Spomin na gospoda Živiča

V božično-novoletnem času je preminil spoštovani gospod Ivan Živič, član in dolgoletni
predsednik Društva diabetikov Posavje – Brežice. Težko je ubesediti vse dobro, plemenito,
človekoljubno, kar je v svojem polnem življenju storil za ožjo in širšo skupnost.
Opravljal je številne pomembne in odgovorne funkcije: bil je direktor tovarne Jutranjka
Brežice, direktor Slovina Brežice in predsednik Izvršnega sveta Občine Brežice.
V 18 letih njegovega predsedovanja je posavsko društvo diabetikov doživelo preporod in
razcvet; gospod Živič je namreč s svojim vztrajnim delom, močno voljo in velikim elanom
zgradil ugled društva in povečal zaupanje članov. Leta 2005 je postal častni predsednik
Društva diabetikov Posavje – Brežice, 2006. leta je prejel priznanje ob 50-letnici delovanja
zveze na področju izobraževanja in dela s sladkornimi bolniki, leta 2011 pa mu je Zveza
društev diabetikov Slovenije podelila naziv častni član.
Ob tem, da je veliko let prizadevno vodil naše društvo, je bil tudi podpredsednik Društva
izgnancev Slovenije, predsednik Pihalnega orkestra Kapele in ustanovni član Društva
seniorjev in menedžerjev Posavja.
V naš spomin se je zapisal kot blag, prijeten človek. Na vse ljudi je gledal prijazno, svetlo in
spodbudno, z mnogimi je spletal iskrene, trdne vezi. Imel je spoštljiv odnos do vsakogar in
posluh za človeško stisko in solidarnost. Delati z njim je bilo prijetno, pa naj je imel vodilno
ali svetovalno vlogo. Še tako težke zadeve so bile lažje rešljive z njegovo konstruktivnostjo in
odprtostjo za zamisli in predloge. Z notranjim mirom, toleranco in modrostjo je bil mnogim
za zgled. Ob vseh časteh, ki so mu bile izkazane, pa je ostal skromen. Vsi smo cenili njegovo
poštenost, strpnost, preudarnost, zanesljivost in predvsem človečnost. S svojo osebnostjo,
delavnostjo in pokončno držo je dal velik pečat Posavju, Brežicam in okolici. Pokazal nam je,
kako je treba živeti in delati. Hvaležni smo mu za naša skupna leta, za to, da smo lahko delali
skupaj za dobro in za napredek društev.
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