
 Velja govorjena beseda!

GOVOR GENERALNEGA DIREKTORJA POLICIJE JANKA GORŠKA NA 
OSREDNJI SLOVESNOSTI OB DNEVU POLICIJE  

 
(Brdo pri Kranju, 23. junij 2010) 

 
 

Spoštovana ministrica za notranje zadeve, spoštovana varuhinja človekovih pravic, 
spoštovane policistke in policisti, cenjeni gosti, 
 
pred devetnajstimi leti smo stali na najpomembnejšem razpotju v naši zgodovini. 
Izbirali smo lahko med dvema možnostima – sprejeti ideje drugega, ali slediti svojim. 
Izbrali smo slednje in tvegali, da bomo za trenutek izgubili tla pod nogami. A čas je 
pokazal, da je bila odločitev pravilna. Predvsem pa so bili ob pravem času na pravem 
mestu ljudje, ki so premogli toliko poguma in srčnosti, da so ubranili vizijo 
slovenskega naroda. In zanjo so dali največ, kar človek premore – svoja življenja.  
 
Ko smo si policisti za svoj praznik izbrali 27. junij, ki ga označujejo pripadnost, 
požrtvovalnost in občutek za pravičnost, smo se zavezali, da bomo v svojem poklicu 
ohranjali dobro in izboljševali tisto, kar je mogoče izboljšati. V želji po spremembah 
na bolje in po vzpostavitvi možnosti za učinkovito delo policije smo uspešno 
posodobili sistem policije. A čeprav je za nami obdobje, ki je bilo obremenjeno z 
urejanjem notranje organiziranosti, je operativno delo teklo nemoteno. Še več. Z 
učinkovitim delom smo v zadnjem obdobju celo presegli pričakovanja! Povečali smo 
delež preiskanih kaznivih dejanj in tako dosegli najvišjo stopnjo preiskanosti v zadnjih 
desetih letih. Delo na področju javnega reda so zaznamovali  nekateri dogodki, pri 
katerih so policisti, kljub zahtevnosti razmer, svoje delo opravili vrhunsko. S številnimi 
ukrepi smo prispevali k povečanju varnosti v cestnem prometu, zmanjšalo pa se je 
tudi število nedovoljenih prehodov čez državno mejo. Številna uspešno preiskana 
kazniva dejanja so bila pogosto neupravičeno predmet javnih polemik, vendar nas 
tovrstne kritike ne smejo ustaviti pri delu, še posebej, če vemo, da svoje delo 
opravljamo vestno, strokovno in zakonito.  
 
V slovenski policiji smo odločeni, da bomo z dobrim delom tudi vnaprej dokazovali, 
da smo visoko usposobljena in neodvisna institucija. Zahvala za to gre cenjenim 
kolegom, policistkam in policistom, ki svoje delo opravljate zakonito, dosledno in po 
svoji vesti. Številne pohvale in zahvale občanov kažejo, da zaposleni v policiji poleg 
strokovnosti in korektnosti premorejo tudi izjemen občutek za pravičnost, spoštovanje 
do sočloveka, predvsem pa veliko srce! Prepričan sem, da boste tudi svoje delo še 
naprej opravljali tako zavzeto. Hkrati pa želim opozoriti, da policija mnogih težav ne 
more reševati sama in da na kompleksna družbena vprašanja ne moremo 
odgovarjati samo s policijskimi ukrepi. Varnostna problematika in kriminaliteta sta 
zahtevni vprašanji, pri katerih je potrebno multidisciplinarno sodelovanje vseh za to 
pristojnih institucij. Še posebej pa je pri tem pomembno partnersko sodelovanje z 
varnostnimi sosveti v občinah in predstavniki civilne družbe. 
 
Verjamem, da je z vzajemno podporo in sodelovanjem mogoče doseči tudi tisto, kar 
se v nekem trenutku zdi nedosegljivo. Prav to smo storili pred devetnajstimi leti. In 
prav iz tega zgodovinskega mejnika lahko črpamo voljo in samozavest za 
spreminjanje stvari na bolje.  
 
V čast in ponos mi je, da lahko vodim takšno organizacijo, kot je slovenska policija! 
Iskrene čestitke ob našem skupnem prazniku!  
 
 
 


