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V četrtek, dne 13.6.2019 ob 11. uri je v kulturnem domu »Joţa Aţmana« v Bohinjski Bistrici, potekala
svečana regijska akademija v počastitev dneva drţavnosti, dnevu Policije, 28. obletnici osamosvojitve
Slovenije in 30. obletnici izvedbe akcije »Sever«. Soorganizatorji svečanosti so bili: Policijska uprava
Kranj, IPA regionalni klub Gorenjska in Območni klubi upokojenih delavcev MNZ Maks Perc (Kranj,
Jesenice in Bled) ter PVD SEVER Gorenjska.
V kulturnem delu programa katerega je povezovala Branka Smole so sodelovali: kvintet trobil
Policijskega orkestra v sestavi, pod vodstvom Marka Novaka in učenci ter učenke OŠ Dr. Janeza
Mencingerja - Bohinjska Bistrica, pod vodstvom zborovodkinje Maše Hribernik.
V uvodnem delu svečanosti je povezovalka programa, po igranju drţavne himne in pozdravu,
avditoriju pojasnila razloge tako za praznovanje drţavnega praznika Dneva drţavnosti ter pomena
Dneva Policije, 28. obletnice osamosvojitve Slovenije in 30. obletnice izvedbe akcije »Sever«. Še
posebej je pozdravila vabljene goste in sicer: mag. Tatjano Bobnar, generalno direktorico Policije,
ţupane občin: Bohinj (Joţe Sodja) in Radovljica (Cirila Globočnika), mag. Boštjana Glaviča, direktorja
PU Kranj z oţjim timom sodelavcev ter predstavnike vseh soorganizatorjev ter vse prejemnike priznanj
Policije.
Slovesnost so na povabilo povezovalke s pozdravnimi nagovori nadaljevali: Joţe Ajdišek, podpredsednik
PVD Sever - Gorenjska (op.: v imenu vseh treh klubov upokojenih delavcev MNZ Maks Perc Kranj-BledJesenice, PVD Sever Gorenjska in IPA RK Gorenjska), mag. Boštjan Glavič, direktor PU Kranj in Joţe
Sodja, ţupan občine Bohinj. Vsi govorci so se v svojih nagovorih zahvalili in poklonili vsem miličnikom,
ki so se v teţkih in prelomnih trenutkih za slovensko zgodovino v osamosvojitvenih prizadevanjih
pogumno ţrtvovali, da lahko danes ţivimo v lastni in demokratični drţavi. Pri tem so tudi poudarili
odločnost in poţrtvovalno vlogo takratne milice, danes pa Policije, do slovenskega naroda, kot tudi
nerazdruţljivo povezanost z njenimi demokratičnimi vrednotami, kar se ne bi smelo nikoli pozabiti. Vsi
navedeni so tudi izrekli svoje čestitke vsem prejemnikom priznanj Policije.
Svečanost je nadaljevala slavnostna govornica, mag. Tatjana Bobnar, generalna direktorica Policije, ki
je po uvodnem pozdravu prisotnim usluţbencem Policije čestitala ob njihovem prazniku. Ob tem je še
posebej poudarila izzive, s katerimi se po njenem mnenju slovenska policija uspešno spopada in
sicer:»Čeprav se pogosto srečujemo z izjemno zahtevnimi nalogami, jih vedno opravimo z odliko. To

pomeni, da smo visoko profesionalna in dobro uigrana ekipa ljudi, ki delajo dobro, to pa občutijo
konkretni posamezniki, za katere si ţelim, da bi izkušnje s policijo povezovali z občutkom varnosti,
zaupanja in prijaznega človeškega odnosa. Rezultati kaţejo izboljšanje rezultatov dela na področju
preiskanosti kriminalitete, motenj javnega reda in miru, izzivi pa nas čakajo na področju prometa, kjer
se je stanje letos poslabšalo. Morali se bomo še bolj boriti za sleherno ţivljenje. Upravljanje
schengenske meje in preprečevanje nedovoljenih migracij nam ţe leta jemljejo veliko energije, pri tem
pa smo uspešni, kar nam priznava tudi tujina. Ne smemo pa pozabiti, da gre pri teh nalogah tako za
humanitarni vidik kot zagotavljanje varnosti. Vem, da lahko policistkam in policistom stoodstotno
zaupam, da boste za varnost v Sloveniji dali vse od sebe,« je povedala Bobnarjeva.

Na akademiji so bila nato podeljena priznanja Policije usluţbencem PU Kranj za posebne zasluge. Zlati
ščit policije so prejeli policisti Ţeljko Urgl, Milan Pivk, Miran Oštir in Sergej Kovačevič. Podeljenih je bilo
tudi 27 srebrnih in 19 bronastih ščitov Policije. Bronasti ščit policije za sodelovanje sta prejela Kontrola
zračnega prometa Slovenije in Denis Porčić - Chorchyp. Priznanja zdruţenja Sever so prejeli: Mirko
Kunšič (bronasti znak), Damjana Boţič - Močnik in Valentin Klemenčič (oba sta prejela srebrni znak).
Častno članstvo Kluba upokojenih delavcev MNZ RS - Maks Perc Kranj sta prejela: Dušan Amidţič in
Joţe Kavčič, zlati znak pa je prejel Roman Krek.
Zaključek slovesnosti je izzvenel v zvokih skladb kvinteta trobil Policijskega orkestra in prijetnem
druţabnem druţenju v preddverju dvorane.

