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Cenjeni gostje, spoštovane sodelavke in sodelavci! 
 
Dan policije je vsako leto priložnost, da s spoštovanjem obudimo spomin na tiste, ki so 
postavili zgodovinski mejnik naše državnosti. Z veliko hvaležnostjo se spominjamo 
zgodovinske vloge slovenskih miličnikov, ki so v prelomnih trenutkih vojne za osamosvojitev 
leta 1991 pogumno in odločno zaščitili slovenski narod. Nekateri tudi za ceno svojega 
življenja. Naša dolžnost je, da ohranjamo spomin nanje, hkrati pa z enakim spoštovanjem 
skrbimo tudi za prihodnost in s svojimi dejanji potrjujemo trudoma priborjeno dobro ime 
slovenske policije. 
 
Z zadovoljstvom ugotavljam, da nam to tudi uspeva. Leta 91 smo si želeli, da bi se nekoč 
lahko primerjali z najboljšimi evropskimi državami. A četudi v družbi ni blagostanja, 
kakršnega bi si želeli, je Slovenija ohranila in okrepila eno od najpomembnejših vrednot 
demokratične države. Ostaja namreč »oaza« varnosti in miru, kar dokazujejo številni 
mednarodni indeksi, ki jo uvrščajo med skupino najvarnejših držav na svetu. Suvereno lahko 
zatrdim, da tudi po zaslugi strokovnega in učinkovitega dela slovenske policije.  
 
Seveda mora biti samoumevno, da delamo dobro, saj smo javna institucija. Smo prejemniki 
davkoplačevalskih sredstev in od nas se pričakuje, da z njimi ravnamo racionalno in 
učinkovito. Med nami pa so tudi posamezniki, ki so s svojo odličnostjo, samoiniciativnostjo in 
predanostjo presegli to samoumevnost in se dvignili nad pričakovano povprečje. Nekateri 
med njimi prav danes prejemate priznanja tako za dolgoletno kot tudi ustvarjalno delo, za 
prizadevno opravljanje nalog, za pripadnost in trud, vložen v krepitev varnosti in ugleda 
policije. Današnja slovesnost je zato – poleg počastitve spomina na osamosvojitveno vlogo 
slovenske policije – tudi najprimernejša priložnost, da se vam iskreno zahvalimo in vam 
čestitamo za dobro opravljeno delo!  
 
V policiji smo že večkrat dokazali, da presegamo poklicne zahteve. Biti policist je namreč 
poslanstvo, je način življenja. Verjetno je prav to zavedanje prispevalo k temu, da se nismo 
zlomili pod težo gospodarske recesije. Nasprotno, sprejeli smo jo kot izziv in spremenili svoj 
zorni kot. Na sistemski ravni smo našli notranje rezerve in se uspešno prilagodili družbenim 
spremembam. Veliko bolje, kot smo sprva pričakovali. Še več, kriza nas je zaznamovala tudi 
po človeški plati. Da smo policisti v svojem poklicu z vsem svojim bitjem in da resnično 
čutimo odgovornost za pomoč sočloveku, smo dokazali tudi s številnimi humanitarnimi 
akcijami, ki smo se jih množično udeležili. Kot generalni direktor sem seveda ponosen na 
strokovnost svojih sodelavcev, ki z zavzetim delom dosegajo odlične operativne rezultate. 
Hkrati pa mi je v ponos tudi to, da je med nami toliko srčnih in plemenitih posameznikov, ki 
imajo kljub lastnim težavam dovolj sočutja, da pomagajo tistim, ki so se znašli v stiski.    
 
Spoštovani kolegi, kolegice. Slovenska policija je organizacija s tradicijo. Mi smo tisti, ki 
besedi varnost dajemo vsebino. Verjamem, da državljanov, ki jim služimo, tudi v prihodnje ne 
bomo razočarali. Še naprej se bomo trudili, da bomo svoje poslanstvo opravljali s srcem.  
 
Dolgo tradicijo ima tudi Policijski orkester, ki je v 65 letih razvil prepoznaven glasbeni izraz in 
tako prispeval k ugledu slovenske policije doma in v tujini. Vse najboljše mu želimo. Ob 
današnjem skupnem prazniku čestitam tudi vsem zaposlenim v policiji in želim prijetno 
praznovanje! 
 


