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Na predvečer državnega praznika Dneva državnosti, smo v Škofji Loki na območju nekdanje 

vojašnice, odkrili spominsko obeležje posvečeno 30. obletnici osamosvojitve Slovenije. 

Slovesnost so začeli praporščaki, ki so strumno prišli na kraj prireditve in se postavili ob še zakrito 

obeležje. Njim je sledil Mestni pihalni orkester Škofja Loka, učenka Glasbene šole Škofja Loka, Klara 

Koder, pa je ob spremljavi mentorice in profesorice Kaje Činč zapela državno himno.  

Po napovedi moderatorja programa je nato sledil pozdravni nagovor župana občine, g. Tineta 

Radinje, v katerem je pozdravil navzoče in izrazil zadovoljstvo ob odkritju obeležja na tem mestu. 

Sledil je krajši koncert Mestnega pihalnega orkestra, nato pa je moderator predal besedo Branetu 

Virantu, med osamosvojitvijo komandirju Postaje milice v Škofji Loki, sedaj pa vodji škofjeloškega 

odbora pri PVD Sever - Gorenjska. V svojem izvajanju je Virant opisal oba napada na vojašnico JLA 

in omenil tudi tragično smrt še ne osemnajstletnega domačina Mohorja Berganta, ki ga je med 

prvim napadom ustrelil vojak jugoslovanske vojske. V govoru se je dotaknil tudi aktualnih razmer v 

Sloveniji in izrazil ogorčenje nad politikantstvom aktualne državne oblasti, ki ne spoštuje osnov 

demokracije, napada medije, pravosodje in ogroža človekove pravice in svoboščine.  

Sledila je glasbena točka v izvedbi učenk in profesoric Glasbene šole, nato pa je moderator pred 

mikrofon povabil slavnostnega govornika g. Milana Kučana, v času osamosvojitve predsednika 

predsedstva R. Slovenije in nato še dvakratnega predsednika države. Kučan je v nekoliko daljšem 

govoru povedal, da so spomeniki opredmeteni spomini, ki nosijo s seboj sporočila. »Danes se 

spominjamo dni pred tridesetimi leti, ko je bil naš narod velik in ko je na ravni svoje zgodovinske 

odgovornosti razumel znamenje časa. Res je, da je svojo zgodovinsko odgovornost moral obraniti 

tudi z vojnimi aktivnostmi, pa tudi da se je takrat pokazala velika povezanost naroda s tistimi, ki so 

imeli nalogo in tudi privilegij, da so odločitev, sprejeto na plebiscitu branili z orožjem. To nalogo so 

opravili častno« je povedal slavnostni govornik ter poudaril, da je spomenik tudi temelj naše 

narodne samozavesti, ponosa, elana in poguma. Prav tako je povedal, da se je za svobodo, 

človekove pravice in dostojanstvo treba boriti zmeraj na novo, česar se zavedajo zlasti mladi, ki 

želijo mir, varnost in takšen razvoj države, da jim ne bo treba po svetu s trebuhom za kruhom. 

»Človek ne živi samo od kruha, saj smo ljudje družbena bitja. Vemo, da je skupnost toliko 

svobodna, kot je svoboden vsak posameznik v njej« je še poudaril  in dodal, da smo obletnico 

dočakali razklani kot še nikoli v tridesetih letih. Svoj govor je zaključil z željo, da bi novi jubilej, 

štiridesetletnico, pričakali bolj povezani in požel gromek aplavz.  

Sledil je glasbeni prispevek učenke Glasbene šole, nato pa so župan Tine Radinja, Brane Virant iz 

našega društva, Pavle Jereb, predsednik OZVVS Škofja Loka in družina ubitega Mohorja Berganta 

slavnostno odkrili spomenik.  

Spomenik, avtorja kiparja Tomaža Furlana, je visok 2.10 m in je idejno zasnovan na prvem in 

drugem napadu in zavzetju vojašnice, ki ju predstavljata dva monolitna naravna kamnita stebra iz 

bližnjega Kamnitnika, hriba nad vojašnico. Zgodovinska dogodka povezuje oblika dveh dreves, ki se 



na sredini sklepata na poseben način in lahko predstavljata tudi obe oboroženi slovenski formaciji 

sodelujoči v obeh bojnih akcijah. Na spomeniku je plošča z jedrnatim napisom obeh akcij s podatki 

o žrtvi (op.: idejna zasnova spomenika je v prilogi članka).  

Spomenik bo stal v spomin in opomin Škofjeločanom o tem kaj se je dogajalo v njihovem mestu 

med osamosvojitvijo, obenem pa bo branik pred ponarejevalci zgodovine, ki jih je danes toliko in 

brez sramu krojijo dejstva zgolj v svojo korist. To je bil tudi eden glavnih motivov pred leti, ko smo 

člani našega društva sprožili akcijo za njegovo postavitev.  

 

 


