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Spremna beseda
Slovenija bo prihodnje leto praznovala 30 let samostojnosti. Zato smo projekt 
Raziskovanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti v letu 2020 posvetili 
osamosvajanju naše države ter zbrali in zapisali zgodbe ljudi, ki so se leta 
1991 znašli v vrtincu razpada nekdanje skupne domovine Jugoslavije in 
kovanja slovenske neodvisnosti. Vsak, ki je vojno za Slovenijo doživel, ima 
svoje spomine, in hvaležni smo, da se je kar nekaj udeleženk in udeležencev 
te vojne odločilo, da jih delijo z nami. Je pa prav vsak od nas delček te osamo-
svojitvene zgodbe. Ob branju teh boste spoznali, kako malo je manjkalo, da bi 
takrat, ko so se oglasili alarmi, letala JLA z vso silo napadla tudi naše mesto. 
Avtorici in avtorji zgodb vam vsak s svojega zornega predstavljajo, kaj so 
doživljali in kakšni občutki so jih navdajali. Med vojno se je dogajalo res veliko 
stvari prav vsem, od tistih, ki so doma s strahom poslušali sirene ter opazo- 
vali letala in helikopterje, do tistih, ki so se z agresorjem srečali tako rekoč iz 
oči v oči. Kako zares je šlo, smo dojeli šele čez čas, ko se je vojna razbesnela tudi 
po drugih nekdanjih jugoslovanskih republikah. So pa med temi zgodbami, 
tako kot vedno in povsod, tudi take, ki privabijo nasmešek na obraz. Prav iz 
vseh zbranih zgodb tistega časa pa vejejo duh enotnosti, ponos in tudi strah,  
ki so ga ljudje doživljali ob tako nepričakovanih, takrat za večino nerazumlji-
vih dogodkih; ne nazadnje pa tudi hvaležnost, da imamo danes mir in živimo 
v samostojni državi Sloveniji. Tudi te zgodbe naj prispevajo k naši narodni zavesti 
in ponosu, da smo samostojna demokratična država, ne nazadnje enakopravna 
članica EU. Naj nam bodo navdih in obveza, da nadaljujemo pot, ki smo jo začeli 
pred 30 leti, predvsem pa vztrajamo v prepričanju, da je v slogi moč.
Svojo zgodbo iz vojnih časov je za našo knjižico prispeval tudi Boris Bregant. 
Tik pred izidom pa nas je močno pretresla vest o njegovi smrti. Naše mesto 
je izgubilo častnega občana, človeka, ki je na mnogih področjih ogromno  
prispeval k razvoju mesta in občine, predvsem pa zelo cenil in spoštoval 
tudi našo kulturno dediščino. Vsa leta je zato aktivno sodeloval tudi v našem 
projektu Raziskovanje kulturne dediščine. Naj bo ta knjižica poleg vsem 
udeleženkam in udeležencem vojne za Slovenijo izrecno posvečena prav 
njemu.


