MIRKU V SLOVO
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Pozno pomladanskega popoldneva 5.4.2013 nas je pretresla novica, da je po hudi bolezni
umrl nekdanji sodelavec in veteran osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter dolgoletni član
PVD Sever Gorenjska, Mirko Doberšek. Večina nas ga je v njegovem aktivnem delovnem
obdobju poznala kot policista Policijske postaje Kranj, kjer je do meseca maja 2001 opravljal
naloge vodje policijskega okoliša. Svojo poklicno pot je zaključil v Ljubljani in sicer na Uradu
za varnost in zaščito, kjer je uspešno opravljal naloge vodje izmene do upokojitve v letu
2006.
V osamosvojitvenem letu 1991 se je Mirko kot miličnik iz aktivnega sestava takratne Postaje
milice Kranj brezkompromisno odzval klicu domovine ter sodeloval v osamosvojitveni vojni.
Med njegovimi številnimi priznanji in odlikovanji je tako tudi Zlati znak osamosvojitve,
katerega je prejel kot priznanje za svoj prispevek pri odvijanju demokratičnih procesov v R.
Sloveniji.
V kasnejših letih je bila njegova bolezen očitno močnejša od njegove jeklene volje, ki jo je
vsakodnevno izkazoval tako v krogu svojih dragih kot tudi na drugih področjih tretjega
življenjskega obdobja. Kot človek je Mirko nedvomno živel polno. Čeprav večini ljudi smrt
pomeni neizbežni fizični konec, pa lahko rečemo, da so srečni tisti, ki umrejo v prepričanju,
da so si zaslužili solze tistih, ki ostajajo. Še enkrat Mirko, hvala ti za vse, ostal boš v naših
spominih.
Vsem njegovim domačim in sorodnikom ter vsem, ki so spoštovali njegovo požrtvovalnost,
delavnost in domoljubje, cenili njegovo znanje, strokovnost in izkušnje, se veselili srečanja z
njim in so vas bogatile njegove preproste misli, iskreno in najgloblje sožalje.
Vir/avtor: Damjan Renko

Govor Borisa Marčetiča:
"Tebi Mirko v imenu nekdanjih sodelavcev, članov Policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska in vseh dobrih ljudi:
Tvoja življenjska pot te je pripeljala iz rodne Štajerske na Gorenjsko, kjer si uresničeval svoje življenjske sanje. Tu, med
gorenjskimi vršaci si doživljal prijetne in hrepeneče trenutke ter polnost svojega življenja. Najdragocenejše trenutke si doživel
med svojimi najbližjimi, veliko prijetnih ur in dni pa si doživel tudi s sodelavci, prijatelji in znanci. Hvala ti, ker si nam velikokrat
pokazal svetlobo jutra, pot resničnosti in realnost možnega vsakdana. Hvala ti za lepe trenutke, hvala ti, ker smo bili lahko ob
tebi in v tvoji družbi.
Zvest si bil svojim jasnim, delovnim in čvrstim načelom. Močno si spoštoval svoje najdražje in najbližje. Kljub vsemu je bila
tvoja stalnica, kot vodilo tvojega življenja, modra uniforma: pa naj si bo pripravniška, miličniška, osamosvojitvena in policijska
ob koncu tvoje bogate in uspešne kariere. Terena in tvojega sektorja ti ni smel nihče vzeti, bil je tvoj, z vso zavzetostjo in
spretnostjo ter uspešnostjo si bil predan službi v modri uniformi, z rumenimi oznakami na ramenih.
Modro uniformo si spoštoval in jo imel za nekaj najplemenitejšega za nekaj najžlahtnejšega. Pri svojem delu si bil izkušen in
uspešen. Svoje bogato znanje si nato transformiral na mlajše policiste, ob tvoji zadnji policijski zadolžitvi, pri varovanju
varovanih oseb in objektov. Številna odlikovanja izpovedujejo tvojo pripravljenost, pripadnost, zavzetost, samozavest in
resnično uspešno opravljeno ter prehojeno policijsko karierno pot.
Na tvoji življenjski poti pa so bile žal tudi ovire, težave in čeri, katere si premagoval - ste jih premagovali - včasih smo jih
skupaj premagovali in premagali. Žal svoje slednje ovire, kljub močnemu hotenju in veliki želji, kljub plamenu vsakdanjega
upanja nismo mogli – žal nismo mogli - skupaj premagati.
Ko smo v pomladnem petkovem dnevu izvedeli nezaželeno novico o tebi, nam je zastal dih, misli so odtavale v globočino
neizmernega, z grenkim občutkom in solzami v očeh se nam je odvila življenjska zgodba tvojih in naših trenutkov - trenutkov,
ki jih bomo ohranili za vedno. Mirko za vedno - do konca naše poti.
Mirko hvala ti za vse, za vse dobre, prijetne in prijazno nepozabne trenutke in prehojeno ustvarjalno pot. Še enkrat smo ti
hvaležni za vse in v upanju, da je dragoceno življenje večno, se od tebe za zdaj poslavljamo.
Tvojim najdražjim pa v imenu vseh prisotnih, izrekam iskreno sožalje."

