
Dober večer drage Slovenke in Slovenci in vsi tisti, katerim je Slovenija stalni 
ali začasni dom,  
 
Nocojšnji večer je poseben večer.  
 
Točno nocoj pred 23 leti,  24. junija 1991,  nekaj po osmi uri zvečer,  smo 
Slovenke in Slovenci dobili nove simbole. Dobili smo novo slovensko zastavo 
in grb. V skupščini je namreč 176 poslancev dvignilo roko za to 100 ustavno 
dopolnilo,  7  je dvignilo roko proti,  26 pa jih ni dvignilo nobene.  
In v tem dopolnilu je pisalo, da je naša zastava  belo modro rdeča 
trobojnica z grbom Republike Slovenije v levem zgornjem delu.  In da ima 
grb obliko ščita v sredini katerega je Triglav v beli barvi,  pod njim pa dve 
modri črti, ki ponazarjata morje in reke,  nad njima pa so tri zlate 
šesterokrake zvezde.  
 
Da to je bil večer pred 23 leti, ki je tik pred odločilnim dnevom in pred 
slovesno razglasitvijo države, omogočil, da so slovenski teritorialci,  dva 
večera zatem,  na proslavi spustili staro zastavo socialistične republike 
Slovenije z zvezdo v sredi in na drog ob silnem navdušenju množice prvič 
dvignili novo slovensko zastavo. Koliko ponosa je bilo takrat v njih in 
nas! 
In scenarij prireditve je predvideval, da se Slovenci  s spuščanjem stare 
zastave z zvezdo po zarjavelem drogu pred skupščino,  na simboličen način 
poslavljamo od starih simbolov, ki se zložijo in odnesejo v muzej,  in s 
polnimi pljuči zadihamo z novimi.     
 
Poseben pa ni bil le večer pred osamosvojitvijo. Takih dni je bilo okoli 
ključnega datuma 25. junija še veliko. Na primer. Pri predsedniku 
predsedstva Milanu Kučanu se je sestal ves državni vrh, vključno z vsemi 9 
predsedniki strank, ki so bile takrat v skupščini. In grdo so se udarili. Na 
mizo so namreč dobili ključne osamosvojitvene dokumente in nekateri so jih 
razumeli tako, da s 25. junijem 1991 Slovenija šele začenja svojo pot 
osamosvajanja, ne pa da  bo to dan, ko Slovenija izstopi iz jugoslovanskega 
pravnega reda in postane samostojna država. Kot je znano, so zahvaljujoč 
Demosu, prevladali tisti, ki so zahtevali, da s 25. Junijem 1991 Slovenija 
dokončno prekine vse vezi z Jugoslavijo.  
 
Malo pred tem je v Beograd pripotoval  ameriški zunanji minister James 
Baker in povedal, da vse naše sosede, in  vse članice Evropske skupnosti – 
takrat jih je bilo 12 – in  vse članice Konference o evropski varnosti in 
sodelovanju, vključno z  ZDA prinašajo enotno sporočilo, ki se glasi;  
»Nasprotujemo enostranskim ukrepom Slovenije in Hrvaške!«  In zanje je 
osamosvojitev brez dvoma bila enostranski ukrep.  Ves svet je bil proti 
samostojni Sloveniji in Hrvaški,  razen peščice evropskih političnih in verskih 
voditeljev.  Ti so bili  pripravljeni podpreti Slovenijo in Hrvaško v njenih 
zahtevah po pravici naroda do samoodločbe, ker so samoodločbo terjali tudi 
zase. In takih voditeljev je bilo manj kot je prstov na eni roki. 
 



No in še eno trpko lekcijo je dobila slovenska politika, tri dni  pred 
osamosvojitvijo. Delegacija najvišjih predstavnikov države je odšla na še 
zadnje pogovore in usklajevanje v Zagreb. Vlada Lojzeta Peterleta se je s 
hrvaško vlado namreč dogovorila, da se bosta Slovenija in Hrvaška  
osamosvojili istega dne. A ko je slovenska vlada predstavljala svoje ukrepe 
glede carine, mejnih prehodov in drugih operativnih stvari, hrvaški politiki 
na te pomembne podrobnosti sploh niso bili pripravljeni. Ne zakonodajno, 
ne dejansko.  Spoznanje da bo hrvaška osamosvojitev zgolj papirnata, ni 
nikogar pustilo ravnodušnega, slovenska delegacija pa je ob odhodu iz 
Zagreba dobila le obljubo, da Hrvaška na svojem ozemlju ne bo dovolila  
armadi, da krene nad Slovenijo.  No, ni minil niti teden dni, ko se je izjalovila 
tudi ta obljuba.   
 
Tovrstnih primerov, ki kažejo na razmere tik pred zdajci, je še veliko. Vsi pa 
kažejo na to, da nam nič ni bilo podarjeno. Nič ni šlo zlahka in kar samo 
od sebe. Potrebna je bila volja, pogum, načrt,  jasne misli, jasni cilji, 
tehtanje, ločevanje pomembnega od manj pomembnega,  pokončna drža… In 
treba se je  bilo kdaj tudi grdo udariti za doseganje zadanega cilja. 
Treba je bilo kdaj pogledati tudi od daleč, neobremenjeno z drobnjakarskimi 
političnimi opravili in priti pred državljane z odkrito besedo. 
Da rekli so takrat tudi; še slabše bo, trgi na tleh bivše Jugoslavije se rušijo in 
naša podjetja čaka stečaj. Niso sadili rožic, so pa poskrbeli za nujne zaloge,  
če bi se zgodil najbolj črn scenarij. 
 
Takrat smo imeli voditelje, ki so to zmogli. Ki niso leporečili, ki niso govorili 
tega kar bi bilo ljudem najbolj všeč, pač pa so državljane, domačo in tujo  
javnost soočili z resnico. Niso uporabljali dobro natreniranih fraz, ki bi jim 
jih pripravile mastno plačane  agencije za komuniciranje, pač pa so govorili 
to,  v kar so tudi sami verjeli.   
 
Eden takih, najbolj opaznih, in tudi osebnostno najbolj močnih, ki ga ne 
moremo prezreti, ko govorimo o svobodi, demokratizaciji in osamosvojitvi je 
bil pokojni dr. Jože Pučnik; načitan, brihten fant, ki so ga varuhi reda prvič 
pretipali pri 19 letih in zatem pri 27 poslali na devetletno služenje strogega 
zapora. Zato ker je menil,  da jugoslovanska  praksa preveč odstopa od ideje 
o komunistični revoluciji in ker je na ta razkorak jasno opozoril z zapisano 
besedo. Po petih letih so ga pogojno izpustili, a kaj ko je kmalu potem,  ko je 
spet zadihal na svobodi, ponovno pisal. Napisal je za partijsko oblast 
uničujoč sestavek o razmerah v kmetijstvu in spet pristal v zaporu, da 
odsluži še preostanek kazni. Iz uradnih zaznamkov o vedenju obsojenca, ki 
jih je pisalo strokovno osebje zapora  razberemo, da se je obsojeni Pučnik  
vdal v usodo in sklenil, da bo kazen v celoti prestal „in da ne bo nikogar 
prosil milosti.  V zaporniški mapi piše tudi,  da je Pučnik po prestani kazni, 
ostal trdno na svojih pozicijah in da kazen nanj ni vplivala vzgojno.  
 
Ne glede na vse krivice in ponižanja, ki jih je bil deležen,  se je v drugi 
polovici 80 let, ko je para v Jugoslaviji začela dvigovati pokrov in ko je bilo 
treba postaviti na noge opozicijske strukture, spet znašel v Sloveniji. V prvih 
vrstah. Kot pisec v 57. številki Nove revije, kot voditelj socialdemokratov, kot 



predsednik Demosa, kot kandidat za predsednika predsedstva Republike 
Slovenije na prvih demokratičnih volitvah. In kot mož, ki je držal Demos 
skupaj, dokler temeljni cilj – to je bila pa samostojna država – ni bil 
dosežen. Pa čeprav so mu zdravniki, ki so ga leta 1988 operirali na srcu 
zabičali, da sme prehoditi le še 3 stopnice na dan.  
Njegova žena Cristel Pučnik je povedala; „V Nemčiji smo dobro živeli. Imeli 
smo lepo hišo, ki smo jo odplačali. Lepo nam je bilo. Toda on je takoj, ko se 
je ponudila priložnost za to, odšel v Slovenijo. Čeprav je vedel, da bo imel 
veliko težav. Tu je pustil vse, vzel kovček in odšel.“ 
 

Predvsem zaradi  takih ljudi, ki so žal odšli prezgodaj, da bi nas še lahko 

popravljali,  imamo danes svojo državo. To kar smo k tej zgodbi dodali mi vsi, 

ki smo tistega decembra 1990 odšli na plebiscit in v 88,5% glasovali za 
Slovenijo,  je bila le dobrodošla podpora vizionarjem na tej poti in naša 

srčna želja, da Slovenija odide na svoje in da postanemo sami gospodarji na 

svojem.   

Potem pa, kot da smo omagali. Kot da smo bili MI tisti, ki smo zmogli  le še  

tri stopnice na dan in se ustavili.  Ocenili smo, da bo zdaj,  ko imamo svojo 

državo, že nekako šlo. Da je bil pač cilj dosežen in da se lahko udobno 

zleknemo v naslonjač. Naredili smo napako.  

Tudi demokratični sistem je ranljiv in se lahko pokvari. In predolgo smo ga 

prepustili samemu sebi. Mediji smo pri tem prepogosto odigrali enako 

klavrno vlogo.  

Država ne potrebuje državljanov, ki so o njej na glas pripravljeni govoriti le v 

domači dnevni sobi. Če hočemo državi dobro,  jo moramo pomagati graditi 
vsak dan. In jo tudi popravljati. Vsak dan vedno znova in znova. In 

verjetno se boste strinjali z mano, da je priložnosti zato, da našo državo 

popravljamo,  več kot dovolj. 

In tudi nocoj, ko smo tik pred tem, da bo  Slovenija dopolnila 23 let,  smo še 

vedno pred enako izbiro. Da sedimo in čakamo, da se bodo stvari spremenile 
same po sebi, ali da se začenjajo spreminjati korak za korakom tudi z našo 

pomočjo. Na nas je, da se odločimo. 

Z velikim zanosom smo nekoč govorili  Slovenija-  moja dežela. Mora priti 

tudi čas, ko bomo s ponosom rekli ; Slovenija – moja država!  

Čestitam Vam za njen in naš skupen praznik.  


