slovenije 26. junija 1991 so skrivale 

strah pred napadom jugoslovanske vojske.  

Jugoslovanska oblast namreč ni priznavala neodvisnosti Slovenije, ki jo je sama, 

25. junija 1991, sprejela z dvema pomembnima dokumentoma: Deklaracijo o 

neodvisnosti Slovenije in temeljno ustavno listina o samostojnosti in neodvisnosti 

Slovenije. V njih piše, da je Republika Slovenija samostojna in ima svojo vlado, 

kar pomeni, da lahko Slovenci sami odločajo o prihodnosti svoje države. 

In res, naslednji dan je sledil napad – osamosvojitvena vojna, ki je trajala 10 dni 

in je zato uvrščena med top 10 najkrajših vojn na svetu.  

Slovenska vojska in policija sta v nekaj dneh ustavili več oklepnih enot, vnovič 

zasedli mejne prehode, jugoslovansko vojsko na slovenskih tleh pa zavrla v 

vojašnicah. Intervencija je bila končana 3. julija 1991 in jugoslovanska vojska se 

je začela umikati v vojašnice. 

Osamosvojitev Slovenije se je začela praktično že s smrtjo Josipa Broza Tita deset 

let prej. Starejši se še spomnijo kako je 4. maja 1980 svet obstal in se zavil v črno. 

Črna je bila tudi prihodnost Jugoslavije. 

Gospodarstvo sta potem hromila visoka inflacija in dolgovi do tujine in ker je bilo 

finančno stanje drugih republik še slabše kot pri nas, so se pojavljali očitki, da 

Slovenija plačuje slabo vse države. Tudi v politični sferi je bilo vse slabše. Spor 

med Srbijo in Slovenijo je bil vse globlji. Slovenija je bila najrazvitejša država 

Jugoslavije. Razviti sever je bil prepričan, da preveč njegovega denarja odteka 

proti Beogradu in revnemu jugu, nerazviti jug je bil prepričan, da sever države 

bogati na njihov račun. Že zgodovinsko so bili Slovenci in Hrvati bolj razgledani in 

pismeni. Južnije – tužnije, pravijo. 

Ko so Slovenci dopolnili svojo ustavo, uvedli tolar in izbrali za svojo himno 

Zdravljico, so jih Srbi označili za izdajalce. Med tem so Srbi hoteli ustvariti veliko 

Srbijo, hoteli so represijo. Slovence so imeli za pleme, Makedonce in Črnogorce 

so označili kar za Srbe, s Hrvati so bili na bojni nogi že dolgo časa. 

JLA je hotela zasesti Slovenske mejne prehode in tako onesposobiti trgovanje z 

drugimi državami.  



Vojna za Slovenijo se je začela 27. 6. 1991 ob 1.15 ponoči, ko je protiletalska 

oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. Kolono oklepnikov, ki je 

prodirala skozi Belo krajino, je sestavljalo 12 bojnih oklepnih vozil s tricevnimi 

protiletalskimi topovi 20 mm in več tovornjakov. Ustavila jih je barikada v 

Pogancih. V stopnjevanju napetosti med pripadniki Teritorialne obrambe in 

vojaki so padli prvi streli.   

V nedeljo, 7. julija, so se na Brionih sestali predstavniki Slovenije, SFRJ in 

Evropske skupnosti. Sprejeta je bila t.i. Brionska deklaracija, s katero je bil 

uveden trimesečni moratorij za slovensko osamosvajanje. Kljub temu pa sta 

slovenska vojska in policija ohranili popolno suverenost na slovenskem ozemlju 

in zato je Predsedstvo SFRJ 18. julija sprejelo odločitev, da se JLA v treh mesecih 

z orožjem in opremo umakne iz Slovenije. 

Na Vinici so na sredino mosta čez Kolpo zapeljali tovornjak na katerem je pisalo 

mine. Viničani pravijo, da se ni nihče upal čez ali streljati na njih. Tovornjak je bil 

popolnoma prazen (ustni vir). 
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