
MITINGA RESNICE PRED 22 LETI NI BILO   
 
 
Ob napovedi mitinga resnice, pred  dvaindvajsetimi leti, je napočil trenutek, ko smo morali 
slovenski policisti, takrat miličniki, pogumno braniti slovensko čast in neodvisnost. Z odločnim 
ukrepanjem smo zavrnili jugoslovanske mitingaše, ob tem pa tvegali tudi svoja življenja. 
 
V spomin na ta odločilni dan v zgodovini naše mlade države Slovenije je Zveza policijskih 
veteranskih društev Sever in Policijsko veteransko društvo Sever Dolenjska in Bela Krajina 
organizirala slovesnost. Spominski dan vseh veterank in veteranov Združenja Sever smo 
obeležili 1. decembra 2011 v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju.  
 

 
Veteranke in veterani v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju.  
 
Pred slovesnostjo je predsednik združenja Miha Molan sprejel svojce padlih in ranjene med 
osamosvojitveno vojno. 
 



 
Predsednik Združenja Sever Miha Molan, Suzana Furek in Zofka Šoster – udeleženki sprejema 
za svojce umrlih in ranjenih v vojni, iz Maribora. 

Odločitev izpred 22-ih let je bila pogumna in modra, akcija pa izvedena strokovno. Ponosni 
smo na zgodovinsko vlogo slovenske policije. Upamo lahko le, da je takratno delo policije 
dovolj cenjeno in da bo tako ostalo tudi v prihodnje. Upam, da danes, 22 let po izvedeni akciji 
Sever, ta nosi v sebi dovolj močno sporočilnost tistega časa, ki se bo za vedno vtisnila v 
zgodovinski spomin vseh Slovencev. Varnost države tudi danes ni  nekaj samoumevnega in 
ne pride sama od sebe, ampak se je treba zanjo truditi iz dneva v dan. 

Zato velja zahvala vsem sodelujočim v akciji Sever, da so uspešno zavarovali Slovenijo pred 
enim večjih ogrožanj naše domovine. Večjo smo doživeli le še v času osamosvojitvene 
vojne, v letu 1991, ko nas je napadla JLA. 

Slavnostni govornik je bil dr. Matjaž Kmecl. Slovesnosti so se udeležili tudi častni gostje, med 
njimi: nekdanji predsednik republike Milan Kučan, načelnik generalštaba Slovenske vojske 
Alojz Šteiner, svetovalec predsednika republike general Ladislav Lipič in drugi. 



 
Poseben pomen slovesnosti so dali častni gostje in praporščaki. 
 
Na slovesnosti so bila podeljena najvišja priznanja zveze - plakete Združenja Sever. V 
kulturnem programu so nastopili Šentjernejski oktet, policĳski orkester, vokalna solista in 
harmonikar. Poseben pečat prireditvi pa so dali praporščaki iz vseh veteranskih društev 
Slovenije. 
 
Iz Policijskega veteranskega društva (PVD) Sever Maribor smo se na slovesnost odpeljali z 
dvema kombijema. Po slovesnosti smo se v avli kulturnega centra družili z veterankami in 
veterani iz vse Slovenije. Tako slovesnost kot tovariško srečanje je minilo v prijetnem 
vzdušju. 
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