
Dragi prijatelj Jože  

 

Pridejo trenutki, ko je treba reči zbogom in se posloviti od ljudi, ki smo jih imeli 

radi. Polni žalosti se  danes poslavljamo od tebe, naš dragi Jože. 

 

 Ko smo pred slabim letom izvedeli za bolezen, smo upali, da boš hitro ozdravel 

in se nam kmalu spet pridružil na naših skupnih planinskih poteh.  Vendar je 

usoda hotela drugače. Danes te mi vsi spremljamo na tvoji  poslednji  poti. 

 

Jože, hvaležni smo ti za vsa dobra dela v našem planinskem društvu, za ves čas, 

ki si ga posvečal  prijateljem v društvu, za vse dane nasvete,  za vse ure  

prostovoljnega dela… Pod tvojim vodstvom smo izvedli večja investicijska dela 

na naši postojanki na Homu, bivaku na Gozdniku in Kamniku, predvsem tebi gre 

zasluga, da se še vedno ohranjajo nekateri tradicionalni pohodi, zlasti pohod 

žena na Hom, pohod ob krajevnem prazniku in priljubljen jesenski pohod.  V 

obdobju tvojega predsedovanja so bile izvedene športne prireditve, ki so naše 

društvo še posebej promovirale : 60 letnica PD Zabukovica in petdnevni pohod 

iz Zabukovice na Triglav;  40 letnica Savinjske planinske poti in večdnevni pohod 

po prvotni trasi Savinjske planinske poti.  Hvaležni smo, da smo smeli živeti ob 

tebi in te imeti v svoji sredini. 

 

Jože, dobro se spominjam najine zadnje skupne planinske ture.  Bilo je lani 

meseca  julija, na izletu četrtkarjev  čez mariborsko Pohorje. Hodila sva zadnja, 

nič se nama ni mudilo, pomenkovala sva se tako kot že dolgo ne. Tako kot da bi 

slutil, da je to najina zadnja skupna pot. Po poti sva klepetala, gledala prelepe 

macesne, smreke, občudovala rožice ob poti. Kot otroci pred nama,  sva se 

razveselila vsake jagode, ki je rasla ob poti, jedla sva zadnje borovnice in 

maline….Bila sva kot majhna otroka, prijatelja,  v planinah …in nič se nama ni 

mudilo….   Ti si verjetno nekje v duši že slutil, da je to slovo. Občudovala sva 

Kamniške  Alpe v daljavi, do Savinjske doline pogled ni segel, drug drugemu sva 

kazala vrhove in ugibala, kaj je že to za en vrh ?…  Bil je res lep dan.  

 

Tvoji Majdi, sinovoma Joškotu in Vasji z družinama ter ostalim sorodnikom 

izrekam v imenu planincev iskreno sožalje. 

   

Dragi Jože, počivaj v miru ! Tam, kamor si odšel, ni več solza, ni bolečin, ne sliši 

se odmev planinskih korakov,  je le mir in tišina, tišina z gora. 


