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Dragi Ivo! 
 
Vsak človek se le stežka poslovi od svojih upanj in želja, od svojih uspehov in porazov, od svojih 
razočaranj in razblinjenih načrtov, od cest po katerih je potoval, od deklet in fantov, od svojih najbližjih, 
od prijateljev, od hiš, kjer je na mizi stalo vino in se mu je nasmehnil prijatelj.  

Zato se danes vsi mi ob tvojem slovesu spominjamo naše življenjske začasnosti na tem vedno bolj 
zblojenem svetu, spominjamo pa se predvsem tebe, kot našega dolgoletnega šefa in sodelavca. Imeli smo 
privilegij sodelovati s teboj, kajti, ne vem, če taki šefi še obstajajo. V današnjem času smo polni floskul o 
dobrih odnosih med sodelavci, organizirajo se razni motivacijski treningi in tim. team buildingi (op.: 
gradnja ekipe). Ampak, situacija v večini organizacij je slaba, zaposleni so polni nejevolje, brutalne 
tekmovalnosti ali apatičnosti. V naših in tvojih aktivnih letih nas je učilo in brusilo življenje, bili smo 
povezani in motivirani.  

Učil si nas, kaj je strokovno in zakonito delo, kaj je empatija do žrtev in ne nazadnje do kršilcev zakona. 
In učil si nas tudi, kaj je dobra žurka po doseženih uspehih. Nikomur se ni mudilo domov, nihče ni 
spraševal, kdaj bodo izplačane nadure in koliko. Zadostovala je tvoja beseda, na katero smo se zanesli. 
Vedeli smo tudi, da je ob sedmih zjutraj treba biti v službi, ne glede na prečute noči. Bil si neverjeten 
vodja in motivator, ki mu nikoli ni bilo treba povzdigovati glasu ali celo koga žaliti, zasmehovati ali 
nadreti. Nisi trpel nobenih nepotrebnih nesoglasij med sodelavci, ekipa je morala funkcionirati 100 %. 
Spomnimo se, kako si sprta kriminalista takoj pobotal. Morala sta si vpričo vseh nas podati roke, se objeti 
in drug drugemu opravičiti. Tvoja beseda je bila avtoriteta. Dal si nam svobodo odločanja, ki pa si jo kot 
šef vedno strokovno nadziral. Bil si dovzeten za naše predloge in komentarje. Če pa je kdo le preveč 
pametoval, si ga blago ustavil z legendarnimi besedami: »Ajde, ne trabunjaj!« (prevod:  Daj no, ne trobi!) 
Sledili smo ti, ker smo vedeli, da nas vodi človek, ki pozna kriminalistično taktiko, pravo in dobre 
človeške odnose. Nam, takrat mlajšim kriminalistom, si bil nekakšna očetovska figura. Bil si eden od 
izjemno redkih, ki je kariero v policiji začel že s končano pravno fakulteto. Tvoj prijazen karakter je bil 
gotovo povezan tudi z mehko slavonsko ravnico, kjer si odraščal. Življenjska pot te je najprej zanesla v 
Jugoslovansko armado, vendar te je želja po znanju kmalu usmerila v študij prava in nazadnje v 
takratno kranjsko kriminalistično službo. 

Bil si kriminalist in dolgoletni načelnik kranjskih kriminalistov. Družil si se s sodniki in tožilci, predvsem 
pa s kriminalisti in policisti, ki smo leta dela posvetili pometanju cest pravičnosti. In to še v tistih dobrih 
starih časih, ko smo se službeno sestajali v mnogih pisarnah na sodišču in tožilstvu in skupaj iskali 
rešitve kriminalnih in pravnih problemov. Pa ne zato, da bi kdor koli vplival na zakonite odločitve 
drugega, pač pa zato, da smo bili uspešni pri razkrivanju svinjarij in kaznovanju njihovih storilcev. To so 
bili še tisti normalni časi, ko še nismo poznali okuženosti sodnikov, čudnih nezakonitih dokazov in ko je 
še nekaj veljalo zaupanje. Pri svojem delu si si vedno privoščil razkošje – zelo lahkomiselno, kakor bi rekli 
notorni karieristi – da te je pri preiskovanju kriminala vodila samo pravičnost. Ne glede na vse drugo! Ne 
glede, potem takem, na položaj, zasluge, časti, ugled, versko ali politično pripadnost kogarkoli. Skupaj s 
teboj smo bili tiste čase še prepričani, da sta zakon in pravičnost eno in isto. 

Mnogi veliki epi nam govorijo, da se bo z neba spustil bog, da bi povrnil božansko, ko zlo postane 
prevladujoče. Kot kriminalisti in policisti, ki smo poznali najbolj temne in krute plati življenja 
sodržavljanov in  častili zakonitost in dokaze, smo vedeli, da se vsaj v času našega kratkega življenja, ki 



drvi mimo nas, nihče se ne bo spustil z nebes, da bi uredil zmedo, ki jo imamo na zemlji. Sami smo morali 
pospraviti govno. Sezuli smo si čevlje, zavihali hlače in zabredli v razmočeno jamo kriminalnih zgodb. Ko 
so mnogi naši klienti na nezakonite načine grabili premoženje, si ti služil državljanom in državi. Tudi 
leta 1991, ob k sreči kratki vojni za samostojno Slovenijo, si se kot upokojenec takoj odzval klicu kolegov, 
se vrnil med stare borce in sodeloval z nami z ramo ob rami.  

Ivo, s ponosom o tebi lahko rečemo enako, kot Kirstov literarni junak kriminalistični komisar Tantau: »V 
svojem življenju sem razjasnil več sto ropov, vlomov, umorov in drugih kriminalnih dejanj, prihranil sem 
več milijonov njihovim lastnikom in marsikaterega človeka sem obvaroval smrti – meni pa navsezadnje ni 
ostalo nič, razen moje čiste vesti. Prav to pa, se mi zdi, je dovolj, da ima življenje smisel.«  

In tvoje življenje, dragi Ivo, je bilo smiselno. Zato je bilo tudi bogato. 

Sam veš, dragi Ivo, da se nekdanji kranjski kriminalisti občasno sestajamo ob dobrih kosilih, kjer vsakič 
znova obujamo spomine, politiziramo in pametujemo, se šalimo in utrjujemo naše prijateljstvo. Sedaj te na 
naša srečanja ne bo več. Ker čas jemlje minljive stvari. Zato dragi prijatelj, zaplavaj v vesolje 
neskončnosti. Mi, tvoji dolgoletni sodelavci in prijatelji, ki nam je začasno še dano ostati na tem prelepem 
koščku sveta, se te bomo spominjali ob naših druženjih. In naj ne bo ranjena naša moškost, ko se nam bo 
oko orosilo in roka zadrhtela. Pogrešali te bomo! 

Ob spominu nate se bomo spomnili tudi na verze pesnika Kajetana Koviča, ki je zapisal:  

Bodo vedeli v mojem bifeju, ko bom umrl? 
Bodo tisti večer spili kozarec več 
in bodo zato bolj srečno otožni? 
Bodo čutili (ne da bi vedeli za izrek) 
media vita in morte sumus 
in jim bo šel sladek srh po životu, 
ker so še živi? 

Dragi Ivo, počivaj v miru!  

Od tebe se poslavljamo nekdanji sodelavci, kriminalisti in policisti, danes organizirani v Klubu policijskih 
upokojencev Maksa Perca in Policijskem veteranskem društvu Sever - Gorenjska. V imenu vseh naštetih 
izrekam družini naše globoko sožalje in pretresenost ob tvoji smrti. 

Čas, ki edini zaceli rane, naj pomaga tvojim najbližjim premagati bolečino. SLAVA TI! 


