BOJANU BELAKU- V SLOVO

*6. 6. 1953 +24 . 7. 2017
V ponedeljek, dne 24.7.2017 nas je pretresla novica, da je umrl nekdanji sodelavec, veteran
osamosvojitvene vojne za Slovenijo, član Kluba upokojenih delavcev Ministrstva za notranje
zadeve – Maks Perc Kranj in dolgoletni član PVD Sever Gorenjska, Bojan Belak.
Večina nas je Bojana poznala kot poklicnega kolega, ki je v svojem aktivnem delovnem
obdobju v letih 1972-1999 prehodil plodno in bogato profesionalno pot od miličnika na
nekdanji Postaji milice Tržič, pa vse do prvega načelnika operativno komunikacijskega centra
na nekdanji Upravi za notranje zadeve Kranj (op.: kasneje Policijski upravi Kranj), kjer se je v
letu 1999 tudi upokojil.
V osamosvojitvenem letu 1991 se je Bojan kot komandir takratne Postaje mejne milice
Ljubelj brezkompromisno odzval klicu domovine ter skupaj s svojimi miličniki sodeloval v
osamosvojitveni vojni, kjer se je nedvomno izkazal tudi kot pogajalec med pogajanji z
agresorsko enoto JLA na območju mejnega prehoda Ljubelj in njenem kasnejšem umiku
nazaj v kasarno v Kranju, katerega je brez resnejših konfliktov izpeljal brez zapletov v
sodelovanju z vodstvom PM Tržič.
Bojan je za svoj prispevek v aktivni delovni karieri prejel številna priznanja in pohvale vezane
na njegov prispevek k zagotavljanju in izboljšanju varnostnih razmer. V krogu bivših poklicnih
kolegov, prijateljev in znancev je bil znan predvsem po svoji mirnosti in spoštljivi naravi ter
preudarnih besedah in dejanjih.
Tretje življenjsko obdobje je preživljal odmaknjeno v krogu družine, kjer je še posebej
izstopal po skrbi za svojo ženo Sonjo, ki mu je umrla v letu 2012.
Žal je Bojan izgubil svojo zadnjo bitko s kruto boleznijo, ki je bila močnejša od njegove
jeklene volje, ki jo je vsakodnevno izkazoval tako v krogu svojih dragih kot tudi na drugih
področjih tretjega življenjskega obdobja. Še enkrat Bojan, hvala ti za vse, za vedno boš ostal
v naših spominih.

Vsem njegovim domačim in sorodnikom ter vsem, ki so spoštovali njegovo požrtvovalnost,
delavnost in domoljubje, cenili njegovo znanje, strokovnost in izkušnje, se veselili srečanja z
njim in so vas bogatile njegove preproste misli, naše iskreno in najgloblje sožalje.
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