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4. junija 2016 nas je zapustil tovariš Julij Kavčič. Od njega smo se poslovili na domačem
pokopališču.

Spoštovani tovariš Julij!

Kako prazen je svet, ko umre en sam človek. To občutimo danes, ko se poslavljamo od Vas. Ob
Vašem odhodu je ostala praznina v Vaši družini, pa tudi v našem gasilskem društvu, saj smo
izgubili prizadevnega in srčnega gasilca. Vaša nenadna smrt nas je pretresla in zelo prizadela.

Bili ste najstarejši član našega društva in član z najdaljšim stažem. V gasilske vrste ste vstopili
pred šestdesetimi leti in takoj začutili pripadnost gasilstvu. Vedno ste med prvimi pristopili k
delu ter z veliko odgovornostjo in požrtvovalnostjo opravljali naloge, za katere ste bili zadolženi.
Velikokrat ste se odzvali klicu gasilske sirene in pohiteli na pomoč sokrajanom, pomagali ste pri
obnovi gasilskega doma ter pri organizaciji gasilskih veselic in tekmovanj. Več kot štirideset let
ste s ponosom in odgovorno opravljali častno službo praporščaka ter tako zastopali naše
društvo na različnih slovesnostih po vseh Sloveniji. Pridobili ste si čin nižjega gasilskega
častnika II. stopnje ter za svoje dolgoletno delo prejeli plaketo gasilskega veterana, gasilsko
odlikovanje II. stopnje ter veliko društvenih in zveznih priznanj. Bili ste skromni, svojih del in
uspehov niste nikoli obešali na veliki zvon. Bogatilo vas je druženje s tovariši gasilci, veselili ste
se vsakega napredka v društvu, svoje življenjske modrosti ste radi posredovali mlajšim članom.
Vse življenje ste ostali zvesti gasilcem in tudi, ko ste vstopili v veteranske vrste, ste poleg
službe praporščaka aktivno sodelovali in opravili veliko majhnih del, ki jih največkrat nihče ne
opazi.

Dragi tovariš Julij, niste bili le dober gasilec, ampak tudi dober sovaščan, ki ni nikomur odrekel
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pomoči. Ohranili Vas bomo v najlepšem spominu kot požrtvovalnega gasilca in vedrega ter
hudomušnega vaščana Črnega Vrha. Hvala za vse Vaše delo, namenjeno razvoju in napredku
našega društva in naše vasi. Vašim domačim izrekam globoko sožalje v imenu Prostovoljnega
gasilskega društva Črni Vrh. Izgubili smo člana z bogatimi izkušnjami ter predvsem člana, ki si
je vedno znal vzeti čas za gasilce.

Naj se vam v zadnji pozdrav oglasi sirena, katere klicu ste se vedno odzvali.

Počivajte v miru!

Govor na pogrebu, Črni Vrh, 9. junij 2016
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