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VELJA GOVORJENA BESEDA! 

 
 

Nagovor predsednice Vlade RS mag. Alenke Bratušek n a slovesnosti v po častitev 
mednarodnega praznika dela ter spomina na padle bor ce 4. bataljona Cankarjeve brigade 

 
 

Javorovica nad Šentjernejem, 1. maj 2014 
 
 
 
Spoštovani gostje, 

drage borke in borci narodnoosvobodilnega boja, 

zdravo, Dolenjska, pozdravljena, Slovenija! 

 

Ponosna sem, da sem z vami: danes, tukaj in zdaj.  

Danes, ko praznujemo 1. maj, mednarodni praznik dela.  

Tukaj, na Javorovici, da se poklonimo borcem 4. bataljona Cankarjeve brigade. 

In zdaj, ko je sicer veliko stvari drugačnih, nekaj temeljnih pa se ni spremenilo: da edino 

pošteno delo šteje – in da se je za svobodo, neodvisnost in samostojnost treba boriti. Vsak dan, 

tukaj in zdaj. 

 

Kot predsednica vlade sem prisegla, da bom spoštovala ustavni red, ravnala po svoji vesti in z 

vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije. Vsak dan vodenja vlade sem imela v mislih 

prav te tri obljube. Lahko jim rečete tudi pravna država, čista vest in blaginja vseh državljank in 

državljanov. 

 

Brez spoštovanja prava ni čiste vesti, do blaginje pa je včasih dolga, predolga pot.  

 

Dobro veste, kako je, če imaš minus na računu: naš podedovan minus je bil tak, da se bomo 

morali vsi skupaj še dolgo boriti z njim. A smo se spopadli, za to svobodo – kajti svoboda in 

suverenost se v današnjem svetu žal merita z drugačnimi vatli, tudi finančnimi. Tudi v tem boju 

je dobro imeti zaveznike, a temeljnih odločitev preprosto ne moreš in ne smeš prepuščati 

tujcem. Svoje težave moramo rešiti sami, naša suverenost je naš problem, naša svoboda naša 

skrb. 

 

Prvi uspehi so tu: gospodarstvo je začelo kazati znake okrevanja, trgi so pokazali novo 

zaupanje, v mednarodni skupnosti smo Sloveniji vrnili ugled. Le čas blaginje nikakor noče priti. 

Pa vendar, priznajte, lažje se diha! 



 

 

Zato naj vas tudi zadnji dogodki preveč ne skrbijo. Vse dokler v Sloveniji zmoremo dovolj 

preudarnosti, da se tudi najtežjih kriz lotevamo z demokratičnimi metodami in državniško 

odgovornostjo, smo na dobri poti.  

 

Vodenja vlade ali države si drugače tudi ne znam predstavljati. Vse dokler imamo pravno 

državo in čisto vest, se nam za prihodnost ni bati. A danes za slovenski politični razred to ni 

samoumevno. Na besedah smo vsi za blaginjo, državo, državljane. Toda sodili nas boste po 

naših dejanjih. 

 

Dragi prijatelji, 

z vsakim dnem, z vsako odločitvijo se moramo boriti proti neenakopravnosti in zoperstavljati 

izključevanju. Prepričana sem, da moramo to našo samostojno, evropsko Slovenijo še vedno – 

in to vedno bolj! – graditi kot prostor solidarnosti in pravičnosti. 

 

In ko bomo to počeli, se spomnimo današnjega dne, tukaj in zdaj:  

• naj bo 1. maj večen pomnik spoštovanja poštenega dela – kar pomeni, da morajo delo 

dobili tudi tisti, ki ga ta hip nimajo, od brezposelnih do prekernih zaposlitev; 

• in naj bo narodno-osvobodilni boj v svoji najplemenitejši razsežnosti, zavezniškem boju 

za svobodo, večen opomin, kako nas le napredna zavezništva in človeška 

solidarnost delajo za boljše ljudi. 

 

Včasih se je treba ločiti, da bi razločili dobro od slabega.  

Včasih je treba oditi, da bi šli naprej močnejši.  

Slovenija se je znala ločiti, da bi živeli bolje.  

Slovenija je znala oditi, da bi živeli pravičneje.  

Učimo se od Slovenije, delajmo zanjo, borimo se zanjo, 

imejmo jo radi.  

 

Hvala. 


