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Pogrebna slovesnost za umrlega Vincenca Drakslerja 
Petek, 12. oktober 2018, ob 15.00, mestno pokopališče Kranj 
 
Pride čas, ko se moramo za večno posloviti. Današnje slovo je slovo od prav posebnega 
človeka. V življenju si je postavil visoke cilje in dobrodelnost dal na posebno mesto. 
Poslavljamo se od Vincenca Drakslerja, dobrotnika in častnega občana Mestne občine Kranj. 
 
Kranjski rojak, gospod Vincenc Draksler, je večino življenja preživel na tujem. Nazadnje je s 
soprogo živel v Kreuzlingenu ob Bodenskem jezeru v Švici. Od tam nas je v začetku septembra 
dosegla žalostna vest, da je njegovo srce prenehalo bíti za vedno. 
Gospoda Vincenca Drakslerja se bomo spominjali po njegovi izjemni dobrodelnosti in čutu za 
ljudi, ki v življenju potrebujejo pomoč širše skupnosti. Družbi je dal mnogo več, kot se od 
posameznika pričakuje, ter mnogim dal upanje in priložnost, da ponovno zaživijo.  
Bil je mož široke vizije in vere, da pomoč ljudem v stiski daje novo priložnost. Za delo in učenje, 
za človeka vredno življenje. Doma iz številne družine na Drulovki in na Orehku pri Kranju ni 
nikoli pozabil, kako težko se je družina prebijala brez očeta, ki mu je umrl pri osmih letih. Kot 
mladenič je v petdesetih letih prejšnjega stoletja služboval pri Triglav filmu, potem pa ga je 
srce vodilo v Nemčijo, od koder je bila doma njegova prva žena Rita. S preudarnim 
gospodarjenjem in poslovnimi idejami je razvil trgovsko obrt in nato tovarno mesnih izdelkov 
ter se v kasnejših letih podal še na področje nepremičnin. Po smrti gospe Rite je v njegovo 
življenje prišla druga žena Margit, ki mu je stala ob strani vse do žalostne vesti o njegovi smrti. 
V enem od pogovorov je dejal: »Prepotoval sem praktično ves svet, največ službeno. Nikdar 
pa nisem bil razkošen do sebe. Verjetno zato, ker je bila pri nas doma takšna revščina. 
Osemnajst let sem bil star in ravno smo snemali v Beogradu, ko sem videl še večjo revščino. 
Pretreslo me je. Že takrat sem rekel, če bom kdaj le lahko, bom pomagal ...«. 
Poslovna uspešnost mu je dala možnost, da o svojem premoženju in vlaganjih odloči zelo 
drugače kot večina ljudi. Odločil se je za dobrodelnost. In izbral je rodni Kranj. Soproga Margit 
je gospoda Vincenca Drakslerja pri tej odločitvi vzpodbujala in mu bila v veliko oporo. 
Pred osemnajstimi leti je za dober namen podaril mestni občini posestvo v Pristavi pri Tržiču. 
Iz tega dejanja je nastala Fundacija Vincenca Drakslerja za pomoč odvisnikom. V letu 2010 je 
bilo poslopje v Pristavi obnovljeno in rekonstruirano, v veliki meri z njegovo pomočjo, in v njem 
je dobil dom program reintegracije za bivše odvisnike. Fundacija se je nato razširila s socialnim 
podjetjem, v gospodarskem poslopju so bile urejene delavnice in v njem so začeli bivši 
odvisniki izvajati delovno terapijo. V naslednjih letih je pomagal pri obnovi stavbe za 
Medgeneracijski center in lani prispeval za nakup hiše za Materinski dom Gorenjske.  
»V osnovi smo ljudje naravnani tako, da se nas nekaj dotakne šele takrat, ko je to neposredno 
povezano z nami ali pa z nam dragimi ljudmi. Življenje je včasih zelo nepredvidljivo in že jutri 
se lahko znajdemo v stiski tudi sami. Bodimo pripravljeni prisluhniti in pomagati ljudem v stiski 
že danes, kajti mogoče bo prav eden izmed njih jutri pomagal nam,« je dejal v enem od 
pogovorov. 
In doprinos gospoda Drakslerja je neizmeren prav v tem, da ni samo daroval, temveč je vedno 
želel oprijemljive rezultate, da se vlaga v nekaj, kar bo dalo možnost tistim, ki so pomoči 
potrebni, da se bodo lahko sami, s svojim delom preživljali. Ta njegov cilj izpolnjuje Fundacija 



skozi programe in zaposlitve ljudi, ki so bili na robu preživetja in so se ob pomoči te ustanove 
ponovno vzdignili v življenje. 
Mestna občina Kranj je gospodu Vincencu Drakslerju »za več kot desetletje dolgo aktivno 
delovanje na področju pomoči najbolj ranljivim skupinam občanov ter za ves dosedanji 
prispevek in za vso naklonjenost, ki jo izkazuje svojemu rodnemu mestu«, leta 2014 podelila 
naziv častni občan. Priznanja in naziva je bil zelo vesel in počaščen, saj ni nikoli razmišljal, da 
bi tako visoko priznanje lahko prejel. 

Gospod Vincenc Draksler je bil življenjski optimist in ambasador dobrodelnosti. »Lepo je, ko 
slišim ljudi, ko se pogovarjajo o dobrodelnosti,« je dejal lani oktobra. »Spomnim se, ko sem ob 
nedavnem obisku Pristave veliko število zbranih nagovoril, naj pomagajo tudi sami, če ne 
drugače, vsaj enemu sosedu. Človek ima lahko obraz tri tedne podoben kislemu dežju, ko pa 
mu rečeš prijazen dober dan, na obraz posije sonce.« 
Naj sklenem besede slovesa še z eno svetlo mislijo gospoda Vincenca Drakslerja. Tako nam je 
položil na dušo: »Kadar potrebujete pomoč, zaupajte to ljudem okoli sebe, in kadar lahko 
pomagate, storite to z iskrenimi nameni. Prav zaradi tega je življenje lahko še veliko lepše.« 
 
V imenu vseh občank in občanov Kranja kot župan Mestne občine Kranj izrekam globoko 
sožalje soprogi, gospe Margit, in vsem bližnjim ter žalujočim.  
Dobrotnika in častnega občana bomo mi in prihodnje generacije ohranili v trajnem spominu.  
Naj počiva v miru. 
 
Boštjan Trilar 
Župan Mestne občine Kranj 
 
Kranj, 12. oktober 2018 


