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Globoko je vse tvoje prijatelje, stanovske kolege, 

klubovce in planince pretresla žalostna vest, da je 

prenehalo biti tvoje srce. Nismo mogli doumeti, da si 

se za vedno poslovil od nas. 

Rodil si se leta 1936 v Črnem Vrhu nad Polhovim 

Gradcem. Kot mlad fant si prišel v Ljubljano.  

 

Tvoja prva zaposlitev je bila v takratni tehnični enoti Poštne direkcije v Ljubljani. Začel si spoznavati osnove 

telefonije. Ob delu si opravil šolo za poklic tt monterja in kmalu ti je bilo zaupano delo samostojnega rajonskega 

monterja v I. mestni TT sekciji v Ljubljani. Naloge si odgovorno opravljal vse do upokojitve. 

Sodelavci smo te cenili in spoštovali in te imeli radi, ker si nam bil tudi prijatelj. 

 

Več kot 30 let si bil zelo aktiven član Planinskega društva Pošte in Telekoma Ljubljana. Udeleževal si se izletov 

Vodniškega in Seniorskega odseka. Sodeloval si pri vzdrževanju planinskih poti. Vrsto let si sodeloval v 

delovnih akcijah pri vzdrževanju Poštarskega doma na Vršiču. 

Za svoj prispevek si dvakrat prejel pohvalo društva, leta 2010 pa si za dolgoletno aktivno delo prejel zlati znak 

društva.  

 

Bil si tudi član Kluba upokojencev Pošte in Telekoma PE Ljubljana. Z veseljem si se udeleževal vseh izletov in 

srečanj kluba. Zadnjikrat sva se videla 10. novembra 2013 na martinovanju v Beli krajini. 

Bil si skrben mož ženi Mariji in oče dvema sinovoma. Sin Stane je tudi zaposlen v Telekomu Slovenije. Veliko 

bolečino si prestal pred petimi leti, ko se je sin Lado prerano poslovil. Zdaj boš skupaj počival z ženo Marijo in 

sinom Ladom na pokopališču v Šentrupertu. 

 

Spoštovani Stane, odšel si od nas, toda v naših srcih te bomo ohranili takega, kot smo te poznali: človeka 

dobrega in blagega srca. Spominjali se te bomo na naših izletih in srečanjih. 

V imenu Planinskega društva Pošte in Telekoma Ljubljana in Kluba upokojencev Pošte in Telekoma PE 

Ljubljana se ti zahvaljujem za vse dobro in lepo, ko si bil med nami, pa tudi za tvoj prispevek, ki si ga dal pri 

delu na področju telefonije. 

Želim ti mirnega počitka v ljubljeni slovenski zemlji. Tvojemu sinu Stanetu pa izrekam sožalje. 

 

Šentrupet, 30. novembra 2013 

 


