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V petek, 14. decembra, smo se zbrali na že tradicionalnem 
prednovoletnem srečanju. Udeležilo se ga je veliko število članic in 
članov našega kluba. Zbrana družba je, po popitem aperitivu 
dobrodošlice, zasedla svoje sedeže ob mizah z lepo pripravljenimi 
pogrinjki. Poleg pijače je miza ponujala tudi domače pecivo, katero sta 
spekli članici Mira in Majda.  
 

  
 

V kulturni del prednovoletnega srečanja nas je popeljal kvartet 
policijskega orkestra. Prisluhnili smo še pesmi glasbenika Marjana, ki je 
ves popoldan skrbel za našo prijetno razpoloženje.  
 

  
 

Po uvodni glasbi je gosta – direktorja policijske uprave Maribor Danijela 
Lorbka ter zbrane članice in člane pozdravil predsednik kluba. Ta je v 
svojem pozdravnem nagovoru med drugim povedal: »Zaželimo si vse 
dobro v novem letu, predvsem pa tistega, kar najbolj potrebujemo in 
vedno bolj cenimo – to je zdravja! V novem letu se nam bo zdelo, da se 
je začelo res nekaj novega, nekaj lepega, nekaj polnega pričakovanj. In 
upam, da bodo med temi pričakovanji tudi naša druženja, naši izleti, 
naša srečevanja.  



Izkoristimo to neskončno lepoto, ki ji rečemo »nekaj novega«, nekaj na 
novo začetega - tudi za dejavnosti v našem klubu. Zato si želim, da 
ostanete še naprej z nami!«  
 
Svoje nekdanje sodelavce, danes upokojene delavce, je pozdravil in 
nagovoril tudi direktor PU Maribor Danijel Lorbek. Zahvalil se nam je za 
odlično sodelovanje ter nam zaželel veliko zdravja, zadovoljstva in 
osebne sreče. 
 

  
 

Predsednik kluba je udeležencem srečanja prenesel pozdrave tistih 
članov, ki se srečanja niso mogli udeležiti ter so svoje želje posredovali 
ustno oziroma pisno. Povedal je tudi, da smo v domu starostnikov 
obiskali Jožeta Urbančiča in Franca Marčiča ter jima izročili simbolna 
darila. Vsi nam želijo prijetno srečanje, predvsem pa zdravja polno novo 
leto 2019. 

 

Udeleženci srečanja so prejeli stenski koledar, katerega si je lahko vsak 
odnesel domov, da ga bo logotip in napis spominjal na klub. Prejeli so 
tudi novoletno kroglico, ki prinaša zdravje in srečo. V njej je račka – 
simbol lepote in miline. Pripravili smo tudi fotografije iz naših srečanj in 
izletov, ki so si jih izbrali za spomin. 
 
Zaslužnim članom je predsednik kluba podelil darila. Tako smo se 
obdarjencem na simbolni način zahvalili za dolgoletno zvestobo klubu. 
Letos so darila prejeli: Angelca Testen, Ivan Žebela, Jože Pleh, Srečko 
Kocbek in Milka Zager ter Ilka Kalunder. Kot spomin na prednovoletno 
srečanje 2018 pa smo darilo izročili tudi glasbeniku Marjanu in direktorju 
PU. 
 



  
 
Naše članice in člani se ukvarjajo s številnimi dejavnostmi, kar so tega 
dne tudi dokazali. Članica Cvetka Vidmar je prebrala avtorsko pesem, s 
katero je zbranim pobožala dušo, saj se je nanašala na novoletni čas in 
našo družbo v klubu.  Članica Zvezdana Kompara je prebrala črtico z 
naslovom: Kaj je smisel življenja? Z ljudsko pesmijo se nam je 
predstavila članica Majda Bobanec. Članica Elena Sanden pa nam je ob 
spremljavi glasbenika Marjana, odpela dve pesmi. Kulturni program je 
zaključil kvartet policijskega orkestra. 
 

  
 
Sledilo je kosilo, ki so ga pripravile naše kuharice. Po kosilu nas je 
obiskal humorist Sašo. Dobro nas je zabaval in nasmejal. Po odhodu 
gosta smo se posladkali še s sladico in kavico.  
 



  
 
Druženje smo nadaljevali z glasbo. Zabavala sta nas glasbenik Marjan in 
pevka Elena. 
 
Zatem smo v svojo družbo povabili Cvetko, ki nam je ves čas druženja 
stregla ter kuharice, ki so nam pripravile kosilo. Pozornost smo jim 
izkazali z majhnimi darili ter se jim zahvalili. 
 

  
 
Po 18. uri smo na simbolni način, s penino in pesmijo, vstopili v novo 
leto. Predsednik je ob tem zbranim zaželel srečno in zdravo 2019.  
 

   



Proti koncu našega druženja smo se okrepčali še s kislo juho ter tako 
počasi sklenili naše srečanje. 

Spoštovane članice in člani naj se vam v letu 2019 uresničijo sanje, 
udejanjijo želje in izpolnijo pričakovanja. 
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