
DELILI SMO VESELJE IN SMEH 
 
V torek, 21. oktobra 2014, je s skladbo Zemlja pleše, Kvartet policijskega 
orkestra, slovesno naznanil pričetek kulturnega programa, ki ga je Izvršni 
odbor Kluba »Maksa Perca« Maribor pripravil ob srečanju članic in 
članov, ki so dopolnili 70 in več pomladi.  
 

Zbrane je pozdravil predsednik Kluba, ki je opozoril na dimenzijo časa, 
na ta neusmiljeni spremljevalec našega življenja. Vodi nas skozi 
otroštvo, mladost, srednja in zrela leta in nas popelje naravnost v jesen 
življenja. A tudi jesen življenja je lahko še kako lepa. Lepa pa je, če so 
lepi tudi naši spomini. A najpomembnejši so trenutki druženja, kot je bil 
današnji. 
 

     
 
Osrednji govornik na srečanju je bil podpredsednik našega Kluba Ivo 
Usar, ki je zbranim namenil nekaj lepih in vzpodbudnih besed. Spomnil 
pa je tudi na citat novinarja Tomaža Tanka, ko je povedal: "Vse je treba 
deliti v življenju, od veselja do žalosti, od solz do smeha. Od iskanja do 
najdenja. Od vzponov in padcev do porazov in zmag. Deliti je treba tudi 
ljubezen in na koncu tudi življenje."  
 

   



Po vseh govorih smo se  ponovno prepustili glasbi. Po prijetni melodiji 
smo v svoji sredi pozdravili dramskega igralca Rada Pavalca, kateri nam 
je zrecitiral pesem Toneta Kuntnerja ter prebral nekaj cehovskih sonetov 
Dušana Mevlje.  

     

Po njegovem nastopu nas je kvartet policijskega orkestra znova razvedril 
s prijetno glasbo.  
 
Vsem zbranim smo simbolično poklonili jabolko, saj pravijo, da eno 
jabolko na dan prežene zdravnika vstran. Vsi so prejeli tudi kemični 
svinčnik z logotipom Kluba, da bodo lahko reševali križanke ali pa 
zapisali kakšno lepo misel.  
 

     
 
Sledila je podelitev daril jubilantom, ki so v tem letu praznovali okroglo 
obletnico svojega rojstva in dvema našima članoma, ki sta prestopila 
devetdesetico. Darila so prejeli: Bogomil Božič, Jožica Kačič, Zlatan 
Josipović, Vekoslava Ferlič, Irena Primožič, Vida Fanin, Alojz Pihlar ter 
Ladislav Pahor in Jože Urbančič. 



     
 
Predsednik Kluba je vsem članicam in članom, še posebej pa jubilantom, 
zaželel trdnega zdravja in vse dobro. Izrazil je veselje, zaradi izjemnega 
odziva članic in članov.  
 
Po uradnem delu smo se prepustili okusom hrane, ki so jo pripravile 
naše kuharice. Po kosilu, kavici in sladici smo skupaj doživeli še eno 
presenečenje, saj sta nas obiskala člana ljudskih godcev iz občine 
Starše, katera sta nam popestrila popoldansko druženje. 
 

   
 

Vsi zbrani so nam lep vzgled, kako znati živeti v miru in sreči ter kako s 
skupnimi močmi premostiti številne prepreke in težave. Treba je 
poudariti, da se je tudi letos povabilu odzvalo veliko število članic in 
članov. S tem so pokazali pripadnost svojemu Klubu, kar organizatorje 
srečanja osrečuje ter daje vodilo in motivacijo za nadaljnje delo. 
 
Druženje je potekalo v pozne popoldanske urice in se zaključilo kot 
nepozabno doživetje za vse prisotne. Iskrene čestitke še enkrat vsem 
jubilantom in še na mnoga leta! 
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