
 

Povsem osamljeno, nerazumljeno in celo osovraženo se je pred 30 leti počutila Slovenija, ko se je, kot 

ena od republik skupne države Jugoslavije, odločala in odločila za samostojno pot. A ne le to, 

osamosvojitev smo prebivalci Slovenije brezpogojno povezali z demokracijo, in sicer z demokracijo v 

najbolj plemenitem pomenu besede. Kljub popolni negotovosti, kako se bo vse skupaj izteklo, smo bili 

pri odločitvi povsem enotni - plebiscitarni. Zato republika Slovenija vsako leto 26. decembra praznuje 

dan samostojnosti in enotnosti.  
 

In kako je s temi tremi velikimi vrednotami, s samostojnostjo, enotnostjo in demokracijo, danes, po 3 

desetletjih od zgodovinske odločitve?  

Močno dvomim, da bi se v tem trenutku barometer zadovoljstva v Sloveniji dvignil prav visoko. Žal 

velja enako skoraj za ves svet, vsaj za zahodni del sveta, kateremu pripadamo. In zakaj tako? Zato, ker 

samostojnost ni nikoli absolutna, enotnost je hudo krhka, demokracija pa nevarno zmuzljiva ...  
 

Ob 30. obletnici slovenske samostojnosti in enotnosti najprej iskrena čestitka vsem nam državljanom 

in prebivalcem R Slovenije, z željo, da bomo znali in zmogli s samostojnostjo, enotnostjo in 

demokracijo ravnati veliko bolj spoštljivo in odgovorno, kot to zmoremo sedaj. Na žalost pa velja, da 

nam voditelji držav niso vedno za vzgled, če sploh!   
 

Kljub prihajajočim praznikom, ki naj bi po pravilu v nas vzbujali ponos in veselje, žal, hkrati živimo 

trenutek, ko se nam njegov »KONEC« še nikoli ni tako izmikal in nov »ZAČETEK«  še nikoli ni bil 

tako daleč!  
 

Zadnjih dolgih 9 mesecev vsi skupaj in vsak posebej živimo življenja mnogo bolj podobna kakšni hudo 

nadležni virtualni igrici, ki je nikakor ne moremo ustaviti. Se sploh še kdo spominja brezskrbnega in z 

današnje perspektive skoraj dolgočasnega življenja v letu 2019? Sam imam občutek, kot da sem leto 

2019 živel pred vsaj 10 leti.  
 

Izgleda, da smo pri lanskem izrekanju novoletnih čestitk naredili 

nekaj hudo narobe. Leto 2020 namreč ni bilo niti prijazno niti  

prizanesljivo, kaj šele zdravo in srečno. No, kakšno pikico naštetega smo 

verjetno vseeno ujeli, a bilo je veliko premalo za vse.  
 

A kaj bi »jamrali«, kot se reče ljudsko, saj veste, lahko nam še 

kdo privošči, zato, dragi dijaki, spoštovani kolegi in sodelavci, 

spoštovani vsi ostali, naj bodo naše intimne in izrečene želje za leto 2021 

tako močne in iskrene, da si bomo lahko čim prej in brez zadrege zopet 

močno stisnili dlani, se objeli, bili blizu na manj kot 50 cm ter se skupaj 

veselili vsake še pred kratkim čisto samoumevne vrednote, kot so 

druženje, svoboda uživanja v življenju, šola v pravi šoli in še in še …   
 

Ali krajše! Naj nam leto 2021 odnese maske, brez 

njih bomo srečni kot še nikoli.  

SREČNO VSEM. 

 

Gvido Jager, ravnatelj  

 

 
 

 

Drage dijakinje, dragi dijaki, spoštovane 

kolegice, kolegi,  spoštovani vsi ostali. 

 


