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V soboto, dne 28. 1. 2023 smo se na pokopališču v Ribnem pri Bledu za vedno poslovili od mnogo 
prezgodaj umrlega nekdanjega sodelavca, prijatelja in veterana osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter 
dolgoletnega predsednika »Športnega društva Bled 92«, člana Krajevne organizacije borcev za vrednote 
NOB Zasip, člana IPA RK Gorenjska in IPA RK Ljubljana, člana kluba upokojenih delavcev MNZ Maks Perc 
– Bled in člana Policijskega veteranskega društva SEVER Gorenjska, Dušana Ţnidaršiča - Duleta. Večina 
nas je Dušana poznala kot poklicnega kolega, ki je v svojem aktivnem delovnem obdobju v letih 
1978/2008 prehodil plodno in bogato profesionalno pot od miličnika/policista do pomočnika komandirja 
sedanje Policijske postaje Bled.     

Dušan se je rodil dne 4. 3. 1959 v vasi Log, v občini Šmarje pri Jelšah. Mladost je preţivljal v Ljubljani, 
kjer se je v letu 1974, po končani osnovni šoli odločil za poklic miličnika. Šolanje v takratni 8. generaciji 
Šole za miličnike kadete v Tacnu je uspešno zaključil v letu 1978. Kot miličnik pripravnik je bil nato 
razporejen na takratno Postajo milice Radovljica, v kasnejšem obdobju pa je sluţboval v različnih enotah 
na območju takratne UNZ Kranj (op.: sedaj Policijska uprava Kranj). Pred upokojitvijo v letu 2008 pa je 
opravljal dela in naloge pomočnika komandirja na Policijski postaji Bled. 

V tem obdobju je spoznal tudi svojo kasnejšo ţivljenjsko sopotnico - ţeno Bredo, s katero sta se poročila 
in nato najprej bivala pri Brigitinih starših, kasneje pa sta v Ribnem pri Bledu zgradila novo hišo in si 
ustvarila druţino. Rodila sta se jima sinova Duško in Anţe, katera sta vzgojila v poštena in zaupanja 
vredna drţavljana.  

Povsod v policijskih enotah, kjer je bil Dušan zaposlen je bil med sodelavci zelo cenjen in spoštovan. 
Karakterno ga je odlikovala predvsem njegova človeškost, doslednost, predanost in strokovnost ter 
pripravljenost pomagati sodelavcem in občanom. V našem spominu bo Dušan nedvomno zasidran kot 
izjemen človek, ki je kot miličnik/policist in starešina ter domoljub s svojo nesebično pripravljenostjo in 
veliko mero odgovornosti vedno izkazoval izjemno domoljubje. Bil je človek, ki je v ţivljenju vedno 
brezkompromisno sledil svojim vrednotam in prepričanjem v katera je verjel. Vedno znova je dokazoval, 
da lahko kot miličnik/policist in drţavljan s svojimi dejanji in besedami vpliva na svet okoli sebe. O tem, 
da je Dušan svoj poklic opravljal predano in kot poslanstvo priča tudi vrsta prejetih priznanj, med njimi 
tudi več visokih priznanj Milice in Policije za zasluge s področja varnosti, na katere je bil še posebej 
ponosen. Kot akter v procesu osamosvajanja R. Slovenije pa je bil tudi prejemnik priznanja SREBRNI 
ZNAK OSAMOSVOJITVE za prispevek in zasluge pri opravljanju nalog na področju varstva 
ukrepov nastajajoče slovenske drţave.  

Njegovo tretje ţivljenjsko obdobje je minevalo mirno in spokojno v bivalnem okolju, kjer je bil cenjen in 
spoštovan. Veliko časa je posvetil planinarjenju, še posebej mu je bil ljub njemu najbliţji vrh Taleţ, kjer 
je z razgledne toče pri lovski koči neštetokrat uţival ob panoramskem pogledu na Ribno in celotno 
blejsko okolico. Poseben izziv zanj so bili spominski veteranski pohodi na Triglav, kjer je je najmanj 
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desetkrat sodeloval tudi kot udeleţenec ali organizator le-teh. Seveda je vsekakor potrebno omeniti tudi 
njegovo neizmerno veselje ob medsebojnih stikih s sinovoma in vnukoma Enejem in Lukom ter 
vnukinjama Hano in Ţivo, ki so vedno znali poskrbeti za nasmeh na njegovem obrazu.   

Kot velik domoljub se je po upokojitvi včlanil v Območni Klub upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca - 
Bled in Krajevno organizacijo borcev za vrednote NOB Zasip ter v PVD Sever - Gorenjska. Še posebej 
tvorno je Dušan deloval v PVD Sever – Gorenjska, kjer je v obdobju 2007/2017 opravljal naloge vodje 
odbora Radovljica. Še posebej je treba omeniti njegovo nepogrešljivo vlogo na področju prostovoljstva in 
dolgoletnemu delovanju v organizacijskem komiteju »Brajnikov memorial« in na številnih velikih športnih 
idr. prireditvah v Planici, Vitrancu, Pokljuki in Vintgarju, kjer je uspešno vnašal svoje bogate policijske 
izkušnje v aktivnosti delovnih ekip organizatorja na področju prometa in transporta. Prav tako se je tudi 
aktivno posvetil delovanju v lokalni samoupravi, kjer je v zadnjih letih kot svetnik v občinskem svetu 
občine Bled in predsednik Sveta KS Ribno postoril marsikaj dobrega za občane in krajane.  

Čeprav je v zadnjem obdobju nenadna kruta bolezen korenito zarezala v njegovo ţivljenjsko usodo se je 
z njo spopadel pogumno in neustrašno. Uspešno se je boril proti nepremagljivim oviram, ki so hromile 
njegovo energijo po nadaljnjem bivanju. Na ţalost se je Dušanu teţka bolezen hitro poslabšala, kar je 
botrovalo njegovemu mnogo prezgodnjemu odhodu. Dejstvo je, da se največkrat prepozno zavemo 
vsake zamujene priloţnosti, ko bi si lahko iskreno in spontano izmenjali misli in besede pozornosti, se 
obiskali na kratkem klepetu, si skupaj polepšali dan. Vsaka smrt drage osebe nas namreč opozori, da 
ţivimo prehitro, največkrat drug mimo drugega. 

Na koncu niso leta ţivljenja, ki štejejo, ampak dejstvo, koliko ţivljenja je bilo vtkanega v teh letih. Dušan 
je svoje ţivljenje, kot človek, nedvomno ţivel polno. Še enkrat Dušan, hvala ti za vse, za vedno boš ostal 
v zgodovinskem spominu slovenskega naroda in tudi naših spominih.   

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