
Nagovor ministrice ob božično-novoletnem koncertu 
(15. december 2008, Cankarjev dom) 

  

 

Spoštovani kolegi in kolegice, dragi policisti in policistke, cenjeni gostje in dragi 

obiskovalci, nastopajoči in tisti, ki ste se odločili nocojšnjemu koncertu prisluhniti 

doma, 

 

Vesela sem, da lahko ob tej slovesni priložnosti nagovorim tako številčno občinstvo. 

Okrog božiča in novega leta se vsi spomnimo lepih trenutkov za nazaj in si zaželimo 

sreče v prihodnje. A da bi bilo med prazničnimi dnevi lepo in srečno, boste mnogi 

med vami poskrbeli zelo osebno: na ulici boste, ob cesti, v patrulji ali intervenciji, 

nekateri tudi v zasedi ali v zasledovanju.  

 

Vse to so samoumevne razsežnosti poklica, ki ima opraviti z varnostjo in svobodo. 

Prav zato, zaradi teh dveh temeljnih vrednot, vaše delo nikoli ni samo poklic, nikoli ni 

samo posel, ampak je vedno tudi poslanstvo. Ponosni smo lahko nanj – in ponosni, 

da ga opravljate v družbi, ki je znala v kratkem času stkati dovolj demokratične 

standarde, da ti dve vrednoti, svoboda in varnost, nista vsaka na svojem bregu, 

ampak se vzajemno dopolnjujeta. 

 

Takšne bitke se nikoli ne dobijo enkrat za vselej: ne, nasprotno, vsaka doba in vsak 

čas hitro padeta v skušnjavo, da bi dala malo svobode za malo več varnosti, ali da bi 

žrtvovala stopnjo varnosti za malo več svobode. Sama verjamem, da je tu možno 

imeti in razvijati oboje. Če le hočemo, če smo dovolj dobro izobraženi in izurjeni, če 

smo vrhunsko opremljeni in če predano opravljamo svoje poslanstvo.  

  

Nocoj bomo vsi skupaj prisluhnili kolegom in kolegicam, ki so si znali najti še eno 

poslanstvo več: z glasbo tkejo še drugačne vezi, iščejo druge prostore svobode – še 

več, ustvarjajo jih s tem, ko nam dajo slišati izbrane melodije. Bolje od mene veste, 

da se božično-novoletni koncert vse od osamosvojitve Slovenije dalje izvaja 

tradicionalno vsako leto. Letos je še posebej slovesno, saj naš Policijski orkester 

praznuje zavidanja vredno 60. obletnico delovanja.  

 



Njegovi začetki segajo namreč v leto 1948, ko je v Vodnikovi domačiji v Ljubljani 

nastala Godba ljudske milice. Do sedaj je orkester izvedel skoraj 10.000 nastopov, 

vsako leto jih ima več kot 200, nastopa pa doma in v tujini. Zato so tudi nocojšnja 

pričakovanja velika. 

  

Pričakovanja so bila velika tudi, ko sem se prvič srečala s kolegi. Vodenje ministrstva 

za notranje zadeve sem prevzela prepričana, da v mnogih segmentih slovenska 

policija deluje odlično, predvsem pa, da v njej delate predani posamezniki in 

posameznice, ki si želite nove energije ter novih idej za skupno varnost vseh 

prebivalcev in obiskovalcev Republike Slovenije. 

  

Moja dolžnost je, da v okviru ministrskih pristojnosti, pravnega znanja in svežih idej 

pripomorem k temu, da boste lažje in učinkoviteje opravljali svoje delo ter tako 

zagotavljali dobre varnostne razmere v državi. Za take cilje se je vredno boriti skupaj, 

dejanja pa bodo zgovornejša od vseh besed. Prepričana sem, da bo naše 

sodelovanje obrodilo sadove. 

 

Dovolite torej, da vam v tem predprazničnem času zaželim obilo sreče in uspehov, 

medsebojnega zaupanja, spoštovanja, učinkovitega sodelovanja ter moči in 

optimizma. Komaj tri tedne smo skupaj, pa me že novice o kakšen policijskem 

uspehu navdajo s ponosom: Spet so nekaj dobrega naredili!, si rečem. 

 

Kajti, dragi prijatelji, zato smo konec koncev na svetu: da nam tu in tam uspe kaj 

dobrega! 

 

Naj bo torej 2009 srečno in dobro vsem dobrim ljudem! 

 


