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ZADNJE SLOVO  -  ALOJZ RUDOLF 
 
Poslavljamo se od gospoda Alojza Rudolfa, prijatelja in člana Sveta fundacije invalidskih in 
humanitarnih organizacije RS (FIHO). Slovo je zmeraj boleče, še zlasti, če je dokončno. 
Poslavljamo se od človeka, ki nam je dolga leta stal ob strani kot nepogrešljiv strokovni 
sodelavec in prijatelj, bil je član Sveta FIHO, član Komisije za ocenjevanje programov, delovanja 
in naložb humanitarnih organizacij FIHO ter kot predstavnik FIHO tudi član Nadzornega odbora 
Loterije Slovenije. 
 
Včasih si mislimo, da o posamezniku, ki je bil dolgo časa del naše sredine in si je skupaj z nami 
vsemi prizadeval za izboljšanje kakovosti življenja različnih ranljivih skupin, vemo precej. Toda, 
ko želiš spregovoriti kaj več, orisati njegovo življenjsko pot, beseda zastane in kar naenkrat 
spoznaš, da je še veliko, kar je bilo v naših skupnih poteh in prizadevanjih, ki smo jih prehodili z 
našim Alojzom, še vedno neznano. Alojz je bil odprt človek, nesebično je pomagal vsem in 
vsakomur. Zanj je veljalo, da je svoje znanje in vedenje, še kako rad delil z drugimi. S tem je 
resnično prepoznavno prispeval vse, kar je bilo v njegovi moči za uspešnejše delovanje fundacije 
FIHO.  
 
Ko smo prejeli novico, da je zbolel in da ga zdravijo v UKC Ljubljana, smo vsi, ki smo ga poznali, 
bili prepričani, da bo tam samo kratek čas in da se bo kmalu vrnil med svoje bližnje v družino, 
med humanitarne delavke in delavce in med ostale aktivno sodelujoče v FIHO. Toda bolezen je 
bila usodna za njegovo sicer močno naravo in po krajšem izboljšanju razmer je udarila novica, 
da je njegovo utrujeno srce prenehalo biti. 
 
Vsi, ki smo ga poznali, smo onemeli, zastal nam je korak, vsak posebej se je v samorefleksiji zazrl 
vase in se spomnil na skupno pot z našim spoštovanim in cenjenim Alojzom Rudolfom. 
 
Alojz – iskrena hvala za ves tvoj prispevek pri delovanju FIHO! Sooblikoval si optimističnejšo  
krajino humanitarnih organizacij, saj si verjel v boljši in prijaznejši jutri.  
 
Ženi, otrokom in vsem žalujočim izrekamo globoko sožalje. Naj mu bo lahka slovenska zemlja. 
 
Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij Republike Slovenije. 
 
 
           Ljubo HANSEL, l.r.  

Član Sveta FIHO in  
  predsednik komisije humanitarnih organizacij  

 


