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Danes smo se zbrali na tem kraju, da se poslovimo od 

našega planinskega prijatelja Matjaža in se mu zahvalimo 

za njegov prispevek k uspešnemu delovanju Planinskega 

društva Pošte in Telekoma Ljubljana. 

 

Dragi Matjaž, s presenečenjem smo sprejeli žalost vest, da 

si nas zapustil, saj si komaj dopolnil 54 let. Mlad, premlad 

za poslednje slovo. 

 

Izhajaš iz družine, povezane s PTT dejavnostjo in s to tradicijo si nadaljeval, ko si se že kot mlad pravnik zaposlil v PTT 

podjetju Ljubljana. Zato ni nič čudnega, da sta te tvoja mati in oče že kot 12-letnega fanta  vpisala v naše stanovsko 

planinsko društvo, kateremu si ves čas ostal zvest. 

 

Člani društva smo te poznali kot športnika ter velikega ljubitelja narave in planin, katerim si se zapisal že v rani mladosti.    

Z veseljem si se udeleževal naših planinskih izletov, rad si se tudi oglasil v našem Poštarskem domu na Vršiču.  

Vedno se te bomo spominjali po tvojem posebnem smislu za humor, s katerim si pogosto popestril naše izlete.  

 

Želel pa si narediti še nekaj več, zato si se z veseljem vključil tudi v vodstvene organe Planinskega društva Pošte in 

Telekoma Ljubljana. Večkrat si nam priskočil na pomoč, s svojim pravniškim znanjem. 

 

Meni osebno pa boš še posebej ostal v trajnem spominu kot dober planinski tovariš in vztrajen hodec, ko smo se sodelavci 

planinci odpravili na vsakoletna avgustovska pohajkovanja po domačih in tujih gorah. Ob večerih smo radi prisluhnili 

tvojim anekdotam in komentarjem o preteklih in aktualnih dogodkih. Vedno si bil poln idej pri načrtovanju naših 

prihodnjih izletov. Čeprav se nisi bal strmin, globokih prepadov in jeklenic, si me vedno posvaril z besedami: le glej da ne 

bomo preveč strgali hlač!   

Tvoji prijatelji te bomo pogrešali, ko bomo spet skupaj hodili po prelepih slovenskih gorah.  

 

Dragi Matjaž, v imenu Planinskega društva Pošte in Telekoma Ljubljana, se ti iskreno zahvaljujem za vse kar si dobrega 

storil za naše društvo.   

Zahvaliti se ti moram tudi v imenu tvojih prijateljev za lepe trenutke, ki smo jih preživeli s teboj na planinskih poteh in v 

vsakdanjem življenju. 

  

Naj ti bo lahka slovenska zemlja, ki si jo vedno ljubil in spoštoval! 

  

Izrekam iskreno sožalje staršema, sestrama, hčerkama in sorodnikom ter vsem ki ste ga imeli radi, v imenu Planinskega 

društva Pošte in Telekoma Ljubljana.  

 

Na željo staršev, bomo namesto rož na grob, prispevali za izgradnjo Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.  

 

Žale v Ljubljani, 7. november 2008 

 


