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Spoštovane veteranke in veterani, gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, policistke in 

policisti, spoštovani gostje, v svojem imenu in imenu vseh policijskih veteranov združenih 

v Zvezi policijskih veteranskih društev Sever vas lepo in iskreno pozdravljam ob 

spominskem dnevu Združenja Sever. V naši sredini še posebej pozdravljam:  

- današnjega slavnostnega govornika Marjana Fanka, generalnega direktorja policije 

in njegove sodelavce, 

- Andreja Špengo, državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve in 

njegove sodelavce,  

- poslanca državnega zbora gospoda Marjana Dolinška, podpredsednika odbora za 

obrambo DZRS, 

- predstavnike Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske, 

- župana občine Zreče g. mag. Borisa Podvršnika in župane sosednjih občin,  

- predsednike in predstavnike veteranskih in domoljubnih organizacij združenih v 

KoDVOS, 

- predstavnike drugih stanovskih organizacij (policijskih sindikatov, IPA, Združenja 

policijskih šefov, zveze društev upokojenih delavcev MNZ); 

- vse ranjene policiste in svojce padlih v vojni za Slovenijo 1991, 

- praporščake,  

- vse nastopajoče in 

- seveda vse, ki boste danes dobili visoka priznanja Združenja Sever.  

 

Združenje Sever si je 1. december izbralo kot spominski dan, ker so organi za notranje 

zadeve in milica s pomočjo drugih 1. decembra 1989 uspešno preprečili tako imenovani 

»miting resnice« z uspešno izvedeno akcijo Sever. Akcija Sever je takrat zaščitila 

demokratične procese v Sloveniji in omogočila izvedbo prvih demokratičnih volitev ter 

nastanek samostojne in neodvisne države. Tega se oblast in politika premalo zaveda, 

kajti zahvale na proslavah ne odtehtajo tega, kar so storili takratni miličniki oziroma 

policijski veterani ob akciji Sever za nastanek samostojne in neodvisne države. Tudi 

njihova odsotnost na današnji proslavi nam veliko pove, kakšen pomen dajejo akciji 

Sever in tistim, ki so jim omogočili, da danes vladajo. 

 

Spoštovani, 

sugerirano mi je bilo, da naj ne govorim preveč o akciji Sever, kar bom upošteval.  

Vendar spoštovani, v času akcije Sever sta slovenska oblast in milica uživali velik ugled, 

saj jo je glede na Slovensko javno mnenje v letu 1990 podpiralo 92,7 % državljank in 

državljanov, milica je bila visoko strokovno varnostno in obrambno usposobljena, imela 

je številčno in prav tako dobro varnostno obrambno usposobljeno rezervno milico, imeli 
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smo narodno zaščito, miličniki pa so imeli posebne dolžnosti in posebne pravice v odnosu 

do drugih javnih uslužbencev.  

 

In kaj imamo sedaj v samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. Številčno podhranjeno 

policijo na operativni ravni s slabo opremo in voznim parkom, pomožne policiste, ki jih je 

premalo za srednje veliko policijsko upravo, nimamo narodne zaščite oziroma njej 

podobne oblike organizirane strukture za zagotavljanje varnosti na lokalnem nivoju. 

 

Spoštovani, žalostno je, da so policistom ostale le posebne dolžnosti, posebne pravice pa 

so policisti počasi izgubljali. Ukinjen jim je bil benificirani staž, 100 % bolniška, 20 % 

dodatek za pooblaščenost in vse drugo, kar so imeli in policija vseeno kot včasih, še 

vedno profesionalno in na visokem nivoju skrbi za varnost, torej za dobrino in potrebo, ki 

jo uvrščamo takoj za potrebo za preživetje. In zakaj k nam prihajajo begunci, ker v svoji 

državi nimajo zagotovljene varnosti.  

 

Policisti so imeli zgoraj navedene posebne pravice, ker je njihovo delo zelo nevarno 

(preko 200 napadov na njih vsako leto, tudi taki s smrtnim izidom in hudimi telesnimi 

poškodbami), ker jih mnogi v postopkih žalijo, omalovažujejo in ogrožajo, ker je njihovo 

delo izpostavljeno tudi drugim nevarnostim, morajo biti vedno na razpolago in ker 

morajo ukrepati tudi, če niso v službi, da ne naštejem vsega. 

 

Za takšno stanje v Policiji so odgovorne vse vlade od osamosvojitve naprej, ki so pri 

Policiji iskale finančne in druge rezerve za svoje udobno vladanje, posamezniki pa so si s 

tem ne malo krat utrjevali svoj politični položaj. Vse vlade do sedaj so policijskima 

sindikatoma obljubljale različne rešitve, tudi ministri za notranje zadeve, vendar nobena 

vlada in večina ministrov do sedaj ni naredila nič za njihov status in ni zagotovila 

ustreznih materialnih pogojev za delo ter ni zagotovila policistom plače, ki bi bila za 

človeka (policista) vrednega življenja. 

 

Tudi vojni veterani oziroma policijski veterani smo pridobljene pravice po osamosvojitvi 

počasi izgubljali in izgubili vse z zloglasnim ZUJFOM. Smo pa se letos skupaj z Zvezo 

vojnih veteranov Slovenije uspeli z vlado in njenim predsednikom ustrezno uskladiti in s 

1. 1. 2016 ponovno zagotoviti dodatek za dodatno zdravstveno zavarovanje za vojne 

veterane 91, ki so dopolnili 55 let starosti, če so uveljavili pravico do poklicne, 

predčasne, starostne ali invalidske pokojnine in za brezposelne vojne veterane, ki so 

prijavljeni kot brezposelni. Uspeli pa smo pridobiti tudi 750.000,00 EUROV več sredstev 

za delovanje vseh veteranskih organizacij v Republiki Sloveniji.  
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Glede na navedeno apeliram, da vsi pristojni storijo vse potrebno, da se status policistov 

ustrezno uredi. V tej smeri podpiram oziroma podpiramo prizadevanje obeh polic ijskih 

sindikatov, saj sem prepričan, da je potrebno policiste obravnavati drugače in ne le kot 

javne uslužbence. Policisti so policisti in v nobenem primeru niso le javni uslužbenci in 

vrniti jim je potrebno nekatere posebne pravice, ki so jih že imeli.  

 

Hkrati pa si bomo policijski veterani prizadevali, da se tudi status vojnih veteranov 91 

ustrezno uredi, če ne drugače, vsaj na simbolni ravni. Smo pa letos skupaj z Zvezo 

vojnih veteranov Slovenije uspeli dan odhoda zadnjega vojaka jugoslovanske ljudske 

armade iz Slovenije spremeniti v državni praznik Dan suverenosti.  

 

Spoštovani, 

vam in vsem policijskim veterankam in veteranom še enkrat čestitam ob našem 

spominskem dnevu Združenja Sever in vas po proslavi vabim na prijateljsko veteransko 

druženje. 

 

Hvala za pozornost! 

 

Ljubljana, 30. 11. 2015 

                                                                                      Predsednik Združenja Sever 

                                                                                             dr. Tomaž Čas    

 

 

 

 


