
PREDNOVOLETNO SREČANJE 
 
V dneh, ko je polno prijaznih stiskov rok in ko so voščila polna lepih želja, smo se, v 
Klubu PU, ponovno srečali člani Kluba. Tokrat na prednovoletnem srečanju.  
 
Člani izvršnega odbora Kluba smo članice in člane prijazno sprejeli. Ob vstopu v 
svečano pripravljeno dvorano so si lahko ogledali fotografije prejšnjih srečanj članov 
Kluba ter prelistali kronologijo kluba z naslovom: Zakladnica spominov. Pokramljali 
smo ob aperitivu in slanem pecivu. Na mizah nas je, ob lepih pogrinjkih, čakalo še 
simbolično novoletno darilo in sicer steklenička medice z ročno poslikavo in napisom 
»Srečno 2013« ter žepni koledarček.   
 

        
Sprejem članic in članov                                            Za uvod: Kol´ko kapljic tol´ko let!                                    
 
V začetku srečanja sem zbranim predstavil nekaj najbolj aktualnih stvari, ki zadevajo 
članstvo našega Kluba. Sledil je moj nagovor v duhu prednovoletnega srečanja v 
upanju, da bo leto 2013, v katero vstopamo boljše in lepše. Včasih se nam 
upokojenim delavcem zdi, da smo doživeli že vse, a smo daleč od tega. Veliko še 
imamo napisati v svojo knjigo življenja, pa tudi v program Kluba. Mi ne smemo biti 
problem te družbe, temveč rešitev s svojo zrelostjo in odgovornostjo. Življenje je pač 
edino, enkratno in neponovljivo, zato moramo iz njega iztržiti vsak dan kar največ.  

Pozval sem jih, da čim večkrat najdemo čas za kolege - člane našega kluba. Večkrat 
si moramo delili čas in drobne pozornosti, ki bodo bogatile naše življenje in nas 
delale srečnejše. Žal življenje ni vedno prijazno z nami, a nam vseeno nudi toliko 
lepega in prekratko je, da bi ga zapravljali za slabe misli in skrbi. Poskušajmo verjeti 
v dobro.  

Seznanil sem jih, da smo v tem prazničnem, prednovoletnem času obiskali naše 
člane v domovih za starejše ter jim izročili simbolična darila. Prenesel sem njihove 
pozdrave in njihovo sporočilo, da je zdravje največji dar, ki ga imamo. Zato moramo 
skrbeti zanj in ga čuvati.  
 
Po kratkem sestanku in slovesnem nagovoru smo bili postreženi s kosilom. Dobra 
juha, glavna jed, sladica in kava. Naše kulinarične užitke je prekinil glas harmonike. 
Meh svoje frajtonerice je raztegnil stanovski kolega Bogo Zupančič. Nekaj članov je 
ob tem ubrano zapelo. Takrat se nam je pridružil povabljeni recitator Silvo Safran, ki 
nas je nasmejal s svojimi humornimi pripovedmi.  
 



        
 Na harmoniko je zaigral Bogo Zupančič                Nastop recitatorja Silva Safrana 
 
V imenu članov Kluba sem se zahvalil odvetniku Dragu Berdenu za donacijo, s 
katero je Klubu pomagal pri izdaji kronologije. Simbolično smo mu podarili izvod 
kronologije s posvetilom. Vodji kuhinje Dragici, Cvetki, Filomeni in Sonji pa sem 
izročil simbolična darila ter se jim zahvalili za odlično pripravljeno hrano in postrežbo.  
 

       
Povabili in obdarili smo tudi »naše« kuharice        Komisija za izbiro predsednikovega vina 
 
Tri članska komisija je z degustacijo petih različnih sort vina izbrala »predsednikovo 
vino«. Izbran je bil Laški rizling, letnik 2011, z ormoškega vinorodnega okoliša. 
 
Prišel je čas za glasbo, ki jo je vrtel Toni Tušek. Najbolj navdušeni plesalci so se 
podali na plesišče. Zaradi dobre kisle juhe je bilo vredno zapustiti plesišče ter se 
predati kulinaričnim užitkom. Zatem smo prižgali svečke. Ob glasbi in prepevanju 
Silvestrskega poljuba smo nazdravili s šampanjcem ter tako simbolično vstopili v 
Novo leto.   
 
Ob tej priložnosti sem na zbrane naslovil še novoletno poslanico naslednje vsebine: 
»Hvala vam za vašo naklonjenost Klubu. Želim, da - nam vsem skupaj - kljub težkim 
časom, ostaja upanje na lepši jutri. Zato ostanite še naprej z nami. Skupaj zmoremo 
več. Naj bo vsak dan nasmeh na vaših obrazih ter veselje in radost v vaših srcih. Če 
pa bodo kdaj solze na vaših očeh, naj bodo to solze sreče. Želim vam veliko zdravja 
in vse dobro v Novem letu, letu 2013«. 



   
Člani in članice so se izkazali tudi na plesišču.    Novemu letu smo nazdravili s šampanjcem.                 
 
Ob glasbi, plesu in prepevanju smo se družili do večernih ur. In res, kot smo zapisali 
v vabilu, je bil ta dan (torek, 18. 12. 2012) nekaj posebnega, preživet v družbi 
čudovitih ljudi. Naj bo tako tudi v prihodnje. 
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