
PRAZNOVANJE MLADIH PO SRCU 

Pod sloganom: »Praznujmo skupaj!« smo se v petek, 19. oktobra 2018, 

članice in člani našega kluba, zbrali na slovesnosti v veliki sejni sobi Kluba 

PU. Leta pač prehitro minevajo, da bi pozabili na svoje rojstne dneve.  

 

 



Slovesnost, ki jo je za svoje članstvo pripravil izvršni odbor kluba, je pričel 

kvintet policijskega orkestra. S skladbo Svet je tvoj (pesem Nine Pušlar) 

pa se nam je uvodoma predstavil učenec Patrick Šabeder. 

  

Po taktih prijetne glasbe je pred zbrane stopil Jožef Grah, ki je povezoval 

prireditev ter naznanil govor predsednika kluba Mirka Ploja. 

Predsednik je povedal, da je veliko razlogov, da se člani Izvršnega odbora 

Kluba, vsakokratnih srečanj še kako veselimo. Dejstvo je, da člani 

razpolagate z življenjskimi izkušnjami in modrostjo, ki jo prinašajo s seboj 

zrela leta. Vredno vam je prisluhniti, vredno slišati vsak vaš nasvet. Vi tudi 

veste, kaj pomeni načelo solidarnosti, načelo sožitja med ljudmi. Vi ste s 

svojim aktivnim življenjem soustvarjali podobo te države, brez vašega dela 

gotovo ne bi mogla biti naša domovina svobodna in varna. Vsem je zaželel 

prijazno in zdravja polno življenje tudi v prihodnje. 

Ko so se končale besede, se je pričela glasba. Znova smo prisluhnili 

kvintetu policijskega orkestra in pesmi Patricka. 

Predsednik kluba je zbranim prebral še kratko črtico – Bilo je nekoč v 

Mariboru. 

Prvo urico našega srečanja smo kulturno obarvali in jo popestrili z glasbo 

kvinteta policijskega orkestra in pevca Patricka. Posebno glasbeno 

presenečenje pa je bila naša članica Majda Bobanec, ki nam je zapela  

ljudski pesmi.  



  

Udeležencem srečanja smo podarili jabolko, ki predstavlja simbol zdravja. 
Posebna darila pa so prejeli jubilanti. 

Darila so prejeli Matjaž Šeme in Miro Kocbek (za 70 let), Marinko Čančar 
(za 75 let), Djuro Šalabalija in Zvonko Martinek (za 80 let), Janez Brumen, 
Aleksija Senica in Milka Zager (za 85 let), Marko Harb in Marjan Mezgec 
(za 90 let) in Franc Marčič (za 93 let). 

  

  



 

Jožef Grah, ki je moderiral slovesnost, je vsem jubilantom izrekel zahvalo 
za njihove dejavnosti v klubu ter jim zaželel veliko zdravja in osebne sreče. 
Po podelitvi daril nas je mladi pevec Patrick razveselil še s svojo lastno in  
zmagovalno skladbo: Life je Rock’n roll, prireditev pa zaključil kvintet 
policijskega orkestra. 
 
V okviru kulturnega programa je bilo izvedenih veliko ušesu prijetnih in 
poznanih melodij ter izrečenih veliko lepih slovenskih besed. 
 
Sledila je zahvala nastopajočim. Tudi za v prihodnje smo si zaželeli 
trdnega zdravja in uradni del zaključili z željo, da nam srečanje ostane za 
vedno v spominu.  
 
Skupaj smo se postavili še pred fotografski objektiv ter naredili nekaj 
gasilskih posnetkov.  
 

Srečanje smo nadaljevali s prijetnim druženjem, v okviru katerega ni 
manjkalo obujanja spominov. In že je napočil čas, ko smo se prepustili 
okusom hrane, ki so jo pripravile naše kuharice, postregla pa gospa 
Cvetka. Posladkali smo se tudi s torto in kavico. 
 
Zaželeli smo si dober tek in na zdravje ter skupaj zapeli: Kol,ko kapljic 
tol,ko let! Ob prijetnem klepetu je čas kar prehitro minil.  
 
Zbrani so povedali, da se po tako imenitnem dogodku ni treba bati za 
udeležbo na naslednjih srečanjih ter se zahvalili članom izvršnega odbora 
za odlično organizacijo in doživete nastope. Organizatorji smo veseli in 
ponosni, da je prireditev uspela ter minila v zadovoljstvo vseh zbranih. Naj 
nam bo dano še veliko takih dogodkov!   
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