
Govor generalnega direktorja policije Stanislava Venigerja 

ob 40. obletnici Specialne enote 

 

(Policijska akademija, Tacen, Ljubljana, 22. maj 2013, 11:00) 

 

Spoštovani! 

 

Če je nekdo med nami že štiri desetletja, je prav, da se skupaj vsaj za hip ozremo na 

prehojeno pot, ki se je začela s poskusom vdora in zajetjem teroristov iz vrst hrvaške 

emigracije leta 1972. S tem dogodkom je namreč postalo jasno, da obstoječe 

miličniške enote ne bodo kos terorizmu in diverzantskim akcijam, zato je takratno 

vodstvo še isto leto ustanovilo vod za posebne naloge, predhodnico današnje 

Specialne enote policije. 

 

Naj se spomnimo najbolj svetlega in obenem najbolj temnega obdobja, časa 

osamosvajanja, ko je Specialna enota skupaj z drugimi požrtvovalno sodelovala pri 

obrambi domovine, varovanju najvišjih državnih predstavnikov ter umiku sil 

Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije. Teh nalog sicer ni bilo v opisu njenih 

delovnih mest, a so ji prav te priskrbele domovinsko pravico, da se z zlatimi črkami 

vpiše v zgodovino slovenskega naroda.  

 

Včasih pot, ki smo jo pustili za seboj – to je treba pošteno priznati – ni bila vedno le 

asfaltirana avtocesta; vozili smo tudi po stranskih, ovinkastih in nevarnih stezah. A 

danes smo tukaj in skupaj praznujemo vaš 40. rojstni dan. 

 

Za vas je značilno izrazito timsko delo – ste kakor veriga - močna samo toliko, kolikor 

je močan njen najšibkejši člen. Sami veste, kako pomembni so dobri medsebojni 

odnosi. Za vas to še posebej velja, saj ste v nevarnih situacijah odvisni samo drug od 

drugega. Védenje, da sodelavcu lahko zaupate svoje življenje, je bonus, ki ne pride 

kar tako, čez noč. Je nekaj, kar se trudoma gradi skozi nenehna 

izčrpljajoča usposabljanja in sodelovanja v nevarnih akcijah. Levlji delež pri tem 

nosijo vaši inštruktorji in poveljniki. Ko spremljam delo enote, vidim, da so dobro 

opravili svojo nalogo. 

 



"Panterji", živimo v času, polnem izzivov in nevarnosti. Toda vi ste v odlični fizični in 

psihični kondiciji, dobro izurjeni in sodobno opremljeni. Ste najboljši med najboljšimi 

in smo upravičeno ponosni na vas!. Zato lahko brez sence dvoma zatrdim, da ste v 

vsakem trenutku pripravljeni in kos najzahtevnejšim in najnevarnejšim nalogam, ki jih 

življenje in sodobni čas postavljata pred vas in kriminalci se vas upravičeno bojijo. To 

ste v zadnjih desetletjih tudi dokazali, ko so 'specialci' sodelovali v številnih odmevnih 

akcijah iskanja storilcev najhujših kaznivih dejanj, bili uspešni pri aretacijah 

prekupčevalcev z drogami, izsiljevalcev, oboroženih bančnih roparjev, na nedavnih 

množičnih javnih shodih. 

 

Po drugi strani se tudi razveseljujem dejstva, da od ustanovitve voda za posebne 

naloge do danes – z izjemo desetdnevne osamosvojitvene vojne – noben pripadnik 

Specialne enote pri opravljanju svojih nalog ni bil prisiljen uporabiti strelnega orožja. 

Toplo upam, da bo tako tudi v prihodnje.  

 

Spoštovani sedanji in nekdanji pripadniki in pripadnice Specialne enote, iskreno vam 

čestitam ob 40-letnem jubileju ter vam v imenu Policije in v svojem lastnem želim 

veliko uspeha pri nadaljnjem delu.  

 

Ste nepogrešljiv člen, ki tudi v mirnodobnih časih, skupaj z drugimi, tvorno gradi in 

vzdržuje mozaik varnosti Republike Slovenije. 

 

Hvala in srečno.  


