VINKU KAVČIČU - V SLOVO

*26.7.1961 +27.12.2017

Tik pred koncem leta 2017 nas je presenetila vest, da je v sredo, dne 27.12.2017, v 56. letu
starosti umrl veteran osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter dolgoletni član PVD Sever
Gorenjska, Vinko Kavčič.
Vinkovo otroštvo in mladost sta tekli v domačih Dražgošah in kasneje Železnikih, kjer je tudi
zaključil osnovno šolanje. Po uspešno končani srednji gostinski šoli v Ljubljani je nato dolga
leta opravljal poklic natakarja v različnih podjetjih, nazadnje v podjetju Mercator. V tem
začetnem obdobju je tudi spoznal svojo bodočo ženo Andrejo, s katero sta si v kasnejših
letih, v njegovih domačih Dražgošah, ustvarila nov topel dom in družino.
Večina članov našega društva je Vinka poznala kot nekdanjega rezervnega miličnika
Vojne enote Postaje milice Škofja Loka – Oddelka milice Železniki, ki se je v
osamosvojitvenem letu 1991 brezkompromisno odzval klicu domovine ter družno skupaj z
aktivnimi kolegi miličniki sodeloval v osamosvojitveni vojni, kjer se je nedvomno izkazal pri
opravljanju tako rednih kot bojnih nalog milice. Za svoj prispevek v osamosvojitveni vojni je
tudi prejel priznanje Združenja Sever - »Bronasti znak osamosvojitve«. Svojo zanesljivost je
pokazal tudi v letu 1996, ko je kot pomožni policist na območju letališča Brnik opravljal
zahtevne varnostne naloge pri varovanju obiska papeža v Sloveniji.
V svojem bivalnem okolju in delovnih sredinah ter krogu prijateljev in znancev je bil znan
predvsem po svoji mirnosti in spoštljivi naravi ter preudarnih besedah in dejanjih. Žal so
Vinka v zadnjih letih vedno bolj pestile zdravstvene težave. Čeprav je v zadnjem obdobju že
kazalo, da jih bo uspešno prebrodil je žal izgubil svojo zadnjo bitko s kruto boleznijo. Ta je
bila močnejša od njegove jeklene volje, ki jo je vsakodnevno izkazoval tako v krogu svojih
dragih kot tudi na drugih področjih njegovega bivanja. Še enkrat Vinko, hvala ti za vse kar si
storil dobrega, za vedno boš ostal 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 ali pa so vas bogatile njegove preproste misli, naše iskreno in najgloblje sožalje.
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