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NAGOVOR RAVNATELJICE NA PRIREDITVI OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

Dragi otroci, spoštovani sodelavci, cenjeni nekdanji zaposleni v OŠ Pirniče, 

z današnjo prireditvijo v prvi vrsti obeležujemo pomembno prelomnico v zgodovini slovenskega 

naroda. Leta 1990, natančneje v nedeljo, 23. decembra 1990, je potekal plebiscit – ta beseda izhaja iz 

grškega jezika, pomeni pa sklep ali odločitev ljudstva, ko smo Slovenci na vprašanje »Ali Republika 

Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«, z veliko večino, v 95%, odgovorili pritrdilno, torej 

da hočemo živeti v samostojni državi. Zato na dan razglasitve rezultatov plebiscita – to je bilo pa tistega 

leta na sredo, 26. decembra, praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. S tem, ko smo se odločali o 

samostojnosti, smo se zavezali tudi k dejstvu, da bomo morali sebe in tudi naše potomce pripraviti na 

to, da bomo svojo domovino še bolj ljubili, skrbeli za njeno stabilnost na vseh področjih, skrbeli za to, 

da se dediščina preteklih rodov ne pozabi temveč se le to z veseljem in ljubeznijo ohranja, o njej veliko 

govori, saj nas je prav ta pripeljala do tega, da živimo samostojno, neodvisno od drugih narodov. 

Bodimo ponosni na to in ne dovolimo, da se slovensko besedo zmaliči, pohodi s tujimi besedami. 

Vsekakor je prav, da se znamo z državljani drugih držav sporazumevati tudi v njihovih jezikih, nikoli pa 

ne smemo pozabiti na slovenski jezik z njegovo lepo in edinstveno dvojino! O tem so veliko govorili 

tudi dosti modrejši možje in žene: Cankar, Prešeren, Valvazor, Trubar, Kristina Brenkova,  Anica 

Černejeva, Berta Golob in mnogi drugi. 

Moja dežela, to je njena lepota, 

moja dežela, mi smo njeni ljudje, 

njeni ljudje smo njeno ime in tudi srce! 

 

Vaši sovrstniki in njihove mentorice so pripravili kulturni program, ki bo vseboval vpogled v vse 

slovenske pokrajine. Vabim vas, da si skupaj to tudi zbrano ogledamo, poslušamo in nagradimo njihov 

trud z aplavzom. 

Vsem želim prijetno praznovanje, naj bodo bližajoči prazniki napolnjeni s toplino, ljubeznijo, 

medsebojnim spoštovanjem, prijetnimi pogovori, z obiskovanjem tistih, ki jih že dolgo nismo videli. 

Vam in vsem vašim domačim želim blagoslovljene božične praznike, v novem letu, ki prihaja, pa 

dobrega zdravja, povezanosti, iskrenosti, optimizma - vsega lepega. Srečno! 
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