
PREDNOVOLETNO SREČANJE  
 
Zopet je leto naokoli, zakorakali smo v december, okrog nas so že lepe 
jesenske barve. To je čas, ko se poslovimo od starega in nazdravimo 
prihodu novega leta, je čas veselja in zabave. Zato smo člani in članice 
našega Kluba skupaj ujeli ta čarobni predpraznični trenutek, in sicer: v 
četrtek, 18. 12. 2014. Kot običajno smo se zbrali v sejni sobi Kluba PU, v 
Marčičevi ulici 1 na že tradicionalnem prednovoletnem srečanju. Našemu 
povabilu se je odzvalo kar 74 članic in članov. 
 

    
 

Pričeli smo z aperitivom in nagovorom predsednika kluba, ki je med 
drugim povedal: »Sodobni svet nas je oropal za vse tisto, kar smo včasih 
znali ceniti. Danes se lahko z nostalgijo spominjamo trenutkov, kako smo 
se v preteklosti znali večkrat zbrati in poveseliti! Bili smo drug drugemu 
prijatelj«.  
 
Zbranim je prenesel pozdrave tistih naših članov, ki se srečanja niso 
mogli udeležiti ter so svoje želje posredovali pisno ali ustno. Ob koncu 
svojega nagovora je vsem zaželel lepe praznične dni ter zdravo in 
srečno leto 2015. 
 

    
 

Sledilo je kosilo, ki so ga pripravile kuharice Kluba PU ter postregla 
gospa Cvetka. 
 



Udeleženci srečanja so prejeli simbolično darilo, in sicer: stenski koledar 
za leto 2015 in obesek za ključe. Po kosilu sta med nas prišla dober mož 
Božiček in škrat Bolfenk, katera sta posameznim članicam in članom 
izročila prav posebna darila, ki jih je pripravil Izvršni odbor Kluba. 
 

     
 

Sledila je sladica in kavica. Poznavalci dobre kapljice pa so vseskozi 
hvalili postreženo vino Kalvarijčan.  
 
Od začetka do zaključka našega srečanja je za glasbo in s tem za 
prijetno počutje skrbel Toni Tušek. Vmes pa nas je s svojim petjem 
očaral še Rudi Šantl, kateri je s svojo glasbo poskrbel, da je bilo plesišče 
ves čas polno. 
 
Z nami so bili tudi člani folklorne skupine KUD iz Bistrice ob Dravi, kateri 
so v dveh nastopih prikazali belokranjske in štajerske plese ter se 
predstavili z lepim ljudskim petjem. 
 

      
 

Ob 19:30 uri smo na simbolni način vstopili v novo leto s šampanjcem in 
pesmijo.  
 



     
 

V naslednji uri smo se okrepčali še s kislo juho ter se počasi odpravili 
domov. 
 
Glede na zahvale in pohvale nekaterih naših članov, v Izvršnem odboru 
Kluba upamo, da smo uspeli pripraviti nekaj lepih in prijetnih uric, ki smo 
jih preživeli skupaj. Marsikomu bo srečanje še dolgo ostalo v spominu, 
predvsem zaradi ljudi, s katerimi se srečujemo v našem Klubu. Upamo, 
da smo s prednovoletnim srečanjem, programom in darili, čeprav 
simbolnimi, v srcu marsikoga prižgali lučko sreče. To je še toliko bolj 
pomembno, ker vemo, da kadar delimo srečo, se ta podvoji.  
 
Novo leto je trenutek, ko se nam srce odpre, za lepe in skrite želje! Je 
trenutek, ko stisk dlani pove več, kot tisoč besed! Naj vam takšni trenutki, 
v letu 2015, lepšajo prav vsak dan posebej. 
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