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Spoštovane policistke, cenjeni policisti, 

drage sodelavke in sodelavci, gospe in gospodje, 

 

praznični decembrski dnevi predstavljajo, bolj kot katerikoli drug čas v letu, tanko, a 

pomembno mejo med našimi preteklimi dejanji in prihodnjimi obljubami. To je čas, ko se v 

krogu najbližjih skušamo spomniti lepih trenutkov preteklega leta, in se pomiriti s slabimi, ki 

so se morebiti znašli vmes.  

 

Dobre novoletne želje so vselej povezane z obeti sreče, veselja, miru in varnosti. Pomemben 

delček k temu prispeva tudi slovenska policija, saj je njeno poslanstvo trdno spojeno s temi 

vrednotami. Zavezanost policist in policistov poklicu in vsakodnevna prisotnost na slovenskih 

cestah in ulicah, pa nam omogočata, da se lahko sami posvetimo ostalim pomembnim 

stvarem in ljudem v življenju.  

 

Pomembnost miru in varnosti je v tem kontekstu poudarila že pokojna indijska političarka 

Indira Gandhi. Dejala je, da se s stisnjeno pestjo ne da rokovati. Uresničevanje idealov 

vladavine prava ter temeljev človekovih pravic izhaja iz stoletja starih civilizacijskih spoznanj 

in izkušenj. Za njimi stoji osnovno prizadevanje za človekovo dostojanstvo, ki je odvisno tudi 

od dejanj in postopanj policistov z vsemi, ki se v takšni in drugačni vlogi znajdejo v 

policijskem postopku.  

 

Policija pogosto velja za izjemno neprožen, konservativen, inercijsko orientiran ter nasploh 

neodziven organizem. V tem naj bi bila podobna tankerju, ki niti ne prenese niti ne zmore 

hitrih sprememb smeri. Ko se kljub vsemu zgodijo, se njihovi okorni poskusi slediti novostim 

lahko spremenijo v ekološko katastrofo, ki prizadene celotno okolico.  

 

V letošnjem letu smo s svojim delovanjem dokazali, da temu še zdaleč ni tako. Kljub 

nekaterim korenitim posegom smo namreč pokazali, da relativno hitri, in vendar zelo potrebni 

manevri, ne puščajo nujno za seboj naftnih madežev. Dokazali smo, da se tudi policija lahko 

izkaže kot izjemno občutljiv detektor, ki med prvimi zazna nekatere družbene probleme. 

Povečanje njene učinkovitosti pa ob premišljenemu in usklajenemu delovanju ne terja nujno 

tudi žrtvovanja naših pravic in svoboščin.  



 

Seveda pa si za uspešno plovbo v preteklem letu kapitan ne more pripisati nič več zaslug, 

kot poslednji častnik na krovu. Zato se vam, drage sodelavke in sodelavci, zahvaljujem za 

vso vašo pripravljenost na spremembe in izjemno strokovno in učinkovito delo. 

 

Kljub vsem uspehom pa nas prepotovana pot ne sme zaslepiti za vse zastavljene cilje, ki so 

ostali nerealizirani. V ognju našega poslanstva je še vedno ostalo precej železa oziroma idej. 

Njihovo plemenitost lahko s potrpežljivostjo in doslednostjo pretopimo ter preoblikujemo v 

dobro nas vseh. Naša bodočnost je namreč odvisna od naše sposobnosti, da spregledamo 

morebitne razlike in nasprotja med nami, ter združimo naše moči v tistem, kar zares šteje. Tu 

smo, in v to sem popolnoma prepričana, povsem enotni.  

 

V novem letu, ki prihaja, vam tako želim kar največjo mero modrosti in dovzetnosti za 

izkušnje preteklosti, poguma in odločnosti za nove korake v prihodnost. Pa tudi sreče, 

veselja in prisrčnih medsebojnih odnosov, ki naj obstanejo še dolgo po tem, ko skopni 

decembrski sneg. 

 

Hvala in prijeten večer ob glasbi policijskega orkestra. 


