DJURADJU LEKIĆU - V SLOVO
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V četrtek, dne 18.6.2020 smo od naših aktivnih kolegov iz Radovljice izvedeli žalostno novico, da je v
64. letu umrl naš nekdanji sodelavec, veteran osamosvojitvene vojne za Slovenijo in član kluba
upokojenih delavcev MNZ – kluba Maks Perc Bled ter dolgoletni član PVD Sever Gorenjska, Djuradj
Lekić.
Djuradja je večina nas poznala le kot poklicnega kolega Djura, ki je v svojem aktivnem delovnem
obdobju med leti 1979 – 2008 prehodil pot od miličnika - pripravnika do stalnega dežurnega policista
na nekdanji Postaji milice Radovljica, oziroma po reformi Policije v letu 1995 na Policijski postaji
Radovljica, kjer se je v letu 2008 tudi upokojil. V osamosvojitvenem letu 1991 se je tudi Djuro skupaj
s svojimi poklicnimi kolegi brezkompromisno odzval klicu domovine in sodeloval v osamosvojitveni
vojni, kjer se je nedvomno izkazal.
Djuro je v svoji aktivni poklicni karieri prejel več priznanj za svoj prispevek pri zagotavljanju in
izboljšanju na področju javne varnosti. V krogu bivših poklicnih kolegov, prijateljev in znancev pa je
bil znan predvsem po svoji strokovnosti in preudarnosti ter doslednosti.
Tretje življenjsko obdobje je po upokojitvi preživljal z družino v Lescah in obiskovanju rodnega Srbca
ter drugih krajev iz njegove mladosti, veliko pa se je posvečal tudi bolj umirjenemu preživljanju
tretjega življenjskega obdobja in svojim vnukom. Aktivno se je vključil tudi v delovanje kluba
upokojenih delavcev MNZ – kluba Maks Perc Bled in PVD Sever – Gorenjska. Žal je prezgodnja smrt
posegla vmes in mu tako prekrižala njegove nadaljnje življenjske načrte.
Od Djura smo se poslovili na pokopališču v Radovljici, dne 19.6.2020. Vsem njegovim domačim in
sorodnikom ter vsem, ki ste 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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