ILIJI OTOVIČ V SLOVO

Dne 13.12.2010 je po dolgi in težki bolezni umrl Ilija Otovič, član PVD Sever Gorenjska, član
kluba Maksa Perca Jesenice ter član IPA Sekcije Slovenija. Pa vendar je bila bolezen
močnejša od njegove jeklene volje, ki jo je vsakodnevno izkazoval tako v krogu svoje družine
kot tudi področjih delovanja v njegovem tretjem življenjskem obdobju.
ŽALNI GOVOR ROMANA ZUPANC
Spoštovani družinski člani, prijatelji, znanci, nekdanji sodelavci in vsi, ki ste pokojnega ILIJO
poznali in ga spoštovali!
Vsak dober in plemenit človek, ki je dolga leta z nami sobival, ustvarjal lastno podobo in
prepoznavnost, opravljal zahtevno poklicno dolžnost, s katero je predano služil skupnosti,
nam ne more biti preprosto odvzet in pozabljen, kajti v naših srcih je zapustil svetlo sled
dobrote in plemenitosti.
Prav te besede so namenjene pokojnemu tovarišu,ILIJU ki je v teh decembrskih dneh bil
zadnjo življenjsko bitko z usodo, ki mu ni prizanesla. Ilija je prehodil mnogo poti, dobil veliko
življenjskih bitk, navajen je bil zmagovati in izgubljati, prav to pa ga je krepilo in hrabrilo, da je
bil kos najtežjim in najzahtevnejšim nalogam in izivom, pred katere ga je postavilo življenje.
Ilija je v Slovenijo prišel kot mlad fant z željo, da si pridobi srednjo izobrazbo in se z njo
dostojno poda življenju naproti. Srednji šoli je obiskoval na Bledu in Jesenicah, zlasti na
Jesenicah si je že med šolanjem pridobil prijatelje, znance in spoznal delo jeseniškega
železarja.

Kot velik domoljub in zaveden državljan se je tudi Ilija odločil, da vstopi v vrste takratne
milice, zato se je izšolal v Sremski Kamenici za miličnika. Leta 1957 se je ponovno vrnil v
Slovenijo, kjer je dobil službeno delovno mesto miličnika na takratnem oddelku milice
Mojstrana.
Zelo hitro se je vključil v terensko delo in vzpostavil korektne stike z občani, kar je bilo v tem
obdobju zelo pomembno, ker je prav območje oddelka milice teritorialno posegalo v obmejno
območje, mejo pa je bilo potrebno varovati.
Po reorganizaciji lokalne ravni, je bil po ukinitvi oddelka milice premeščen na Postajo milice
Jesenice, od koder je večinoma deloval kot vodja varnostnega okoliša na območju KS
Mojstrane.
Zaradi kadrovskih potreb po izkušenih in pridnih miličnikih, je poklicno kariero nadaljeval in jo
v letu 1987 zaključil, kot stalni dežurni na PM Jesenice.
Tukaj nas ni malo navzočih, ki smo takrat kot mladi miličniki Ilijo poznali kot strogega,
zahtevnega in vestnega miličnika, ki je znal uspešno voditi marsikatero zahtevno nalogo iz
mesta dežurnega. Prav njegovo poznavanje ljudi, terena in operativne izkušnje so ga
izoblikovale v osebo, ki ji je vodstvo Postaje milice zaupalo, njegov zadnji komandir Jože
MENCIN pa se rad spominja, da ga za razliko od nekaterih njegovih vrstnikov ni zmedla niti
uvedba računalnikov in delo z osnovnimi aplikacijami.
Ilija je rad opravljal svoj poklic, kar je pokazal tudi po prenehanju aktivnega staža, saj se je
vključeval v pomoč miličnikom na terenu in na sedežu enote, prav tako pa je pogodbeno
opravljal naloge mejne kontrole na takratni Postaji mejne milice Rateče, v času poteka letne
turistične sezone.
Bil je aktivni udeleženec v osamosvojitvenih procesih, pred, med in po osamosvojitvi R
Slovenije, v KS Mojstrana, pa mu je bilo zaupano vodenje Narodne zaščite. Vključen je bil v
združenja,
IPA Slovenije, RK Gorenjske, Združenje Sever, član kluba upokojenih delavcev ONZ Maks
Perc Jesenice, pa je bil od samega začetka od leta 1995.
Za svoje prizadevno delo je prejel številne pohvale, priznanja in odlikovanja.
Ustvaril si je prijetno družino, s katero je živel v Mojstrani, vendar so se otroci kmalu
osamosvojili, in z njimi nikoli ni pretrgal družinskih vezi, po svojih močeh sta jima z ženo
pomagala na njihovih poteh.
Dragi tovariš Ilija!
Danes se od tebe poslavljamo samo fizično, ne bomo in ne smemo pa te pozabiti v naših
mislih,
Zato verjamem, da si bo marsikdo od prijateljev, znancev in bivših sodelavcev vzel čas in ga
namenil tebi vsaj z mislijo ali prižgano svečko na grobu.
Zahvaljujem se ti za tvojo aktivnost in prizadevno delo v našem klubu.
ILIJA POČIVAJ V MIRU, NAJ TI BO LAHKA ZEMLJA!
Družini pokojnega in sorodnikom izrekam v lastnem imenu in imenu vseh članov KMP
Jesenice iskreno sožalje.

