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Spoštovane sodelavke in sodelavci,  

spoštovane upokojenke in upokojenci,  

spoštovani nekdanji pripadniki,  

spoštovani gostje,  

dobrodošli na praznovanju naše visoke obletnice.  

 

Obdobje 40 let Specialne enote je obdobje pridobivanja izkušenj, dozorevanja, 

premišljenih in razumnih odločitev ter rešitev. To obdobje je plod vseh generacij 

policistov te enote, ki so s svojo iznajdljivostjo, z zanosom ter s požrtvovalnostjo 

pustili pečat in sproti, ne da bi se zavedali, pisali njeno bogato zgodovino. Na to 

obdobje smo lahko in smo zelo ponosni. Ponosni smo na naše delovne uspehe, 

toliko bolj pa smo ponosni na aktivnosti v procesu osamosvajanja Slovenije in v 

osamosvojitveni vojni.  

 

Biti na čelu enote, sestavljene iz vrhunskih profesionalcev, ki jih združujejo 

pripadnost, strokovnost, visok etični in moralni standard, odločna pripravljenost 

zoperstaviti se najtežjim izzivom, kljub mnogim odrekanjem, je velika čast in stalna 

obveza nadaljevati z vrhunskim usposabljanjem pripadnikov in razvojem enote.  

 

Enota se je nenehno prilagajala in se razvijala, spreminjala svoje metode in oblike 

delovanja, njeno glavno poslanstvo pa ostaja vseskozi enako. To je boj proti 

terorizmu in organiziranemu kriminalu in drugim oblikam ekstremnega nasilja, kar je 

na vrhu prioritet, vendar pa so druge zadolžitve enako pomembne.  

 

Za naše operativne akcije, ki smo jih opravili, množica ne ve, radi pa vidimo, da se 

spremljajo naši športni rezultati in uspehi na usposabljanjih. Zavedamo se, da so vsi 

ti dosežki pravzaprav izdelek celotne policije in da prispevajo k prepoznavnosti in 

pozitivni podobi slovenskih policistov doma, v evropskem prostoru in drugod po 



svetu. Vedno se trudimo, da delamo več, bolje, da sledimo razvoju in odkrivamo 

novo. V tem duhu smo aktivni udeleženec tudi v evropskem združenju Atlas.  

 

Lahko rečemo, da ko enkrat postaneš pripadnik Specialne enote, vedno ostaneš 

njen. To zagotovo občutijo vsi tisti, ki danes služijo državi v drugi organizacijski enoti 

policije. S sabo nosijo vse, kar so se kot 'specialci' naučili, in vem, da to spretno 

vključujejo tako v službeno kot zasebno življenje; ohranjajo poznanstva in se z novim, 

drugačnim delom na nek način vračajo nazaj k nam, in še vedno se jih držijo vzdevki, 

ki so jih takrat pridobili.  

 

Fantje in dekleta, izjemno lepo vas je videti na kupu. Želim si, da bi vas bilo še več. Z 

vodstvom policije si prizadevamo, da bi v bližnji prihodnosti v svoje vrste vključili še 

kakšno pripadnico nežnejšega spola. V dosedanje učne skupine se namreč ni 

prijavila niti ena, a verjamemo, da je kakšna enako močna in dovolj vztrajna, da se 

preizkusi.  

 

Na tem mestu se zahvaljujem vsem, ki so gradili in še gradijo to enoto. Želim vam 

prijetno današnje druženje ter še mnogo uspehov na vseh področjih.  

 


