
Janezu v slovo        Na Vrhniki, 8. marca 2013 

 

V tretjem letu divjanja druge svetovne vojne na slovenskem se je v osrčju Koroške drugega 

maja 1944 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu v številčno družino, kot enajsti od dvanajstih 

otrok, očetu učitelju in materi uradnici rodil sin Janez. Družini s šestimi sinovi in šestimi 

hčerami usoda ni bila naklonjena. Ko je bilo Janezu rosnih osem let je po težki bolezni umrla 

mati, le leto zatem je ta svet zapustil tudi oče, otroci pa so morali vsak svojo pot. Janezovo 

otroštvo se je vse prehitro končalo v internatu tam v panonskih ravnicah, v Slivnici pri  

Mariboru. Kdo ve, nemara je prav tisti čas, čeprav zaznamovan s težkimi preizkušnjami, tako 

usodno oblikoval Janezov enkratni značaj in njegovo toplo dušo. Kot da je utelesil tisto staro 

resnico poetov, da se lépo rojeva iz bolečine. 

 

Po končani osnovni šoli je odšel v Maribor na srednjo tehnično šolo, a je kmalu začutil klic 

druge poti. Vpisal se je na učiteljišče, predhodnico današnje III. gimnazije Maribor, kjer je 

opravil dva letnika šolanja, leta 1963 pa je študij nadaljeval na ljubljanskem učiteljišču. Prav 

tu je spoznal mlado dekle iz Drenovega griča, sošolko Nado, ki je postala ljubezen njegovega 

življenja, sorodna duša in zvesta prijateljica za naslednjih petdeset let.  

 

Po letu in pol je Janez učiteljišče zapustil in se zaposlil na železnici, kmalu pa je moral na 

služenje vojaškega roka v Sarajevo. Oktobra 1968 sta se z Nado poročila in si pričela na 

Drenovem griču pri njenih starših ustvarjati dom in družino. Leta 1970 se jima je rodila hči 

Maja, druga velika ljubezen in neizmeren ponos njegovega življenja. 

 

Ne preseneča da se je, čeprav po srcu pedagog, kot človek, ki je imel vedno rad druge ljudi, ki 

je rad delal z ljudmi in za ljudi, odločil da bo postal miličnik. Tast Lovro je bil neizmerno 

ponosen, ko je Franc Kranjc iz Postaje milice Vrhnika prišel povedat, da so Janeza sprejeli v 

milico. Uniformo je oblekel 1. aprila 1969 in ji ostal zvest vse do upokojitve. Vselej jo je 

nosil elegantno, spoštljivo in ponosno, zavedajoč se odgovornosti, ki jo je prinašala. 

 

Janez je najprej opravil šolanje v srednji šoli za miličnike, kasneje pa je ob delu na Postaji 

milice Vrhnika zaključil tudi študij na višji šoli za notranje zadeve. Nikoli se ni odpovedal 

delu z mladimi, zato je v kasnejših letih opravil tudi pedagoško in andragoško dokvalifikacijo. 

Poklicna pot na Postaji milice Vrhnika ga je vodila vse do položaja komandirja postaje, leta 

1984 pa je prevzel vodenje šolske postaje milice v takratnem Izobraževalnem centru organov 



za notranje zadeve v Ljubljani, kjer je ostal vse do upokojitve v letu 1991, kmalu po vojni za 

osamosvojitev Slovenije, v kateri je aktivno sodeloval. 

 

Kdo je bil Janez Donik, ta vedno prijazni, dobrovoljni, pošteni in srčni mož, v mladosti 

temnih gostih las, ki jih je čas pobelil; z brki, ki so z leti in belino ter svojstveno obliko 

nepozabno markirali njegov obraz, da ga tudi v množici ni bilo mogoče zgrešiti? Bil je 

preprosto dober človek. Tudi po tem ga v množici ni bilo mogoče zgrešiti. Rad je imel 

življenje in ljudi. Kdor ga je res spoznal, tega se je neizbrisno in za vedno dotaknil. Nekateri 

smo imeli privilegij, da smo ga poznali kot zanesljivega tovariša in sodelavca, s  

katerim smo z ramo ob rami tam zunaj opravljali težak in odgovoren poklic, ki mu je bil v 

celoti predan; mlajšim, še včeraj kadetom, je postal drugi oče in mentor, ko smo napravili 

prve korake po vrhniških ulicah in poteh, v službi naroda, kot smo takrat rekli. Bil je 

komandir, tovariš, prijatelj. Ni poveljeval. Raje je nagovoril, prepričal, bil sam vzor. 

Marsikomu med nami je bil v oporo v težkih trenutkih, ko nas je obhajal dvom v poklicno 

poslanstvo, ko smo včasih težko prenašali bremena spoznanj o temnih plateh življenja, kot 

neizbežnih spremljevalcih policijskega dela. Napajali smo se iz njegovega vedrega 

optimizma, vere v človeka in prirojene karizme.  

 

Tudi onkraj dolžnosti, ki jih je prinašala modra uniforma, je Janez živel in delal za druge. 

Svoj prosti čas je posvečal skupnosti in bil kot poveljnik aktiven v občinski civilni zaščiti, 

delal je v dobrobit domače krajevne skupnosti, aktiven pa je bil tudi na kulturnem področju. 

Bil je član Kluba Maksa Perca, Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana – odbora 

Vrhnika / Logatec, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Vrhnika in Združenja 

borcev za vrednote NOB. Dolgih štirideset let je bil tudi nepozabni Dedek Mraz. Koliko 

generacij otrok, pa tudi njihovih staršev, je hudomušno nagovoril, koliko malčkov je vzel v 

naročje, jih obdaril in se z njimi fotografiral v spomin na tiste lepe otroške dni, ko so še verjeli 

v pravljice. Otroke je imel neizmerno rad, dedkovo ljubezen pa sta še posebej čutila vnuka 

Ažbe in Ula, ki sta ju z Nado obiskala vsako jutro, ju nežno prebujala v nov dan ter 

pospremila v vrtec ali šolo.   

 

In sredi jeseni življenja je Janez po kratki a hudi bolezni nenadoma odšel, ni ga več. Odšel je 

tiho in skromno, kot je živel. Tik pred srečanjem z večnostjo je svoji ljubi Nadi rekel, kot vsa 

ta dolga leta vsak dan zgodaj zjutraj, da ji bo skuhal kavo, potem pa bo šel po svojih opravkih. 

S temi besedami je, borec do konca, zadnji spopad življenja izgubil. 



 

A Janeza ne bomo pomnili po smrti, pomnili ga bomo po življenju, ki ga je živel, po tem, kar 

je bil in kar nam je pomenil, po plamenu, s katerim je žarel toplino in svetlobo na nas, ki smo 

ostali.   

 

Spominjali se ga bomo ob verzih pesnika Nika Grafenauerja, ki jih je napisal o Življenju: 

 

Življenje takó živi, 

da ga je zmerom manj. 

Kot pesek med prsti polzi 

dan na dan. 

Življenje ne more živeti 

tako, da stoji. 

Najmanj, kar mora početi, 

je to, da na nitki visi. 

Življenje se včasih drži 

veselo na smeh, 

a včasih le stežka taji 

solze v očeh. 

Najlepše je, ko se razsipa 

z žarom na vse strani 

in vse do poslednjega hipa 

z visokim plamenom gori. 

 

Dragi naš Janez, »mille madonne«, počivaj v miru. 

 


