RAJKU KALANU - V SLOVO

*22. 8. 1954 +12. 12. 2020
V ponedeljek, dne 14. 12. 2020 nas je pretresla novica, da je umrl naš nekdanji sodelavec in veteran
osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter dolgoletni član PVD Sever - Gorenjska, Rajko Kalan. Pogrebna
slovesnost z raztrosom pepela v morje s pomola v Izoli je bila zaradi varstvenih ukrepov v zvezi SARS
CoV 2 (Covid – 19) izvedena v petek, dne 18. 12. 2020 v oţjem druţinskem krogu.
Večina nas je Rajka 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 Zagorje,
pa vse do stalnega deţurnega na Postaji letališke policije Brnik, kjer se je v letu 1999 tudi upokojil.
V osamosvojitvenem letu 1991 se je Rajko kot miličnik takratne Postaje mejne milice Brnik
brezkompromisno odzval klicu domovine ter skupaj s sodelavci sodeloval v osamosvojitveni vojni, kjer se
je nedvomno izkazal na vseh lokacijah, kjer je v tistem obdobju delovala Vojna enota milice PMM Brnik.
Za svoj prispevek v aktivni delovni karieri pri zagotavljanju in izboljšanju varnostnih razmer je Rajko
prejel več pohval in priznanj. V krogu bivših poklicnih kolegov, prijateljev in znancev je bil znan
predvsem po svoji mirnosti in spoštljivi naravi ter preudarnih besedah in dejanjih.
Večino tretjega ţivljenjskega obdobja je Rajko preţivljal v domačem bivalnem okolju v Lazah v Tuhinjski
dolini, kjer se je posvečal druţini in vnukom. Seveda se je bolj temeljito posvetil tudi svojima dvema
največjima strastema in sicer gobarjenju ter ribolovu. Kot dolgoletni aktiven član ribiške druţine Bistrica Domţale (pododbor Kamnik), se je popolnoma predal poslanstvu na področju varstva voda in okolja,
gojitvi rib, sladkovodnemu športnemu ribolovu in vzgoji mladih ribičev. V obdobju po upokojitvi se je
včlanil tudi v morsko - športni ribolovni klub »Menola« v Izoli, kjer je dolga leta deloval tudi kot član
upravnega odbora ter bil tudi član nekaterih odborov na Zvezi za športni ribolov na morju Slovenije v
Kopru.
Ţal je Rajko 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 ţivljenjskega
obdobja. Še enkrat Rajko, hvala ti za vse, za vedno boš ostal v naših spominih.
Vsem njegovim domačim in sorodnikom ter vsem, ki so spoštovali njegovo poţrtvovalnost, 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 soţalje.
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