
SLOVESNOST V POČASTITEV DNEVA DRŽAVNOSTI, DNEVA POLICIJE, 31. OBLETNICI 

OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE IN 33. OBLETNICI IZVEDBE AKCIJE SEVER 

Vir/avtor: Damjan Renko  

Fotografije: fotoarhiv Policijska uprava Kranj 

 

V petek, dne 10. 6. 2022 ob 11. uri je v Nato centru odličnosti za gorsko bojevanje, Poljče 27, 4275 
Begunje na Gorenjskem, potekala slovesnost v počastitev dneva drţavnosti, dneva Policije, 31. obletnici 
osamosvojitve Slovenije in 33. obletnici izvedbe akcije »Sever«. Soorganizatorji svečanosti so bili: 
Policijska uprava Kranj, IPA regionalni klub Gorenjska, PSS OPS Gorenjska, Območni klubi upokojenih 
delavcev MNZ Maks Perc (Kranj, Jesenice in Bled) ter PVD Sever – Gorenjska.  

V kulturnem delu programa katerega je povezovala usluţbenka iz GPU SGDP Polona Rebernik je 
sodeloval še kvartet saksofonov policijskega orkestra v sestavi: Andrej Knap – vodja, Martin Skubin, 
Nace Kogej in Aljaţ Ţiţek, ki so v začetku slovesnosti izvedli drţavno himno, tekom kulturnega programa 
pa so izvedli še naslednje skladbe: »Ragaudon Del Dardanus«, avtor J.Ph. Rameau, »Vem, da danes bo 
srečen dan«, avtor: Tomaţ Domicelj, glasba:  Joţe Privšek, »Uptown girl«, avtor B. Jiel, »High society«, 
avtor: P Steel, glasba: W. Melrose in »Venček slovenskih narodnih«, avtorji: Joţe Privšek,  M. Mihelič in 
Mojmir Sepe.   

V uvodnem  delu slovesnosti je povezovalka programa, po igranju drţavne in himne EU in pozdravu 
avditoriju pojasnila razloge tako za praznovanje drţavnega praznika Dneva drţavnosti ter pomena Dneva 
Policije, 31. obletnice osamosvojitve Slovenije in 33. obletnice izvedbe akcije »Sever«. Še posebej je 
pozdravila vabljene goste in sicer: mag. Boštjana Lindava, v. d. generalnega direktorja Policije, ţupane 
občin: Kranj (Matjaţa Rakovca), Naklo (Ivan Meglič), Trţič (Dušan Bodlaj - podţupan v začasnem 
opravljanju funkcije ţupana, go. Melito Močnik, direktorico PU Kranj z oţjim timom sodelavcev ter 
predstavnike vseh soorganizatorjev ter vse prejemnike priznanj iz vrst: Policije, Območnih klubov 
upokojenih delavcev MNZ Maks Perc (Kranj, Jesenice in Bled) ter PVD Sever – Gorenjska.   

Slovesnost sta na povabilo povezovalke s pozdravnimi nagovori nadaljevala: polkovnik Borut Flajšman, 
poveljnik Nato Centra odličnosti za gorsko bojevanje (NCOGB) Poljče in Melita Močnik, direktorica PU 
Kranj. Oba govorca sta se v svojih nagovorih zahvalila in poklonila 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 je direktorica PU Kranj poudarila tudi 
odločnost in poţrtvovalno vlogo takratne milice, kot tudi današnje Policije, do slovenskega naroda, kot 
tudi nerazdruţljivo povezanost z njenimi demokratičnimi vrednotami, kar se ne bi smelo nikoli pozabiti. 
Oba navedena sta tudi izrekli svoje čestitke vsem prejemnikom priznanj Policije in stanovskih organizacij.  

Svečanost je nadaljeval slavnostni govornik, mag. Boštjan Lindav, v .d. generalnega direktorja Policije, ki 
je po uvodnem pozdravu prisotnim usluţbencem Policije čestital ob njihovem prazniku. Ob tem je še 
posebej poudaril izzive, s katerimi se po njegovem mnenju slovenska policija trenutno spopada. Ob 
zaključku svojega govora, katerega je prisotna publika nagradila z gromkim aplavzom, se je govorec 
zaradi drugih nujnih delovnih obveznosti opravičil in zapustil dvorano (op.: celoten govor je v prilogi 
članka).  

V nadaljevanju slovesnosti je nato Melita Močnik, direktorica PU Kranj  podelila priznanja Policije in sicer: 

BRONASTI ZNAK POLICIJE ZA SODELOVANJE: 
 Ministrstvo za obrambo, Generalštab SV, Poveljstvo sil SV – Logistična brigada 
 
BRONASTI ŠČIT POLICIJE: 
 Aleš Sodja, PP Radovljica 
 Peter Smolej, PPP Kranj 
 Aleš Drekonja, OKC PU Kranj 
 Elvis Fajković, OKC PU Kranj  
 Damjan Sever, OKC PU Kranj 



 Geno Đukić, PLP Brnik 
 Beno Štular, PLP Brnik 
 Amir Semanić, PLP Brnik 
 Bor Jerman, PLP Brnik 
 Sašo Rupnik, SKP PU Kranj 
 Rok Zabret, PP Kranj 

Dobitniki bronastega ščita, ki so opravičili svojo odsotnost in jim bodo priznanja podeljena naknadno so 
bili: Matej Vončina, PP Radovljica, Breda Arneţ, PPP Kranj, Robert Šmitek, OKC PU Kranj in Elidijan 
Hodţić, PP Bled. 

SREBRNI ŠČIT POLICIJE: 
 Marko Gačnik, PP Kranjska Gora 
 Janez Gregorič, PP Škofja Loka 
 Klemen Trček, PP Škofja Loka 
 Igor Marijan, PP Bled 
 Jernej Lešnjak, PP Jesenice 
 Borut Purkat, SKP PU Kranj 
 Denis Čemaţar, SD PU Kranj  
 Damjan Nartnik, PP Kranj 
 Draţen Papec, PPIU Kranj 
 Robert Hmeljak, PPIU Kranj 
 Milan Radonjić, PP Trţič 
 Davorin Jarkovič, PP Trţič  

ZLATI ŠČIT POLICIJE: 
 Tomaţ Meţek, PLP Brnik 
 Vanja Bratušek, SD PU Kranj 
 Branko Jotić, PP Jesenice 

V drugem delu slovesnosti je nato sledil pozdravni nagovor Branka Celarja, predsednika OK UD MNZ 
Maks Perc Kranj, ki je prisotne nagovoril v skupnem imenu ostalih soorganizatorjev slovesnosti in sicer 
PSS OPS Gorenjska, IPA RK Gorenjska, Območnih klubov upokojenih delavcev MNZ Maks Perc (Kranj, 
Jesenice in Bled) ter PVD Sever – Gorenjska. V svojem ekspozeju se je govorec sprehodil skozi čas ter 
pri tem nanizal tudi doseţke v petdesetih letih delovanja OK UD MNZ Maks Perc (Kranj, Jesenice in Bled) 
kot tudi petindvajsetih letih delovanja PVD Sever – Gorenjska. Poudaril je prizadevanja generacij 
miličnikov in policistov ter vse ostalih spremljajočih sluţb v varnostnem sistemu rajnke SFRJ kot tudi 
danes samostojne drţave Slovenije, ki so bili za svojo domovino vedno pripravljeni ţrtvovati tudi lastna 
ţivljenja. Prav zaradi tega jim po njegovem prepričanju morajo pripadati tudi določene pravice in 
spoštovanje s strani civilne druţbe in političnih elit. Brez generacij miličnikov in pripadnikov sluţb 
nekdanjih organov za notranje zadeve kot tudi veteranov osamosvojitvene vojne namreč ta drţava sploh 
ne bi obstajala, skratka vsi ti so temeljni pomnik zgodovinskega spomina tega naroda in kot taki brez 
vsakršne trohice dvoma pomemben vezni člen med civilno druţbo in varnostnim sistemom drţave. Ţal je 
bil odnos izvršilne oblasti v zadnjih dveh letih mizeren in v odnosu do veteranskih ter stanovskih 
organizacij v okviru Policije nadvse poniţujoč. Še posebej sta tu negativno izstopala minister za notranje 
zadeve in vrh GPU MNZ, ki je do poteka mandata 14. Vlade RS dne 1. 6. 2022 storil vse, da je oteţil ali 
celo onemogočil več kot korektno in vsestransko večletno dobro sodelovanje ZPVDS in stanovskih 
organizacij s Policijo. Zadnji tak poskus je bil namreč sprejetje neţivljenjskega Pravilnika o sodelovanju 
policije z veteranskimi in drugimi stanovskimi organizacijami (Uradni list RS, št. 74 z dne 27. 5. 2022) tik 
pred zaključkom mandata 14. Vlade RS. Svoj nagovor je zaključil z upanjem na boljše bodoče odnose z 
novo ministrico za notranje zadeve kot tudi aktualnim vrhom GPU MNZ.  

Takoj po zaključku nagovora je govorec Branko Celar za posebne in izredne zasluge pri razvoju in 
delovanju ob 50. obletnici delovanja OK UD MNZ Maks Perc Kranj podelil še najvišje priznanje in sicer 
ZLATO PLAKETO, katero je v imenu PU Kranj prevzela njena direktorica Melita Močnik. 



V nadaljevanju slovesnosti sta nato Ivan Hočevar, predsednik PVD Sever – Gorenjska in Damjan Renko, 
podpredsednik PVD Sever – Gorenjska, podelila priznanja ZPVD Sever in sicer so jih prejeli: 

PLAKETA SEVER: 

 Mestna občina Kranj (prevzel ţupan Matjaţ Rakovec) 

SREBRNI ZNAK: 

 Joţe Ajdišek 
 Ivan Bizjak 
 Ivan Hočevar 
 Anton Hribar 

BRONASTI ZNAK: 

 Mag. Franc Ekar 
 Peter Jeraša 
 Boštjan Pristavec 
 Aleš Ţitnik 

Zaključek slovesnosti je izzvenel v zahvali povezovalke publiki za udeleţbo na skupni slovesnosti in vabilu 
k nadaljevanju prijetnega druţabnega druţenju izven objekta, kjer je potekala slovesnost.   


