
Spoštovane policijske veteranke in veterani,  

prisrčno pozdravljeni ob našem spominskem dnevu Združenja Sever. Vesel sem, da ste se 

današnje proslave udeležili v tako velikem številu. Prav vi oziroma mi smo se pred 22. leti 

odločili, da bo naš praznik - naš spominski dan 1. decembra, ki nas spominja na uspešno 

izvedeno akcijo »Sever« v letu 1989. Takrat so organi za NZ in milica, ob pomoči drugih, 

preprečili »miting resnice«, na katerem so nahujskane množice iz drugih republik želele 

zamenjati slovensko republiško vodstvo. Če bi jim »miting resnice« uspel, ne bi bilo plebiscita, 

ne prvih svobodnih demokratičnih volitev in ne osamosvojitve. 

 

Spoštovane policijske veteranke in veterani, dovolite mi, da v svojem imenu in v imenu vseh 

vas, v naši sredini pozdravim slavnostno govornico ministrico za notranje zadeve in generalnega 

direktorja policije s sodelavci, generalnega državnega pravobranilca, župana občine Krško in 

druge župane ter podžupane, predstavnike veteranskih in domoljubnih organizacij, s katerimi 

izjemno dobro sodelujemo in vse druge goste, ki ste si vzeli dragoceni čas in se nam pridružili 

ob nam najpomembnejšemu dogodku, ki ga obeležujemo vsako leto. Še posebej pa 

pozdravljam svojce padlih in ranjene v osamosvojitveni vojni. Akcija Sever je pomenila piko na 

i, glede na vsemogoče pritiske s strani zveznih organov, ki so si v osemdesetih letih na vse 

načine prizadevali, da bi si ponovno pridobili pristojnosti, ki so jih včasih imeli na področju 

zagotavljanja javne varnosti oziroma na področju policijske dejavnosti. Te poskuse smo 

preprečevali s strokovnimi argumenti mimo vednosti širše javnosti, kar je bilo mogoče narobe, 

ker sedaj nekateri govorijo, da se je vsa odpor proti zvezni oblasti začel šele leta 1990. Z akcijo 

»Sever« pa se je zvezni oblasti prvič reklo javno ne, v Sloveniji skrbi za varnost milica in drugi 

delavci organov za notranje zadeve.  

 

Kot aktivni udeleženec akcije Sever v tem trenutku ne bi želel govoriti o akciji »Sever«, saj je 

teža izrečenih besed drugih pri tem močnejša, verodostojnejša in za nas udeležence 

pomembnejša. Tako je ob 20. obletnici akcije »Sever« takratni predsednik republike dr. Danilo 

Turk rekel: »Preprečitev »mitinga resnice« je dogodek izjemnega pomena v procesu 

osamosvajanja. S tem dejanjem je slovenska milica realno in tudi simbolno pokazala in 

dokazala, da je sposobna zagotavljati varnost in politično stabilnost v izjemno zahtevnih 

političnih razmerah, ki so že načenjale varnost v državi«. 

  

O akciji »Sever« sta priznana zgodovinarja in proučevalca procesov osamosvojitve ter 

državljanke in državljani rekli: 

- dr. Repe: Slovenska milica je dokazala, da v Sloveniji velja red in zakon in da 

demokratizacija poteka organizirano, dogovorno, s postopnim sprejemanjem zakonodaje in 



njenim spoštovanjem ter s spoštovanjem legalnih institucij. Ob napovedih »mitinga resnice« 

v Ljubljani, s katerim naj bi zrušili slovensko vodstvo, so poročila SDV dokaj natančno kazala 

največje krizne točke v Jugoslaviji in nakazala možen (krvav) razvoj dogodkov, do katerih je 

leto in pol kasneje tudi prišlo; 

 

- dr. Čepič: Z akcijo “Sever” je slovenska milica stopila v politično areno kot jasno oblikovana 

profesionalna organizacija, ki je imela nalogo skrbeti za javno, pa tudi za državno varnost v 

Sloveniji; 

 

- državljanke in državljani so po preprečitvi »mitinga resnice« v slovenskem javnem mnenju 

leta 1990 oblastne organe in milico, ki je zagotavljala realizacijo z akcijo »Sever«, zelo 

visoko podpirali z 92,7 %, kar ni primerljivo z nobeno drugo odločitvijo med demokratičnimi 

in osamosvojitvenimi procesi Republike Slovenije; 

 

- med demokratičnimi in osamosvojitvenimi procesi ter akcijo »Sever« je bilo mnenje o milici 

in miličnikih zelo dobro, da ne rečemo odlično, saj bi miličnikom v tem času pomagalo kar 

93,2% anketiranih v slovenskem javnem mnenju. 

 

Akcija Sever je dala Sloveniji veliko samozavest, potrebno za pomembne nadaljnje odločitve, ki 

so kmalu zatem sledile s plebiscitom, osamosvojitvijo in vojno za Slovenijo, vlila pa je tudi 

samozavest in dostojanstvo milici, ki je imela nadvse pomembno vlogo v vseh teh dejanjih in 

kasneje pri njihovem zavarovanju. Milica je v vsem tem času redno opravljala vse svoje naloge. 

Tudi med vojno je preiskovala kazniva dejanja, zagotavljala javni red in mir, reševala prometne 

nesreče in opravljala druge naloge, predvsem kriminalistična služba pa je opravljala oglede 

krajev vseh spopadov med vojno, kjer je prišlo do smrti oziroma telesnih poškodb.  Prav to je 

edinstven pristop milice v vojni, če k temu še dodamo zakonito in izjemno humano ravnanje TO 

in milice z vojnimi ujetniki. 

Brez takšne milice takratni dogodki ne bi potekali tako kot so – varno in mirno; ne bi bilo 

uspešnih prevzemov mejnih prehodov in carine, ne bi bilo uspehov v prvih bojnih spopadih, ne 

bi bilo varnih poti slovenskih predstavnikov na mirovna pogajanja z ministrsko trojko takratne 

Evropske skupnosti v Zagreb, ne na Brione, in ne potovanj s celovškega in graškega letališča v 

svet, da se je tam lahko slišala tudi slovenska resnica o dogajanju v Sloveniji in nekdanji 

Jugoslaviji. Slovenska milica je odigrala vitalno varnostno vlogo vse do mednarodnega 

priznanja. 

Zadovoljni smo lahko, da je šele ta vlada ponovno spoznala prispevek vojnih veteranov 91 za 

osamosvojitev Slovenije in odpravila krivico, ki se nam je zgodila z ZUJF- om in nam vsem v 



skladu z zakonom vrnila dodatek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje ter veteranskim in 

domoljubnim organizacijam namenila 100% več sredstev, ki so nam bila v tej višini v zadnjih 

letih odvzeta. Za takšno odločitev vlade je moralo vodstvo Združenja Sever in Zveze vojnih 

veteranov Slovenije vložiti veliko napora in spretnosti v pogajanju. 

Spoštovani, s teritorialno obrambo, ki je pred nekaj dnevi praznovala svojo 48. obletnico, je 

milica, ki je pod republiško upravo prišla in se odlepila od zvezne pristojnosti pred 49. oziroma 

50. leti, kasneje pa kot policija, vselej dobro sodelovala. To sodelovanje je bilo še posebej 

izjemno v letu 1990 ob vzpostavitvi MSNZ in v osamosvojitveni vojni 1991. Sedaj so se v Zvezi 

vojnih veteranov Slovenije odločili, da bodo izdali zbornik oziroma publikacijo o delovanju TO v 

tem času. Zato sem glede na dopisovanje njihovih članov po elektronski pošti, predsedniku 

generalu Lipiču pisno predlagal, da se tega pisanja lotimo skupaj pod geslom: »skupaj smo bili 

v vojni, skupaj bodimo pri pisanju zgodovine«, kar je z veseljem sprejel. Tako bomo še 

bolj poglobili naše sedanje dobro sodelovanje ter verodostojno in na zgodovinsko utemeljen 

način prikazali vlogo obeh akterjev in njune posebnosti v času osamosvojitvenih procesov in 

osamosvojitveni vojni. 

Vsem čestitam ob našem prazniku, ker pa smo že vstopili v mesec december in imamo svojo 

delovno in življenjsko okolje že precej okrašeno, vam želim prijetne božične praznike in srečno 

novo leto. 

Krško, 1. 12. 2016                                                             Predsednik Združenja Sever 

                                                                                                 dr. Tomaž Čas 

         

 


