
URICE VREDNE SPOMINA 
 
Okroglo 50 članic in članov našega Kluba se je zbralo na četrtkovem (24. 10. 2013) 
praznovanju rojstnega dneva vseh tistih, ki so letos dopolniti 70 in več pomladi. 
 
Lepo pripravljene mize v sejni sobi Kluba Policijske uprave, z zastavico v jabolku ter 
kemični svinčnik z logotipom Kluba, so pričakale slavljence. Ob 13:00 uri je naše 
skupno praznovanje naznanil kvartet Orkestra slovenske policije z venčkom veselih 
slovenskih pesmi. 
 

     
 
Po glasbi je pred zbrane stopil predsednik Kluba ter povedal, da mora vsak človek 
imeti svoje »gnezdo« pripadnosti, katero najdemo in imamo v našem klubu – klubu 
stanovskih kolegov. Zato se vedno veselimo uric našega srečanja, pa naj si bo to na 
izletu, družabnih srečanjih ali le ob bežnem klepetu. Velikokrat polepšamo dan drug 
drugemu, tako s stiskom rok, nasmehom ali prijaznimi besedami, ne da bi se tega 
sploh zavedali. 
 
Slavljenci so zbrali lep šopek let, 70, 80, 90 in več, a tako različni so cvetovi v njem. 
Doživeli so veliko lepega, pa tudi veliko hudega, slabega - a bili so to neki drugi časi, 
ki se jih kljub tegobam radi spominjamo.  
 
Naše članice in člani živijo tudi v domovih oziroma v varovanih stanovanjih ter zato 
ne morejo biti z nami. Tudi njih ne pozabimo, saj jih ob dnevu žena in novem letu 
obiščemo. Predsednik Kluba je letos, na njegovem domu, obiskal našega 90-letnika 
Vlada F. Šemrova, na njen 90. rojstni dan pa smo obiskali tudi članico Marijo Mauser. 
                     
Po predsednikovem govoru je kvartet zaigral še dve pesmi, in sicer: Samo nasmeh je 
bolj grenak in Moj najlepši mesec je maj. 
 
V nadaljevanju je predsednik Kluba opisal pomen simbolnih daril (jabolko in kemični 
svinčnik), ki so jih prejeli vsi zbrani. Sedem članov pa je iz rok predsednika in tajnice 
Kluba, prejelo posebno darilo. Jože Urbančič in Ladislav Pahor sta prejela darilo za 
svoj 91 rojstni dan,  Vladimir F. Šemrov za svoj 90 rojstni dan, Janez Brumen, Milka 
Zager in Silvija Omahen za svoj 80 rojstni dan in Jože Štrakl za svoj 70 rojstni dan. 
Vsem zbranim, še posebej jubilantom, je predsednik zaželel obilo zdravja, sreče in 
zadovoljstva ter še mnogo skupnih praznovanj. 
 



      
 
Prvi del kulturnega programa so zaključili glasbeniki kvarteta s pesmijo: Ti si moja 
ljubezen. 
 
Zatem smo se prepustili okusom hrane, ki so jo pripravile naše kuharice. Po kosilu 
smo nadaljevali s kulturnim programov, v katerem je nastopil Peter Ternovšek, 
dramski igralec in nosilec Borštnikovega prstana. Nasmejal nas je z ganljivo zgodbo 
o Pavleku, človeku, ki mu življenje sicer ne prizanaša, a on kljub temu nikoli ne izgubi 
svoje velike človečnosti in svoje tihe filozofije, ki se skriva pod vsem tem: da se 
noben človek ne rodi slab. Gost nam je zrecitiral tudi nekaj pesmi. 
 

      
 
Sledila je sladica in kavica ter čas za klepet. Skupaj smo obogatili popoldan z 
obujanjem spominov. In tako tkemo svoje življenje tudi s prijetnimi uricami našega 
druženja. Naj bo ta dan vreden spomina, naj ostane dogodek vseh nas. 
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