
Ivan Hočevar: Nagrobni govor za umrlim Djuradj Lekićem 

Lokacija: mestno pokopališče Radovljica 

Datum: 19.6.2020 

 

Spoštovani svojci, prijatelji in vsi, ki ste pokojnega poznali! 

Smrt večina kultur sprejema kot del ţivljenja tako, kot je tudi rojstvo del ţivljenja. Ob omembi smrti pa 

nam zaledeni kri v ţilah, spreleti nas srh in nenadoma nas prevzame nelagodje. 

Taki občutki so me prevevali, ko me je komandir Policijske postaje Radovljica obvestil, da je preminil 

nekdanji sodelavec, veteran vojne za Slovenijo in naš član, član PVD Sever – Gorenjska, Djuradj Lekić.  

Dţuro, pod tem imenom smo ga namreč poznali vsi zaposleni v Milici in Policiji se je rodil 18.9.1956 v 

Srbcu v BiH. Svojo dolgoletno kariero v Milici in kasneje Policiji je začel kot miličnik - pripravnik na 

Postaji milice Radovljica leta 1979 in jo kot stalni deţurni ob upokojitvi v letu 2008 tudi zaključil. 

V tem času je leta 1981 uspešno končal šolo za miličnike in tečaj za radiotelegarafiste.  

V Milici je opravljal različne naloge, od 1.2.1990 dalje pa je bil razporejen na dela in naloge stalnega 

deţurnega na Postaji milice Radovljica in jih opravljal vse do upokojitve.  

Še danes ni nikomer jasno, kako ti je uspelo, da si vso policijsko kariero preţivel na eni policijski enoti 

in da ti je uspelo opravljati naloge stalnega deţurnega kar 18 let.  Skratka bil si eno s Postajo milice oz. 

Policijsko postajo Radovljica. 

Tvoje poznavanje problematike in območja delovanja Policijske postaje Radovljica od Bohinja do Bleda 

in Radovljice je bilo neprecenljivo in predvsem so ti bili hvaleţni mlajši kolegi, ki so šele prestopili prag 

poklica, ki si ga imel rad in si ga opravljal z velikim veseljem v zadovoljstvo vseh, ki so potrebovali tvoje 

znanje in izkušnje. 

Vsa ta tvoja znanja, poznavanje problematike, predvsem pa poznavanje teren sta nam še kako koristila 

v času osamosvojitvenih procesov in osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Za ta svoj prispevek si si tudi 

pridobil status vojnega veterana. 

Tudi po upokojitvi si ostal zvest načelom in vrednotam, ki si jih gojil v policiji in prenašal na mlajše 

kolege. Vključil si se v delo društva upokojenih delavcev MNZ – klub Maks Per Bled in dolga leta deloval 

tudi v PVD Sever - Gorenjska za kar smo ti vsi hvaleţni. 

Ko se poslavljamo ob tvojem preranem odhodu, naj mi bo kot sodelavcu in prijatelju dovoljeno, da se ti 

v svojem imenu, imenu članov in članic PVD Sever - Gorenjska ter zaposlenih na Policijski postaji 

Radovljica zahvalim za ves tvoj trud in nesebično in zavzeto delo na vseh nalogah, ki si jih opravljal. 

Naj ti bo lahka ta zemlja pod Karavankami, za vedno boš ostal v našem spominu. 

Ţeni, hčerkama in ostalim sorodnikom pa izrekam iskreno soţalje. 

 

Slava ti! 

 

 


