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V spomin Otu Kelihu
(1940 – 2018)
V petek, 26. januarja, smo se v Brezovem gaju na pokopališču na Blejski Dobravi poslovili od
našega dragega dolgoletnega predsednika OTA KELIHA.
Težko je opisati vse dobro, človekoljubno, kar je v svojem polnem življenju naredil za ožjo in
širšo skupnost. Opravljal je številne in odgovorne funkcije – tako v času aktivnega življenja,
kot tudi potem, ko je šel v pokoj.
V Društvo diabetikov Jesenice se je včlanil 1994, že naslednje leto 1995 pa je bil na občnem
zboru izvoljen za predsednika društva, ki je s podporo izvršnega odbora potegnil voz delovanja
naprej. V tistem času je bilo v Društvu kar nekaj težav pri kadrovanju.
V času njegovega predsedovanja je Društvo opravilo in dogradilo pomembne smernice pri
razvoju in izboljšavi delovanja, saj se je spoprijel z urejanjem temeljnih dokumentov Društva
in pridobivanjem statusa humanitarne organizacije. To je bil temelj za dobro in kvalitetno
delovanje v prihodnosti. Z razvojem spoznanj o sladkorni bolezni se je namreč morala
spreminjati tudi organizacija Društva in predvsem povečati aktivnosti, katerih cilj je
ozaveščanje članov in občanov o sladkorni bolezni in s tem izboljševati kvaliteto življenja
diabetikov. Velika pozornost je z njegovo pomočjo bila namenjena preventivi. Bil je tudi eden
glavnih pobudnikov za boljše in uspešno sodelovanje z ostalimi društvi diabetikov Gorenjske,
kar je sčasoma preraslo v koristne in prijetne aktivnosti.
Več kot 20 let je svoje znanje, voljo, izkušnje, napore vlagal v delo Društva. Pečat njegovega
skrbnega, odgovornega, uspešnega dela bo ostal med nami. Bil je človek, ki je s svojo
prizadevnostjo zaznamoval življenje mnogih diabetikov v Gornjesavski dolini in v širši okolici.
Pod njegovim vodstvom je Društvo diabetikov Jesenice preraslo v uspešno, prepoznavno
humanitarno organizacijo – ne samo v naši občini, pač pa tudi v sosednjih. Aktivno je sodeloval
tudi v Zvezi društev diabetikov Slovenije, kjer je bil član Nadzornega odbora.
Svoje delo je opravljal z veliko mero mirnosti in strpnosti ter z voljo želeti in tudi slišati potrebe
članov društva. S svojim zgledom, predvsem pa pozitivno energijo in optimizmom nas je
spodbujal k večji skrbi do soljudi in nam je prav zato in tudi zato v veliki meri uspevalo in nam
še vedno uspeva vzdrževati tople medosebne odnose.
Za uspešno delo in vidne dosežke je prejel številna priznanja, med katerimi je posebej
pomembno priznanje Častni član Zveze društev diabetikov Slovenije; prejel ga je leta 2016 ob
zaključku svojega aktivnega delovanja.
Zaradi poslabšanja bolezni se je po 21 letih umaknil s funkcije predsednika. Tako je zadnji dve
leti živel bolj umirjeno, brez večjih stresov in skrbi. Na naši začrtani poti pa nam je še vedno
stal ob strani, nas usmerjal, svetoval in pomagal.

Hvaležni smo mu za naša skupna leta, za njegove spodbude in zglede. Pogrešali bomo njegov
optimizem, kritičnost, avtoriteto in njegovo življenjsko vedrino.
Bolezen je kljub želji in naporom napredovala. Vest, da nas je naš Oto zapustil, je bila kljub
temu, da smo vedeli, da je stanje resno, boleča. Težko smo doumeli, da ga ni več. Prepričani
smo, da bo med nami veljala misel: »Dokler mislimo nanj, človek ne umre.«
V spomin nanj in spoštovanja njegovih prizadevanj bomo nadaljevali njegovo vizijo in se trudili
doseči zastavljene cilje.
Iskreno se zahvaljujemo Zvezi društev diabetikov Slovenija in vsem društvom, ki so nam
izrekla sožalje in z nami sočustvujejo. Zahvali se pridružuje tudi družina Kelih.
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