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Sedmega februarja 2014, na predvečer slovenskega kulturnega 

praznika, je po hudi bolezni v 72. letu za vedno zatisnil svoje oči naš 

nekdanji sodelavec, planinec in prijatelj Jože L. Kukec.  

 

Bil je velik mož širokega srca in tudi karizmatična osebnost. Mnogim 

je bil dober prijatelj in zelo cenjen v okolju, kjer je živel in delal. To 

dokazujejo njegovo delo, pestra, vsestranska dejavnost, s katero se je 

ukvarjal, in njegova bogata zapuščina. Jože, ki nikoli ni živel v 

oblakih besed, temveč na realnih tleh vsakodnevnega življenja, je bil 

ljudski človek v pravem pomenu besede. S svojo vedro naravo in 

neizmernim optimizmom je vedno in povsod združeval ljudi, skupaj z 

njimi ustvarjal ter pomagal, kjerkoli je bilo potrebno. Vse to ga je 

oblikovalo v bogato, toplo osebnost z izjemnim občutkom in čutom za 

sočloveka. 

 

Izhajal je iz velike družine in že v otroštvu je pridobil občutek 

povezovanja, ljubezni, varnosti in zaupanja. Te lastnosti je kot mladenič prenesel tudi v svojo prvo službo, ko je 

opravljal delo pismonoše in se srečeval s številnimi ljudmi, ter naprej, ko so mu zaradi izjemnih sposobnosti in 

novih strokovnih znanj, ki si jih je pridobil, zaupali vedno bolj odgovorna dela in naloge v nekdanjem PTT 

podjetju Novo mesto, nazadnje kot direktorju Poslovne enote Pošte Slovenije v Novi Gorici. 

 

Da je bil Jože velik ljubitelj narave, potrjuje podatek, da je že leta 1961 postal član Planinskega društva Pošte in 

Telekoma Ljubljana in da je do konca življenja uspešno deloval v vodstvu Planinske skupine Pošte in Telekoma 

Novo mesto. Za dolgoletno in požrtvovalno delo v PS Novo mesto je prejel številna planinska priznanja. 

 

Njegova srčna dobrota in usmerjenost v človeka ter predvsem v pomoč tistim, ki so je bili potrebni, se je 

izkazovala v njegovem humanitarnem in dobrodelnem delovanju. To se je še najbolj čutilo v več kot 

dvajsetletnem delovanju v dobrodelnem Lions klubu Novo mesto, katerega soustanovitelj je bil. Pomembno je 

tudi prispeval k temu, da so se življenjske in delovne razmere invalidov, še posebej slepih in slabovidnih ter 

otrok s posebnimi potrebami, bistveno izboljšale. Ob tem je znal širiti idejo dobrodelnosti in v javnosti 

spodbujati zavest, da je sočloveku vedno treba pomagati, tako in drugače. 

 

Več kot petnajst let je bil Jože pooblaščenec za sklepanje zakonskih zvez. Znan je bil po tem, da se je vsakemu 

paru posvetil posebej, jim tudi svetoval in jim pomagal pri pripravi poročnega obreda, za kar so mu bili zelo 

hvaležni, saj je porokam vdihnil dušo in posebno lepoto. Vesel je bil številnih zahvalnih sporočil, ki jih je 

dobival od zadovoljnih novoporočencev. Grad Otočec, kjer je bilo največ porok, je bil številne sobote Jožetov 

drugi dom. 

 

V enem številnih intervjujev je Jožeta neka novinarka vprašala, kako bi z nekaj besedami opisal sebe. Človek s 

prijaznim obrazom, iskreno mislijo in odprtih rok do vseh, tudi do tistih, ki so mu kdaj želeli slabo. Ne zameri, 

pozabi pa tudi ne, je poudaril. 

 

Tak je bil naš prijatelj Jože. Hvaležni smo mu, da je bil z nami, ter za vse, kar nam je dal in ker nas je bogatil. 

Prav zato ne bo pozabljen. S temi mislimi smo se v petek sredi februarja na pogrebni slovesnosti na v Srebrničah 

pri Novem mestu poslovili žalujoči svojci ter okrog tisoč petsto Jožetovih prijateljev, planincev, nekdanjih 

sodelavcev in drugih, ki so prišli z vseh koncev Slovenije in tudi iz tujine. 

 

Jože, z velikim spoštovanjem ostajaš v naših srcih! 

          Prijatelji 

 

Novo mesto, 14. februar 2014  


