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Dragi Milan,
V še ne desetih letih zasluženega pokoja si ga v polnosti žal užival bolj malo. Boril si se s hudo in zahrbtno
boleznijo, s katero si pred nekaj dnevi izgubil boj. V petek navsezgodaj zjutraj smo dobili sporočilo, da te
ni več.
Misli so nam zaplavale v še ne tako davno preteklost in v vsa tista leta, ki smo jih preživeli skupaj kot
sodelavci, prijatelji in tovariši.
Ob taki novici, še zlasti, če pokojnega poznaš, človek začne nehote razmišljati o življenju nasploh, o
njegovem smislu, o predanosti poslanstvu, ki smo ga izbrali.
Tudi ti si enem med nami, ki smo se po končani osnovni šoli odločili za poklic policista. To je pomenilo
dokončno odločitev o tvoji poklicni in lahko bi rekli tudi življenjski poti, saj si v policiji deloval do
upokojitve leta 2012.
Za marsikaterega v modri uniformi si bil zgled, opora, naslomba. Mnogim mladim policistom in pomožnim
policistom si bil vodja, celo oseba, ki jih je še dolgo spremljala na njihovi karierni poti.
Kar ni nič nenavadnega, saj si večino časa bil aktivno vpet v izobraževalni proces današnje Policijske
akademije. Zadnji dve leti službovanja pa si skrbel, da je bil naš prostor pod Šmarno goro urejen, varovan
in opremljen. Tudi sicer si bil polno aktiven, a naj več o tem povedo kolegi iz stanovskega Združenja
Sever.
Draga naša Snežna, spoštovani svojci, vedite, da z vami delimo žalost. V tem trenutku nas združujeta
velika bolečina in globoko sočutje. Vašega in našega Milana ne bomo pozabili nikoli.
Hvala ti za vse, Milan. Hvala, ker smo te lahko poznali in ker si nam namenil del svojega življenja. Ali kot
je zapisal eden od tvojih tesnih kolegov (citat): »Prepričan sem, da naše misli niso ujete v času in

prostoru, zato ti pošiljam pozdrav onkraj mavrice v prepričanju, da bodo tvoja dejanja poplačana. Za
tuzemsko življenje pa hvala ti in slava ti.«

