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Cenjena ministrica za notranje zadeve gospa Katarina Kresal, spoštovani dobitniki priznanj! 
 
V izjemno čast mi je, da lahko ob tej slovesni priložnosti pozdravim tiste, ki ste pred dvajsetimi 
leti s pogumnimi dejanji zaznamovali razvoj demokratičnih procesov v Sloveniji. Četudi se trudim 
še tako previdno izbirati besede, pa vem, da te nikdar ne morejo povsem ujeti razpoloženja 
tistega časa. Takrat se morda še nihče ni zavedal veličine dogodkov. Danes je jasno, da je 
akcija Sever iz zrušenih sanj o skupni državi uspela ustvariti upanje v boljši jutri. 
 
Večina se nas dogodkov izpred dvajsetih let še živo spominja. Dnevi strahu in negotovosti, ki so 
pustili svoje prstne odtise na zgodovinskem pročelju naše mlade države, so pošteno posegli tudi 
v usodo takratne slovenske milice. Današnja podelitev spominskih značk 23 pripadnikom 
tedanjih organov za notranje zadeve je dobra priložnost, da ponovno opozorimo na vlogo 
slovenskih miličnikov, ki ste ubranili demokratične interese Slovenije in ji utrli pot v samostojnost. 
 
Zahvaljujoč predanosti, strokovnosti, predvsem pa enotnosti in odločnosti, je vloga, ki jo je 
odigrala milica pri preprečitvi t. i. mitinga resnice v Ljubljani, postala neusahljiv vir spominov na 
pogum, vztrajnost in ponosno držo naših miličnikov. Z izjemno organiziranostjo, visoko 
usposobljenostjo in odlično pripravljenostjo ste brezkompromisno izvrševali svoje naloge tako na 
mejah kot v notranjosti države. Prebivalci Slovenije so kljub strahu položili vse svoje upe v roke 
miličnikov, ki ste bili njihov edini porok varnosti. 
 
Akcija Sever je nedvomno zaznamovala slovenske osamosvojitvene korake. Žal pa se danes, še 
posebej pri mlajših generacijah, zdi kot oddaljen spomin. Če bomo o njej govorili potiho in le ob 
redkih priložnostih, si ne bo nikdar izborila zasluženega mesta v zgodovini. Zato je pomembno, 
da glasno opozorimo na pomen akcije Sever pri krepitvi slovenske državotvornosti. Pomembno 
je, da pripadnikom takratnih organov za notranje zadeve priznamo zasluge in ohranimo 
zgodovinski spomin za mlajše rodove, ki so jim bili težki koraki osamosvojitvenih prizadevanj 
prihranjeni.  
 
Ne morem si kaj, da ne bi potegnil vzporednice med vrednotami, ki so krepile miličniške vrste 
pred dvajsetimi leti, in vrednotami, ki krepijo policijske vrste še danes. Skrb za dobrobit 
prebivalcev je del temeljnega vrednotnega sistema policistov. Zagotovo od tu izvira doživljanje 
poklica policista kot poslanstva in načina življenja. To dokazuje tudi dejstvo, da mnogi med vami 
tudi po upokojitvi aktivno sodelujete pri krepitvi varnosti občanov in širjenju varnostne kulture.  
 
Za vaša pogumna dejanja v preteklosti in skrb za dobro prebivalcev v sedanjosti se vam iskreno 
zahvaljujem in vam čestitam ob prejemu priznanj! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


