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Spoštovane policistke in policisti, cenjena generalna direktorica SLO policije mag. Tatjana BOBNAR,
spoštovani direktor PU Kranj mag. Boštjan GLAVIČ, spoštovani župan občine Bohinjska Bistrica
gospod Jože Sodja, spoštovani kolega, generalni sekretar Združenja Sever Tone Pozvek, drage
veteranke in veterani, nastopajoči in dobitniki priznanj, spoštovani vsi ostali gostje.
V ponos in čast mi je, da Vas lahko pozdravim in na kratko spregovorim v imenu Policijsko
veteranskega društva SEVER Gorenjska, vseh treh klubov upokojenih delavcev Ministrstva za
notranje zadeve Maksa Perca Kranj, Bled in Jesenice, Policijskega sindikata za Gorenjsko,
Mednarodnega policijskega združenja – IPA, regionalnega kluba Gorenjske in seveda v lastnem
imenu.
V tem prelepem, nadvse zelenem in hribovitem delu Gorenjske smo se danes zbrali, da na
podoben način kot že kar nekaj let do sedaj, skupaj obeležimo Dan policije, saj tako upokojeni
miličniki, oz. delavci organov za notranje zadeve, veterani in drugi stanovski kolegi, upravičeno
štejemo Dan policije kot naš skupni praznik.
Vsako leto se v junijskih dneh spominjamo izjemno prelomnih dogodkov v procesu demokratizacije
in oblikovanja lastne slovenske države, ko smo se pripadniki slovenske milice, ob sodelovanju
teritorialne obrambe in izjemni podpori slovenskega naroda zoperstavili agresiji jugoslovanske
armade, ki jo je režirala hegemonistična zvezna oblast. Le ob polnem zavedanju medsebojne
odvisnosti, kolektivnega duha, sodelovanja , tovarištva in požrtvovalnosti, ki so bila takrat naša
skupna odlika in z jasnimi cilji na poti osamosvajanja, smo takrat, sicer v kratkotrajni vojni, lahko
premagali tako številčno in izjemno dobro opremljeno vojaško silo. V spomin na tako organiziran
upor, z organizacijo različnih dogodkov, proslav in drugih aktivnosti po vsej Sloveniji obeležujemo
27. junij , praznik (dan) slovenske policije.
Žal so nekateri udeleženci te vojne plačali visoko ceno, pri tem so izgubili svoje življenje, nekateri
so bili ranjeni. Najmanj kar lahko naredimo, je, da skrbimo za spoštljiv, časten in hvaležen spomin
nanje. »Prosim in predlagam, da se z minuto molka poklonimo vsem padlim v vojni za

Slovenijo.«

V kontekstu demokratičnih procesov in v luči 30. letne oddaljenosti, a zgodovinsko usodne
povezanosti, si želim z nekaj besedami ozreti še na akcijo Sever.
Srbski nacionalisti so za 1. december 1989 v Sloveniji napovedali in hoteli organizirati t.i. »miting
resnice«, že v Vojvodini in Črni Gori preizkušen način rušenja legalnih institucij oblasti. Namen
prihoda je bil namreč jasen: izzvati nemire in sprovocirati uvedbo izrednih razmer, posledično pa
zrušiti še slovensko politično vodstvo, ki pa je namero občutljivo ocenilo in ob obsežnem
odobravanju državljanov RS sprejelo odločitev: takšnih shodov oz. »mitingov« v Sloveniji NI
mogoče dovoliti; zato je tedanja milica dobila odgovorno nalogo in obenem tudi zaupanje, da se
ustrezno pripravi, organizira in tovrstne mitinge prepreči oz. prepreči že vstop »mitingarjem« v
Slovenijo na sami meji. In to je slovenska milica, ob dobro pretehtanih zahtevah in ukrepih
slovenskih oblasti in vsesplošni podpori slovenske javnosti, tudi naredila.
Preprečitev mitinga 1. decembra 1989 tako upravičeno štejemo za prvi resnično trden steber
slovenskemu osamosvajanju, čeprav so se in se še nekateri prizadevajo pomen akcije »SEVER«
razvrednotiti, toda zgodovinska dejstva in argumenti so jasni: pot upora zvezni jugoslovanski
oblasti je bila tako z ukrepi milice v Sloveniji tudi oboroženo podprta.
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Ob ustanovitvi Združenja policijskih veteranov smo tako pred 25 leti po tehtnem premisleku in
povsem umestno povzeli ime po akciji SEVER.
Naj strnem: veterani nekdanji miličniki in aktivni policisti, torej stanovski kolegi četudi več
generacij, smo načeloma zavezani istim ali podobnim vrednotam, zato si bomo skupno tudi v
bodoče prizadevali na eni strani za ohranjanje spomina na te usodne zgodovinske dogodke,
predvsem pa se borili proti vsakemu potvarjanju teh, po drugi strani pa dosledno podpirali
prizadevanja policistov za njihove boljše pogoje dela, boljšo tehnično in zaščitno opremljenost, za
možnosti stalnega nadgrajevanja usposobljenosti in boljši osebni standard, saj se bodo le tako
lahko uspešno zoperstavljali vse bolj zahtevnim, kompleksnim in zapletenim varnostnim pojavom
in problemom.
Želim se iskreno zahvaliti vsem nekdanjim miličnikom, policistom, ki sta danes vključeni v
stanovske in veteranske policijske asociacije za Vaš prispevek v našo skupno varnost v preteklosti ,
aktivnim policistkam in policistom ter posebej dobitnikom priznanj pa še veliko uspehov, zbranosti
in hrabrosti pri zagotavljanju ugodnih varnostnih razmer ter prijetno praznovanje Dneva Policije in
bližajočega se Dneva državnosti.

