Spoštovani zbrani
Svobodi predani, za borbo smo zbrani in kaj je življenje in kaj je smrt?
BODOČNOST je vera!
Kdor zanjo umira, se vzdigne v življenje ko pade v smrt.
(Oton Župančič )
Poslavljamo se od Janeza Maleša iz Podgorja pri Kamniku.
Dragi Janez, težko mi je da se moramo tako nenadoma posloviti od tebe, prijatelja, tovariša, kolega,
člana kluba upokojenih delavcev za notranje zadeve MAKSA PERCA.
10. marec ni samo dan mučenikov, je tudi tvoj rojstni dan, si bil klican in sin nam je povedal, da je
slavljenec odpeljan v bolnico.
Prehitel nas je čas, prehitela usoda in ti Janez - nismo bili tako dogovorjeni - si nas zapustil tako
iznenada.
Žal tvoja volja, tvoja vztrajnost in tvoj pogum niso bili dovolj.
Po vsej svoji Golgoti, preizkušnjam v boju za našo Slovenijo so ti bila zaupana zahtevna opravila v
organih za notranje zadeve. Kot načelnik oddelka za notranje zadeve občine Kamnik si s svojo
natančnostjo, nepopustljivostjo in doslednostjo ustvaril kolektiv in vzdušje, ki je uživalo ogled med
občani in zaupanje v organih za notranje zadeve. Pri vsej svoji zavzetosti za red in zakonitost si bil
vedno človeški in pripravljen prisluhniti malemu človeku. Le koliko potnih listov, vozniških dovoljen in
drugih dokumentov si znal urediti mimo uradnih ur, tudi v zgodnjih jutranjih urah.
Bil si eden od zelo aktivnih članov aktiva načelnikov ONZ za Gorenjsko, ki je skoval marsikatero dobro
rešitev v zakonodaji.
Od leta 1978 pa vse do 1982 si bil član Izvršnega sveta občine Kamnik in predstojnik - načelnik
oddelka za notranje zadeve v občini Kamnik.
V letu 1982 si funkcijo načelnika oddelka za notranje zadeve predal meni, prav tako tudi kot člana
Občinskega izvršnega sveta občine Kamnik.
Od tebe smo prevzeli čut za odgovornost, poštenost in prijaznost do ljudi.
V imeni njih in nas - iskrena hvala.
Po končanem mandatu leta 1982 si se zaposlil na MNZ RS
Leta 1996 si postal naš član kluba upokojenih delavcev ONZ RS Maksa Perca - aktiv Kamnik.
Živel si z nami, podpiral si naše aktivnosti, pogrešali pa bomo tvoje ideje, nasvete in predloge.
Veliko bi se dalo še povedati o našem Janezu, pa ne bom sadil rožic in porabil sladkih besed, le
spomin in spoštovanje.
Rezultate tvojega marljivega dela potrjujejo tudi:
- Priznanje za uspešno in požrtvovalno delo ter dosežene uspehe v pripravah na splošno ljudsko
obrambo, 1982 (Svet občinske skupščine Kamnik za ljudsko obrambo),
- Plaketa ZRVS Jugoslavije, 1982 (Republiška konferenca zveze rezervnih vojaških starešin Slovenije),
- Priznanje za ustvarjalno delo ter dosežene uspehe pri razvoju splošne ljudske obrambe, 1985
(Republiško sekretariat za ljudsko obrambo),
- Odlikovanje z redom zaslug za narod s srebrno zvezdo - za zasluge in uspehe pri delu, pomembne za
socialistično graditev države, 1988 (predsedstvo socialistične federativne republike Jugoslavije),
- Srebrni znak " Zasluge za varnost " za prispevek k razvoju in krepitvi varnosti , 1990 (Republiški
sekretariat za notranje zadeve ),

- Prejemnik priznanja RS - Ministrstvo za notranje zadeve RS, 1991,
- bronasti znak, zasluge za varnost, 1995 (Republiško sekretariat za notranje zadeve),
- Priznanje za dolgoletno, požrtvovalno in uspešno delo 2001, Klub upokojenih delavcev ONZ Maksa
Perca Ljubljana in
- Zahvala kluba upokojenih delavcev MNZ RS Maksa Perca, 2009.
Ostal bo lep in čist spomin, človeka polnega vrlin, kar storil je bo še živelo in z njim njegovo bo ime.
Rekel si - ne jočite za menoj - pa kaj moremo.
Tvojim najdražjim, posebno še ženi, sinovoma, hčeri, vnukoma in sestrama iskren izraz sočustvovanja
sočlanom društva Maksa Perca.
Slava tvojemu spominu!
Dragi prijatelj-kolega-tovariš, počivaj v miru.

