
Spoštovani poslanec v Državnem zboru dr. Vinko Gorenak z ženo, gospa Sonja 

Ramšak, podpredsednica SDS, gospa Urška Toplak, vodja svetniške skupine SDS v 

MO Celje, predsednik Mestnega odbora SDS Celje gospod Janko Požežnik z ženo, 

svetnice in svetniki, organizatorji današnje prireditve iz Mestnega odbora SDS Celje, 

župnik gospod mag. Srečko Hren, spoštovani državljanke in državljani, dober večer.  

 

Že nekaj let se Celjanke in Celjani ter gostje v Celju na ta praznični večer slovesno 

zbiramo ob rojstnem dnevu slovenske države. In počaščena sem, da sem z vami 

lahko prav na to dvajseto okroglo obletnico naše samostojne Slovenije. Praznovanja 

so ponavadi veseli dogodki. V obujanje spominov na rojstvo slovenske samostojnosti 

pa je tudi po dvajsetih letih vpeta cela paleta čustev, ki so jih tako snovalci mlade 

države kot tudi mi drugi, ki smo po samostojni Sloveniji srčno hrepeneli, doživljali 

pred dvajsetimi leti:  močno vznesenost ob plebiscitu, ponos ob snovanju lastnih 

državnih simbolov,  negotovost ob  razglasitvi samostojnosti, strah ob prvih vojaških 

grožnjah, odločenost ob vojnih spopadih, nemoč in žalost ob padlih žrtvah in nato 

olajšanje ob odhodu zadnjega vojaka jugoslovanske armade iz Slovenije.  Slovenci 

smo prvič zaživeli v lastni državi! 

 

Profesionalno se s politiko ukvarjam šele sedem let, pa tudi nekoliko premlada sem, 

da bi lahko aktivno soustvarjala samostojno slovensko državo. Se pa še danes  živo 

spominjam sredine 80. let, ko je slovenska samozavest rasla in se razvijala. Poleg 

študija sem v butični trgovinici v eni od znanih slovenskih gostiln  prodajala pristne 

slovenske izdelke, ljudje pa so jih z veseljem kupovali za darila. Kako ponosno smo 

si pripenjali lipov list, ki smo ga razumevali kot slovenski simbol, kot simbol boljše 

prihodnosti. Nismo se bili več pripravljeni podrejati drugim kulturam, zavedli smo se 

svoje identitete in jo hoteli dejansko tudi zaživeti, želeli smo si dostojanstva in osebne 

svobode ali, kot bi rekel Janez Janša, želeli smo si »normalnosti«. 

 

Nato se je zgodila plebiscitarna odločitev za samostojno Slovenijo, 25. 6. 1991 pa 

razglasitev neodvisnosti. Tudi sama sem se udeležila zborovanja v Ljubljani in 

slovesne razglasitve neodvisne države Slovenije in srečna sem, da sem lahko živela 

tisti nepozabni čas. Čeprav slavje ob uresničenju stoletnih sanj naroda po 

samostojnosti ni bilo le veselo, saj so nas še istega dne na zborovanju preletela 



letala jugoslovanske ljudske armade. Sledilo je polaganje računov jugoslovanski 

armadi, začela se je vojna.  

 

Tudi na celjskem je bila izvedena mobilizacija v teritorialno obrambo. Na srečo je 

takrat prevladal razum, da ste se takratni celjski teritorialci uspeli izogniti 

oboroženemu spopadu, hkrati pa premogli dovolj poguma, da ste veliko prispevali 

tudi k oboroževanju drugih slovenskih vojaških sil. Tudi Celjane je znak za zračno 

nevarnost pregnal v zaklonišča. Sama takrat kljub prežečim nevarnostim niti za 

trenutek nisem pomislila, da bi se bilo bolje predati. In v želji dalje živeti slovensko 

pomlad smo si bili takrat enotni številni Slovenci in Slovenke. Mnogi so tvegali in 

nekateri tudi dali svoja življenja za svobodo, ki so jo slutili v bližnji prihodnosti. Na 

srečo pa se je osamosvojitvena volja v Celju končala brez žrtev. 

 

Novorojena država Slovenija je pretrgala popkovino od Jugoslavije in zaživela 

samostojno. Slovenci smo zrasli, ne v tujih, temveč v svojih očeh, narodni ponos je 

dosegel višek. Hvaležna sem vsem tistim, ki so in ste pripomogli k temu, da živimo v 

svobodni Sloveniji in da lahko vsak dan govorimo slovenski jezik – ne le v institucijah 

v Sloveniji, ampak celo v Bruslju. In zelo smo lahko ponosni, da je ta mlada država v 

tako kratkem času postala članica Evropske unije, NATO, OECD. Država s komaj 

dvema milijonoma prebivalcev je predsedovala Svetu EU, ki predstavlja 500 milijonov 

Evropejk in Evropejcev. Predsedovali smo Varnostnemu svetu OZN in Svetu Evrope. 

In zato sem hvaležna tedanjim voditeljem za njihovo vizijo, za zakonodajno in izvršno 

operativnost ter za njihov pogum. Hvaležna sem tudi tujim politikom, znanstvenikom, 

novinarjem, preprostim ljudem in Slovencem po svetu, ki so Sloveniji pomagali v tistih 

težkih časih. Tudi Evropska ljudska stranka nas je podpirala vse od začetka. 

 

Takrat, pred dvajsetimi leti, sem sama stopala v zrelo življenje. Leta 1990 sem se 

zaposlila kot mlada raziskovalka na Institutu »Jožef Stefan« v Ljubljani in bila sem 

polna pričakovanj. Še danes se spominjam vznemirjenja, kako so takrat v meni tlele 

prijetne iskrice priložnosti, ki so se mi odpirale v profesionalnem življenju. A takratno 

razpoloženje ni bilo zgolj posledica osebne sreče. Tudi sama sem se namreč močno 

navzela navdušenja, ki sem ga čutila okrog sebe. Takrat nisem pričakovala, da bomo 



20 let po osamosvojitvi podlegli brezizhodnosti in kot narod padli na tako nizko točko 

ne-ustvarjanja ali anti-ustvarjanja.  

 

»Ali smo se za to borili?« 1 »Kaj se je zgodilo? Kam so odšli ideali, ki so nas pred 20 

leti gnali naprej s tako silo, da se nismo ustrašili ničesar?«2 Tako se v svojih zapisih 

ob odprtju razstave »Naša država – moja domovina« Muzeja sodobne zgodovine 

Celje sprašujete nekateri veterani vojne za Slovenijo. Z vami se sprašujem tudi jaz: 

zakaj in kako se je to zgodilo?  

 

Smo se Slovenci po izvedbi samostojne države utrudili? Po letih  vzpostavljanja 

kontinuitete je sledil čas neizsanjanih sanj, čas, ko je upanje zamrlo, ko smo se 

predali malodušju, ko nismo bili pripravljeni izpeljati družbenih sprememb do konca. 

Cena je danes visoka in merljiva tudi v številkah: stečaji, brezposelni, višanje 

življenjskih stroškov …  

 

Zakaj take težave? Zakaj v teh težkih razmerah nismo sposobni stopiti skupaj kot 

nekdaj in se izviti iz primeža krize? Janez Janša in Lojze Peterle pojasnjujeta, da 

pred dvajsetimi leti med političnimi strankami ni bilo takšne enotnosti, kot se danes 

skuša prikazati za tisti čas. Takrat so bila enotna pričakovanja v narodu kot celoti, 

politične odločitve pa so bile včasih sprejete s prednostjo le nekaj glasov. Račun za 

naše oklevanje je bil večkrat izstavljen. Demokratične institucije namreč ne delujejo, 

kot bi morale. Politična tekma ne temelji na enakih možnostih, kar se kaže v tem, da 

sta politična moč in odločanje pripadala bolj ali manj isti skupini politikov. To pa je 

imelo posledice tudi za ostale družbene sfere, kot so gospodarstvo, mediji in 

pravosodje. 

Osebno ne maram kritizerstva, menim pa, da je poštena in dobronamerna kritika 

nujno potrebna. Jasno moramo povedati, kaj nas moti in kaj ni prav - nato pa svoje 

moči  usmeriti v ukrepe za izboljšanje situacije. Znebiti se moramo miselnosti, da 

smo ujeti v spone nespremenljivosti, spet se moramo počutiti svobodne. Ljudje 

morajo dobiti priložnost za zaposlitev, mladi ne smejo na prvo zaposlitev čakati nekaj 
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let, celo nekaj mesecev je preveč. Pravna država mora zaposlenim zagotavljati, da 

bodo za svoje delo pravočasno prejeli zaslužek, socialna država pa, da bodo živeli 

človeka dostojno življenje tudi v primeru, ko se spopadajo s težavami, kot je npr. 

bolezen. Znova moramo kot družba ceniti znanje, ustvarjalnost, modrost in ne 

priznavati kot uspeh le bogastvo v premoženju. Vzpostaviti moramo sistem, v 

katerem bo mladim popolnoma jasno, da diplome ni moč kupiti, ampak jo je možno le 

prigarati s trudom, z učenjem, vajo. Vzpostaviti moramo jasna pravila in disciplino, da 

bodo tisti, ki ne bodo spoštovali pravil, kaznovani. Ne gre za represijo, temveč za 

poštenost, enake izhodiščne možnosti za vse. 

 

Ponosna sem, da sem v skupini prvih sedmih slovenskih poslancev v Evropskem 

parlamentu. Pri svojem delu sem dodobra spoznala, kako velike priložnosti ponuja 

Unija državam članicam. EU ni talilni lonec, temveč naš skupen dom, ki nam 

omogoča, da razvijamo svoje sposobnosti preko meja domovine. Ob tem si delimo 

skupne evropske vrednote, kot so svoboda, spoštovanje človekovih pravic, 

demokracija, pravna država, spoštovanje človekovega dostojanstva, enakost. Teh 

vrednot nam Unija ne more podariti, na svojem ozemlju jih moramo vzpostaviti sami.  

Verjamem, da se bo Slovenija izvila iz krča, v katerem se je znašla, in da bomo 

zmogli uresničiti tudi politične spremembe. Četudi so določene resnice iz naše 

preteklosti še tako boleče, jih moramo priznati. Zatiskanje oči pred resnico ima 

mnogo daljnosežnejše posledice za narod kot priznanje stranpoti in napačnih 

odločitev. Mladi imajo pravico do resnice, mi starejši pa dolžnost, da jim resnico 

predstavimo: zato, da bodo bolje razumeli svoje korenine, da bodo vedeli, kaj je 

narobe in kaj je prav, in da ne bodo ponavljali napak, ki so bile vsaj enkrat že 

storjene. Mladi imajo pravico do resnice tudi zato, da se ne bodo obremenjevali s 

preteklostjo in da se bodo lahko posvetili prihodnosti. 

 

Sedaj niso tako težki časi, kot so bili pred dvajsetimi leti, a v Sloveniji je mrak. Danes 

je ena od mojih skritih želja, da bi se nekako dokopala do kultne 57. številke Nove 

revije, ki je bila leta 1987 eden izmed pomembnih mejnikov v demokratičnem razvoju 

slovenske države. V miru bi jo prebirala od začetka do konca znova in znova. Z njo bi 

lažje doživela velike ideje takrat porajajoče se nove slovenske države, v njej pa bi 

rada nekako prepoznala tudi iskrice, ideje in vezivo, ki je Slovence pred dvajsetimi 



leti usodno povezalo in nam vlilo moč, da smo si upali, da smo znali in uspeli. Še 

imamo možnost v roku nekaj let ujeti evropsko poprečje in iz njega celo izstopiti, kot 

tudi še danes izstopajo tudi posamezni Slovenci in Slovenke na najrazličnejših 

področjih, naši mladi, podjetniki, znanstveniki in športniki, ljudje, ki premorejo vizijo, 

imajo znanje in vztrajnost ter znajo izkoristiti prednosti teh kriznih let. Znova 

potrebujemo luč, znova si moramo zastaviti skupen cilj, znova moramo začeti verjeti, 

da ga bomo dosegli. A to zahteva nekatere temeljite spremembe, treba se bo zresniti 

in zavihati rokave. Skupaj, enotno, z voditelji, ki zmorejo in znajo voditi. 

 

S to vero v vse dobro, kar nas Slovence povezuje, in s trdnim zaupanjem, da bomo v 

tem času družbenih sprememb končno spet stopili na pot razvoja, vam iskreno 

čestitam ob dnevu državnosti. 


