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Spoštovane kolegice, kolegi in cenjeni gostje,  

v posebno čast mi je, da ob praznovanju Dneva Policije pričnemo s PU Kranj, in da imam v svojem prvem 
nagovoru od prevzema funkcije možnost pozdraviti in nagovoriti prav svoje nekdanje sodelavke in 
sodelavce. 

Še ne dolgo nazaj sem bil namreč tudi sam zaposlen na tej upravi. Danes tu, med prisotnimi, vidim 
številne poznane obrazce, med katerimi sem se vedno dobro počutil. 

Praznujemo dan Policije. Tega praznika smo se zaposleni vedno veselili, saj je bila to vedno tudi priložnost 
za srečanja in druženja s sodelavci, ki jih morda čez leto ne vidimo. 

Predvsem pa smo dan Policije vedno doživljali kot praznik, ob katerem se s ponosom spominjamo 
požrtvovalnih dejanj naših kolegov miličnikov pred več kot tridesetimi leti. Ta spomin je vedno spremljalo 
tudi odgovorno spoznanje, da nam je dana čast in priložnost nadaljevati njihovo zgodovinsko zapuščino. 
Morda moja generacija in generacije starejših kolegov ta praznik doživlja bolj osebno kot naši mlajši 
sodelavci, ki osamosvojitvene vojne - na srečo - niso doživeli. zato je pomembno, da sporočilo tega 
praznika prenašamo na nove rodove.  

Prav je, da se ob tej priložnosti dotaknemo tudi sedanjosti in prihodnosti. Za nami je precej zahtevno 
obdobje, ki je - to si moramo priznati - zagotovo vplivalo na ugled te institucije in zaupanja vanjo. 
Poudariti pa je treba, da ima slovenska Policija dolgoletno in bogato tradicijo pozitivnega delovanja. Zato 
verjamem, da bomo policijo vrnili tja, kamor v resnici sodi - med najbolj spoštovane institucije v državi, ki 
uživajo najvišjo stopnjo zaupanja. 

Spoštovani,  

zadnje leto je bilo z vidika koncentracije operativnih nalog zelo zahtevno. Največji izziv je bilo zagotovo 
predsedovanje Slovenije Svetu EU, ki je sovpadalo z začetkom turistične in vrhuncem planinske sezone. 
Veliko dogodkov se je odvijalo prav na območju PU Kranj. Delo pa je kljub velikim obremenitvam potekalo 
nemoteno. Zasluga za to gre zagotovo dobri organizaciji, pa tudi precejšnji požrtvovalnosti zaposlenih. To 
je treba znati ceniti in pohvaliti. 

Danes je priložnost, ko se bomo za posebej predano delo zahvalili s podelitvijo priznanj. Vsem 
prejemnikom iskreno čestitam.  

Preden pa oder prepustim naši voditeljici in Policijskemu orkestru, naj le še spomnim na sporočilo tega 
praznika. Pred dobrimi tremi desetletji je šest miličnikov, naših kolegov, za prihodnost slovenskega naroda 
zastavilo svoja življenja, hudo ranjenih je bilo še 14 miličnikov. Zahvaljujoč njihovi požrtvovalnosti danes 
živimo v samostojni, suvereni državi.  

Ob koncu vam želim, da današnji dan preživite, kar se da lepo. Iskrene čestitke ob našem prazniku. 


