
POSLOVILI SMO SE OD LETA 2013  
 
Z namenom, da se poslovimo od starega leta in nazdravimo prihodu 
novega, se nas je 73 članov Kluba, 19. 12. 2013, zbralo na 
prednovoletnem srečanju. Ob prihodu je vsak udeleženec prejel stenski 
koledar – darilo kluba.  
 
Zbrane je najprej nagovoril predsednik kluba Mirko Ploj, ki je v kratkem 
orisal dejavnosti kluba v letu 2013. Zbrani pa so lahko med tem 
spremljali predstavitev fotografij z naših izletov in srečanj. 
 
Predsednik je med drugim povedal: »Vsi si želimo, da bi bilo prihajajoče 
leto boljše, lepše in srečnejše kot je bilo to, ki se izteka. V naravi ljudi je, 
da si vedno želimo nekaj več, lepše in boljše. V klubu skozi vse leto 
mislimo na svoje člane, tako tiste doma kot tiste v domovih za starejše 
občane, katere smo v tem mesecu tudi osebno obiskali ter jim izročili 
darila. Upam, da prihaja čas, ko se bomo vedno bolj zavedali svojih 
poklicnih korenin«.  
 
Na našem srečanju sta nas s svojim obiskom počastila direktor Policijske 
uprave (PU) Maribor g. Danijel Lorbek in vodja OMTZ Natalija Ber. Ob tej 
priložnosti je direktor spregovoril o delu in uspehih PU v letu 2013 ter 
nam zaželel veliko lepih trenutkov, zdravja, sreče in dobrega 
sodelovanja.  
 
Po dobrem kosilu, ki so nam ga pripravile naše kuharice, nas je obiskal 
prvi gost, pevec Rudi Šantl. Ob taktih glasbe in njegovih pesmih so se 
zbrani, kar veliko časa zadržali na plesišču.  
 
Po odpetih pesmih je večkrat dobil bučen aplavz. Očitno je bilo, da se je 
glasbeni gost, v naši družbi dobro počutil, saj je ostal z nami ves 
popoldan.  
 

  



Zatem sta nas s svojim obiskom presenetila Božiček in škrat Bolfenk. 
Prišla sta nas pozdraviti in nam zaželeti zdravja, sreče in miru. A nista 
prišla praznih rok, saj sta prav vse zbrane »punčke« in »fantke« obdarila. 
Nista pa pozabila niti na kuharice Dragico, Filomeno, Sonjo in Marjetko 
ter Cvetko, ki nam je pripravila lepe pogrinjke ter nam stregla hrano in 
pijačo. Darilo je prejel tudi Toni Tušek, ki je skrbel za glasbo.  
 

     
 
Po tako lepem presenečenju se nam je prilegla kavica in sladica 
(tiramisu). 
 
Po krajšem premoru, ko je bil čas za prijetno kramljanje, smo izvedli 
tekmovanje v poznavanju okusov čokolade. Pet članic je poskušalo 
ugotoviti okus petih vzorcev različnih vrst čokolade. Tekmovanje je bilo 
veliko bolj zahtevno, kot si je predstavljal organizator. Po opravljenem 
tekmovanju je predsednik kluba razglasil zmagovalko Cvetko Vidmar, ki 
je za nagrado prejela medaljo z napisom: »Kraljica čokolade 2014«. 
 

  
 
Nekaj manj članov je ob 20:00 uri dočakalo kislo juho. Takrat se je 
Avgust Volšek, v imenu vseh udeležencev prednovoletnega srečanja, 
zahvalil Izvršnemu odboru kluba, za odlično pripravljen program ter za 
vse čudovite trenutke, ki jih je Izvršni odbor v letu 2013 izvedel za svoje 
člane. Vsem je zaželel veliko uspehov in zdravja ter prijetno preživljanje 
prazničnih dni.  



     
 
S šampanjcem v roki in ob zvokih pesmi, v izvedbi Rudija Šantla, »Bela 
snežinka«, smo se na simbolni način, poslovili od starega leta. 
Predsednik kluba je ob tem trenutku zbranim izrekel novoletno voščilo. 
Vse je pozval, da ohranijo v spominu vse tiste lepe, drobne trenutke in 
dogodke, ki so nas skozi leto osrečevali, bogatili in nas delali srečnejše.  
 
Leto se počasi poslavlja, prihaja čas, ko oživijo spomini na trenutke, ki 
smo jih v iztekajočem letu preživeli skupaj. Naj se vam ob tem, s 
spoštovanjem in hvaležnostjo, zahvalim za izkazano zaupanje in vas 
prisrčno povabim k nadaljnjemu sodelovanju v prihajajočem letu. 
 
Bil je to naš dan. Dan, ki smo ga preživeli v krogu čudovitih ljudi, 
prijateljev, stanovskih kolegov, članov kluba. To je bil dan, ko smo za hip 
»stopili« iz hitrega vsakdanjika ter si vzeli čas zase, za prijatelje, kolege. 
  
Polni optimizma, lepih misli in voščil smo ostali na srečanju vse do 23:00 
ure. 
 
Člani IO kluba želimo vsem članicam in članom vesele praznike ter 
srečno in uspešno leto 2014. 
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