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DRAGI »DULE«,  SPOŠTOVANI SVOJCI  IN ŢALNI ZBOR 

Med vsemi mejami, ki so postavljene človeku, tako v mladosti kot v starosti, je smrt najbolj dokončno 
dejstvo. Ob vesti, o dokončnem slovesu s človekom, ki smo mu vrsto let bili zelo blizu, se v trenutku 
zavemo človeške enkratnosti, hkrati pa krhkosti in minljivosti. 

»DULE«, ko sva te pred dobrim tednom, zadnjič, obiskala z Vojkom, si naju sprejel nasmejan in poln 
optimizma in s tvojim posebnim smislom za humor. O tvoji hudi bolezni nismo govorili. Spomnili smo se 
lepih trenutkov našega skupnega sluţbenega druţenja, druţenja v društvih, piknikih, prireditvah in 
organizaciji »Brajnikovega memoriala«, ki si mu bil zvest in predan kot organizator celih 28 let. Smejali 
smo se našim dogodivščinam, ki jih ni bilo malo, vendar ta naš smeh ni bil več tak kot nekoč. Tudi iz 
tvojega sicer značilnega  prodornega in iz srca prihajajoča smeha je bilo čutiti slovo, slovo, ki je prišlo 
čez par dni, mnogo prezgodaj,  tvoje srce je prenehalo biti, ko nisi dopolnil niti 64 let. 

Rodil si se 4. 3. 1959, v Logu Šmarje pri Jelšah, mladost pa si preţivljal v Ljubljani, v Šiški kjer si treniral 
hokej in plavanje. Očitno sta tvoja starša, mama Angelca in oče Stane, ţe v otroški dobi, predvsem v fazi 
odraščanja, ne samo sledila tvoji ţelji za zanimiv in atraktiven poklic, tedaj miličnika, temveč jih je tvoja 
radoţivost, kritičnost in opredeljenost pri 14 -15 letih  prepričala, da ti morata slediti.   

Tako ni bilo slučajno, da si po končani osnovni šoli, leta 1974, odšel v Tacen in postal kadet 8. 
generacije Šole za miličnike kadete, ki si jo uspešno zaključil 1978 leta. Po zaključeni kadetski šoli si bil 
razporejen, kot miličnik pripravnik na takratno Postajo milice Radovljica, pozneje pa si sluţboval v 
različnih enotah na območju UNZ Kranj (op.: danes PU Kranj), nazadnje, si opravljal dela in naloge 
pomočnika komandirja, na Policijski postaji Bled in se v tej enoti leta 2008 tudi upokojil. V sluţbi si bil, 
zavzet, pošten, zavezan zakonom in zvest vrednotam, ki si jih pridobil od staršev, šole in delovnem 
okolju. Med sodelavci, tako nadrejenimi kot tvojimi podrejenimi, si bil zelo priljubljen in spoštovan. Ne 
gre pozabiti tvojega mentorskega prispevka mladim policistom, ko so se uvajali v delo in predvsem, ko 
so spoznavali teren. Policijsko delo  predpostavlja številne kvalitetne in korektne odnose z občani, za kar 
si imel ti poseben posluh. Odlikovala te je tvoja pripadnost poklicu in razumevanje, da je za uspešno 
opravljanje nalog potrebno tudi druţenje in aktivnost v različnih organizacijah, kar si izkazoval v 
stanovski kolegialnosti in v vsej svoji druţbeni zavezanosti lokalnemu okolju. 

Bil si športnik in se ukvarjal z različnimi športi. Bil si dober organizator tako v delovnem procesu kot v 
organiziranju različnih športnih tekmovanj v okviru policije in v lokalni skupnosti. Ţe kot aktivni policist si 
bil aktiven v občini Bled, še posebno na področju prometne varnosti in vzgoje otrok v prometu. Za svoje 
prizadevno delo si dobil več priznanj policije kot tudi lokalne skupnosti.  

Veliko domiselnosti in pogajalskih sposobnosti si pokazal kot aktivni udeleţenec v osamosvojitveni vojni v 
letu 1991, pridobljeni status »veterana vojne za Slovenijo 91« je le delček oddolţitve drţave, za ta tvoja 
prizadevanja. Ves ča si bil aktiven član v raznih stanovskih društvih, v IPA RK Gorenjska in IPA RK 
Ljubljana, v Policijskem veteranskem društvu Sever - Gorenjska in po upokojitvi tudi aktivni član Kluba 
upokojenih delavcev MNZ Maks Perc - Bled. V vseh društvih si za svoje aktivno delo prejel številna 
priznanja.  

Rad si obiskoval planine, hribčke in gore ter z vrha občudoval čudovite poglede v dolino. Mnogo je bilo 
teh vrhov, ki si jih obiskal, vendar Taleţ ti je bil najbliţji in najljubši. Iz razgledne toče pri Lovski koči si 
uţival v pogledu na tvoj dom, Ribno, Bled, blejski grad, jezero in celotno blejsko okolico. Poseben izziv 
so ti bili pohodi na Triglav. V okviru policijskih in veteranskih pohodov sva skupaj z ostalimi pohodniki, 
Triglav  osvojila najmanj 10 krat. Tudi pri teh pohodih si sodeloval kot organizator. 



Vedno si našel čas tudi za svoje druţbene, druţabne in društvene aktivnosti. Bil si ustanovitelj in dolga 
leta predsednik »Športnega društva Bled 92«, v okviru katerega deluje tudi organizacijski odbor 
Brajnikovega memoriala, v katerem si bil izjemno aktiven ves čas delovanja, dolga leta kot vodja 
tekmovanja, pozneje pa kot nepogrešljivi član organizacijskega odbora. Prepričan sem, da te bodo v 
naslednjih letih zelo pogrešali tako tekmovalci memoriala, kot tudi ostali člani OO. Vesel pa sem, da si 
uspel prenesti »Brajnikov duh« na mlade člane OO in tako zagotovil njegovo kontinuiteto. 

Po upokojitvi si se priključil kot nepogrešljivi prostovoljec, entuziast  na  številnih  velikih prireditvah v 
Planici, Vitrancu, Pokljuki in Vintgarju,  kjer si svoje  bogate izkušnje iz policijskega dela uspešno vnašal 
v aktivnosti delovnih ekip organizatorja na področju prometa in transporta. Prav tako si se aktivno 
vključeval v lokalno skupnost Občine Bled kot svetnik v občinskem svetu in v KS Ribno kot predsednik 
KS. Vse povsod so te spoštovali in cenili. 

Med sluţbovanjem po Gorenjski si spoznal ţeno Brigito, ki si jo ljubkovalno klical »Bredi«. »Bredi« ti je 
bila, po tem, v veliko oporo in pomoč. Najprej sta si uredila dom in druţino pri Brigitinih starših, pozneje 
sta ustvarila druţino in uredila hišo na lepem mestu, v naselju Ribno. Rodila sta se vama sinova Duško in 
Anţe. Vzgojila sta ju v časti vredna človeka. Duško gre po tvoji poti in si gradi svojo policijsko kariero, 
Anţe pa si je izbral svojo uspešno kariero izven policije. Vem, da si bil ponosen nanju ona dva pa nate, 
dal si jima veliko in vse. Oba sta se ţe osamosvojila in si ustvarila svoji druţini, vama pa podarila vnuka 
Eneja in Luka ter vnukinji Hano in Ţivo. Tretji vnuk pa je na poti. Spominjam se tvoje sreče ob rojstvu 
vnukov in vnukinj. Skoraj, da ni bilo dneva, da nisi uţival z njimi, jih razvajal in varoval. Vem, da jim boš 
manjkal, še posebno te bo pogrešal še nerojeni tretji vnuk, za katerega pa ti ni bilo dano, da bi ga 
dočakal. 

Dragi »Dule«, veteran, poklicni kolega in prijatelj, prišel je čas slovesa! Od tebe se poslavljam v imenu 
Policijskega veteranskega društva Sever - Gorenjska, v imenu kluba upokojenih delavcev MNZ Maks Perc 
- Bled, v imenu IPA RK Gorenjska in IPA RK Ljubljana, v imenu Krajevne organizacije borcev za vrednote 
NOB Zasip, v imenu Športnega društva »Bled 92« in OO Brajnikov memorial, v imenu vseh in imenu 
moje druţine, pa izrekam iskreno soţalje mami Angelci, ţeni Brigiti, sinovoma Dušku in Anţetu, snahi 
Poloni in Petri, vnukoma Eneju in Luku, vnukinjama Hani in Ţivi ter vsem ostalim sorodnikom. 

Dule, za vedno boš ostal v naših mislih in spominu. Pogrešali bomo tvoj srčno prodoren smeh, tvoje 
čevapčiče in ribe na ţaru in druge dobrote s katerimi si nam velikokrat postregel! Naj ti bo lahka 
Ribenska in Blejska zemlja, kateri si poklonil najlepša leta svojega ţivljenja. Počivaj v miru! 

Vam, ki ga spremljate na poslednji poti, pa iskrena hvala. 

 


