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GOVOR MINISTRICE ZA NOTRANJE ZADEVE KATARINE KRESAL NA 
OSREDNJI SLOVESNOSTI OB DNEVU POLICIJE 

 
(Brdo pri Kranju, 23. junij 2010) 

 
 
Spoštovana varuhinja človekovih pravic, generalni direktor policije, ministrica za 
obrambo, nekdanji predsednik republike, poslanke in poslanci, spoštovane policistke 
in policisti, dragi gosti, 
 
praznovanje dneva državnosti vsako leto poteka hkrati s praznovanjem dneva 
policije. Dan slovenske policije je namreč povezan z dogodki med osamosvojitveno 
vojno, ko so bile postavljene ključne vrednote sodobne demokratične družbe.  
 
Odločnost in požrtvovalnost tedanjih pripadnikov slovenske milice – ki so ju nekateri 
plačali tudi s svojim lastnim življenjem – zgovorno odražata vlogo policije v 
osamosvojitvenih prizadevanjih, kot tudi nerazdružljivo povezanost njenih vrednot s 
siceršnjimi demokratičnimi vrednotami.  
 
Slovenska policija se je izkazala kot sodoben, profesionalen in depolitiziran servis v 
službi ljudi in njihovih pravic. S svojim ravnanjem je udejanjila naša pričakovanja, si v 
naših očeh pridobila veliko mero legitimnosti in hkrati postavila visoke standarde za 
svoje delovanje in razvoj v bodoče.  
 
Dan policije je priložnost, da se zazremo v preteklost in opravimo kritično refleksijo 
sedanjega trenutka. Je priložnost, da ocenimo vsakodnevni prispevek slovenskih 
policistk in policistov k naši varnosti in ideale, ki jih vodijo pri opravljanju tega 
plemenitega poklica.  
 
Pomemben del sodobne družbe blaginje je poleg gospodarske uspešnosti in socialne 
pravičnosti tudi varnost. Pa najsi govorimo o globalnih varnostnih vprašanjih ali o 
našem ožjem slovenskem okolju. Za učinkovito izvajanje varnostne politike pa 
policija potrebuje zaupanje in podporo javnosti, ki seveda nista samoumevni.  
 
Ob visokih standardih dela mora policija zagotavljati najvišje možne standarde 
spoštovanja človekovih pravic in svoboščin. Učinkovita policija skrbi za kakovostno in 
varno življenje vsakega posameznika na eni strani in za varnost družbe kot celote na 
drugi strani. Slovenski policiji to ravnovesje uspeva, čeprav se včasih zdi, da se ne 
zavedamo dovolj, kako zapleten in zahteven je mehanizem, ki poganja sistem 
varnosti.  
 
Policija je pri dojemanju svoje vloge in mesta v družbi v zadnjih letih naredila velik 
korak naprej, saj jemlje človekove pravice za sestavni del svojega dela in ne kot 
nekaj, kar bi ji bilo vsiljeno od zunaj. Med svoje primarne naloge zato vse bolj 
postavlja varovanje posebej ranljivih družbenih skupin, ki ne premorejo vzvodov za 
lastno pomoč in emancipacijo. Žensk, otrok, istospolno usmerjenih, posameznih 
etničnih manjšin … Zato sem še posebej zadovoljna, da bo prvič v zgodovini 
proslavljanja dneva policije danes slavnostna govornica varuhinja človekovih pravic.  
 
Svojo pripravljenost in usposobljenost za opravljanje nalog, ki presegajo vlogo zgolj 
represivnega organa, je policija nenazadnje pokazala tudi pri nedavnih protestih pred 
parlamentom. Posredovanje s fizično silo ob prvi granitni kocki bi bila v takšni situaciji 
morda najbolj preprosta in tudi splošno pričakovana rešitev, vendar pa je kljub 
nepričakovanemu vandalizmu, zmerjanju in neposrednem izzivanju policija v tistih 
trenutkih znala pretehtali pomembnost vrednot, ki sta si prišli nasproti, in se odločiti, 
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da je mlada glava, pa naj si bo še tako razgreta, vredna več kot steklo sicer 
pomembne stavbe.  
 
Tudi zato globoko spoštujem slovensko policijo. In storila bom vse, kar je v moji moči, 
da ji zagotovim spodobne delovne pogoje in s svojim načinom dela spodbudim 
krepitev avtonomije v policiji. Samo policija, ki se zaveda lastne avtonomije in jo je 
pripravljena tudi braniti, je porok varne in človekovim pravicam zavezane države. 
 
Spoštovani generalni direktor policije, spoštovane policistke in policisti, iskrene 
čestitke ob vašem prazniku. Cenimo vaš prispevek k naši varnosti, s tem pa tudi k 
blaginji celotne družbe in kvaliteti naših življenj. 


