
GOVOR GENERALNEGA DIREKTORJA POLICIJE OB 27. JUNIJU,  
DNEVU SLOVENSKE POLICIJE  

(Ljubljana, 22. Junij 2012) 
 
 
Spoštovani minister za notranje zadeve gospod dr. Vinko Gorenak! Cenjeni predstavniki 
Združenja Sever in Zveze veteranov vojne za Slovenijo! Spoštovani predstavniki Sindikata 
policistov Slovenije in Policijskega sindikata Slovenije! 
 
Spoštovane sodelavke in sodelavci, cenjeni gostje! 
 
Počaščen sem, da vas lahko ponovno nagovorim ob tako slovesni priložnosti, kot je 
praznovanje dneva policije. S proslavami, ki v teh dneh potekajo po vsej državi, se 
spominjamo osamosvojitvene vloge slovenskih miličnikov leta 1991 in slavimo njihovo 
požrtvovalnost, hrabrost in odločnost, s katero so zaščitili svoj narod.  
 
Prav je, da se s spoštovanjem in hvaležnostjo poklonimo njim in njihovim zgodovinskim 
zaslugam, jim priznamo posebno vrednost in tako počastimo spomin na tiste težke, prelomne 
dogodke, ki so zaznamovali slovensko zgodovino. Njihovega žrtvovanja, da lahko danes 
živimo v lastni, demokratični državi, ne smemo nikoli pozabiti. Zato je ta praznik tudi 
nekakšen opomin sedanjim in vsem prihodnjim generacijam, naj ohranjajo spoštljiv odnos do 
preteklosti in iz nje črpajo navdih za prihodnost.   
 
Vendar pa za potrditev tedanje, kakor tudi aktualne vloge slovenske policije, samo  
slovesnosti in simbolične zahvale niso dovolj. Policistke in policisti si namreč poleg lepih, 
pohvalnih besed nedvomno zaslužite tudi povsem konkretna priznanja za svoje delo in 
vsakodnevne operativne uspehe. Kot sem že večkrat poudaril – zaslužite si veliko boljše 
plačilo, primerne delovne pogoje in ustrezna tehnična sredstva!  
 
A kako v teh kriznih časih, ko država zmanjšuje sredstva vsem javnim službam, policistom 
vendarle vsaj nekoliko izboljšati položaj? Po zaslugi prizadevnega pogajanja obeh policijskih 
sindikatov z vladno stranjo nam je to vendarle uspelo. S podpisanim dogovorom sem 
zadovoljen. Pomeni namreč vsaj minimalno konstruktivno izhodišče za novo ureditev statusa 
policistov v prihodnosti. Predvsem pa sem kot generalni direktor ponosen na vse vas, 
policistke in policiste, ker ste celo med stavko odgovorno opravljali svoje naloge. In ker ste s 
številnimi uspešnimi akcijami v tem času pokazali ljudem, da svojega poslanstva niste odrinili 
na stranski tir. 
 
Država nam je tokrat prisluhnila, vendar vseh težav na žalost ne bo mogoče takoj rešiti. 
Trenutno celotni javni sektor išče notranje organizacijske in finančne rezerve in tudi v policiji 
poskušamo z različnimi rešitvami še bolj racionalizirati naše delovne procese. Za nami je že 
projekt preoblikovanja GPU in združevanja policijskih uprav, čaka pa nas še prerazporejanje 
delovnih mest z upravne na operativno raven. Mnogo zaposlenih se bo tudi upokojilo. To 
nikakor niso enostavne stvari! Nobena izmed t. i. optimizacijskih potez ni lahka. Vsaka tako 
ali drugače vpliva na osebno, človeško zgodbo zaposlenega, nenazadnje tudi njegove 
družine in bližnjih. Z odhodom toliko izkušenih ljudi bo policija veliko izgubila, saj bo njihove 
bogate izkušnje, znanje in dolgoletno pripadnost policiji težko nadomestiti. Obenem bodo 
nujna številna prilagajanja tistih, ki ostanejo. Manj zaposlenih bo delalo več.  
 
A kmalu ne bo več nobene notranje rezerve! Že zdaj se lahko včasih samo čudimo, kako 
zaposlenim v policiji, ob resnično omejenih kadrovskih in drugih virih, uspeva ohranjati visoko 
raven varnosti v državi. Na številnih delovnih področjih pa celo dosegati izjemne uspehe, 
kakršnim smo bili priča v minulem letu. V takšnih razmerah je prav občudovanja vredna 
vsaka skrbno pripravljena policijska akcija, vse ure, prebite na terenu, vsako tveganje 
lastnega zdravja in življenja za to, da so ljudje varni, da lahko mirno spijo. Občudovanja je 



vredno tudi, da se - kljub čedalje pogostejšim grožnjam policistom - odločno lotevamo tudi 
najbolj zapletenih kaznivih dejanj, ki jih je prinesel hiter gospodarski razvoj ob prelomu 
tisočletja.  
 
Slovenska policija je tako po zaslugi svojih zaposlenih še vedno visoko profesionalna služba, 
ki zagotavlja, da živimo v svobodni in varni državi. Je organizacija, na katero se lahko ljudje 
zanesejo in ji zaupajo. In je organizacija, ki si je svojim zakonitim, strokovnim in učinkovitim 
delom priborila visok ugled tudi v tujini. Svetovni indeks miru za leto 2012, ki ga je predstavil 
Mirovni inštitut za ekonomiko in mir, je Slovenijo med 158 državami uvrstil na osmo mesto 
med najvarnejšimi  državami sveta! 
 
Moramo pa se zavedati, da taki rezultati niso samoumevni. V varnost je treba vlagati. Zato bi 
bilo prav, da tudi država prepozna pomen takšne institucije, kot je policija, ter policistom 
omogoči kakovostno opremo za delo, predvsem pa plačilo, ki bo omogočalo dostojno 
življenje. Policisti opravljate namreč izjemno odgovoren poklic, ki dejansko zahteva veliko 
več osebne angažiranosti kot večina drugih uradniških poklicev.  
 
Vsej zaskrbljenosti navkljub ostajam optimističen. Verjamem in zaupam, da bomo lahko v 
slovenski policiji tudi v prihodnje dosegali in presegali visoke standarde, ki smo jih postavili v 
vseh teh letih. Kajti še tako vrhunska oprema ne pomaga, če ni osebne zavzetosti za delo, 
dobrih kolegialnih vezi, timskega duha, če ni solidarnosti in čuta za sočloveka. Vseh teh 
vrednot pa imamo v policiji, kot smo že večkrat dokazali, veliko. Ob vsakokratni podelitvi 
medalj policistom za hrabra dejanja, ob vsaki uspešno zaključeni akciji pomoči sodelavcem v 
stiski in ob vseh odličnih operativnih rezultatih me navdaja ponos, da sem lahko tudi sam del 
tega. 
  
Vidite, zato se za prihodnost policije ne bojim. Kljub vsesplošni krizi upam, da bomo ob 
naslednjem 27. juniju ponovno preštevali dobre rezultate svojega dela in se že lahko veselili 
tudi boljših časov. Še enkrat poudarjam, odličnih dosežkov ni in ne bo brez vašega truda, 
predanega dela in podpore vaših enot. Za vsakodnevno dobro in požrtvovalno opravljanje 
nalog se vam zato iskreno zahvaljujem.  
 
Ob tej priložnosti pa moram tudi omeniti, da kar nekaj služb v policiji letos praznuje svojo 
okroglo obletnico: operativno-komunikacijski center, center za varovanje in zaščito, 
ljubljanska policijska postaja vodnikov službenih psov, specializirana enota za nadzor 
državne meje. Čestitam in jim želim uspešno delovanje tudi v prihodnje. 
 
Spoštovane kolegice in kolegi, želim vam prijetno praznovanje. Čestitke ob našem skupnem 
prazniku in srečno! 
 
 
 
 
 
 


