
SREČANJE JUBILANTOV 2015 
 
V petek, 23. oktobra 2015, je dan zažarel v prav posebnih barvah in 
vzdušju, saj smo v Klubu »Maksa Perca« Maribor pripravili praznovanje 
za vse tiste naše članice in člane, ki so dopolnili 70 in več pomladi. Za 
vsakega smo v lepo pripravljeni dvorani, na mizo pripravili še hruško 
viljamovko. 
 

  
 

Treba je poudariti, da je bilo letos veliko jubilantov in da so se skoraj vsi 
vabilu tudi odzvali. Tako se nas je zbralo, kar 57. S tem so zbrani izkazali 
pripadnost klubu, kar nas organizatorje osrečuje in potrjuje, da svoje delo 
v klubu opravljamo v zadovoljstvo našega članstva.  
 
Uvodoma nam je kvartet policijskega orkestra zaigral venček pesmi 
Jožeta Privška. Mladi harmonikar Alen, učenec 7. razreda osnovne šole 
Kamnica, pa nam je zaigral pesem Lojzeta Slaka V dolini tihi.  
 

  
 

»Jesen življenja je zagotovo eden najlepših obdobij življenja,« je v 
svojem nagovoru povedal predsednik kluba in nadaljeval: »Ljudje 
namreč šele tedaj spoznamo bistvo in pomen našega obstoja. Kljub 
nekaterim starostnim tegobam, pa tudi šele takrat najdemo pravi duševni 
mir in se zavemo naših vrednot, kot so ljubezen, razumevanje in 
spoštovanje. Tudi letošnji slavljenci, so nam pri tem lep vzgled.« 
 



Ponovno smo prisluhnili glasbi, saj nam je Alen zaigral Golico. Pred 
zbrane pa je stopil slavnostni govornik Niko Šebart ter orisal dejavnosti 
kluba, nanizal skupne uspehe, se zahvalil članicam in članom ter jim 
čestital za njihove okrogle obletnice. 
 
Ponovno se je zaslišala glasba kvarteta policijskega orkestra z 
naslovom: Ej, prijatelj. Po glasbi smo pozdravili imenitnega dramatika, 
pisatelja ter karizmatično osebnost mesta ob Dravi Toneta Partljiča. Na 
samo njegov humoren način nam je povedal zgodbi. Eno o tem; kako se 
je poročil pri devetih letih starosti in drugo o psičku Mišku. V nadaljevanju 
je v igro vključil  tudi naše člane: Miro, Katjo, Irmo, Nika in Ireno. V treh 
dejanjih so nam odigrali dramo Romea in Julije angleškega dramatika 
Williama Shakespeara. Zatem pa so nam predstavili še dramske like: 
Rdeča kapica, Sneguljčica, Pika Nogavička in Skodelico kave Ivana 
Cankarja. Milojko in Mirko sta uspešno prepoznavala like, ki so jih več 
kot odlično odigrali naši člani.  
 

  
 

Po uspešnih nastopih naših članov iz »dramske sekcije« kluba, smo 
znova zaslišali glas harmonike. Alen nam je zaigral pesem Kiss me. 
 
Predsednik in tajnica sta jubilantom podelila darila. Prisotni, ki so v tem 
letu dopolnili 70, 80 in 90 let so prejeli deko z logotipom kluba. 70 let so 
letos praznovali: Jože Krapše, Pavlina Lozinšek in Miro Šebart.  80 let so 
praznovali: Sanda Brecelj, Marija Bombek, Andrej Kačič, Franc Lozinšek, 
Slavica Mrovlje, Jože Primožič in Jože Senica. 90 let sta dopolnila: Edo 
Lugarič in Franc Marčič. 75 oziroma 85 let sta praznovala Srečko 
Kocbek in Angelca Testen. Darilo pa smo namenili tudi našim trem 
članom, ki so praznovali 92 oziroma 93 rojstni dan: Francu V. Šemrovu, 
Jožetu Urbančiču in Ladislavu Pahorju. Vsem smo poklonili lešnikov 
namaz Nuttela z etiketo njihovega imena. Brez darila pa nismo pustili niti 
člana Boga Zupančiča, ki je prav na dan našega druženja praznoval 
rojstni dan.  
 
 



  
 

Po podelitvi daril in izreku najlepših želja, je kulturni del našega srečanja 
zaključil kvartet policijskega orkestra, kateri nam je zaigral še tri pesmi 
(Sreča na vrvici, Rožica in Čebelarska). 
 

Ob zaključku je predsednik kluba še enkrat izrazil veselje, da smo se 
zbrali v takšnem številu. Zbranim je zaželel trdnega zdravja. Naj bo naš 
današnji dan vreden spomina, naj bo dogodek, ki bo ostal za vedno v 
spominu. Deliti z našimi članicami in člani trenutek, nekaj uric ali kakšen 
dan, je nekaj najlepšega.  
 

Prisotne je pozval, da se v nadaljevanju druženja prepustijo okusom 
hrane, ki so jo pripravile naše kuharice. Z vsemi je nazdravil ter jim 
zaželel dober tek! Sledilo je kosilo. Seveda pa ni manjkala niti slavnostna 
torta in kavica za vse sladokusce. 
 

  
Za razvedrilo in prijetno druženje je med in po kosilu poskrbela članica 
Milka, ki je na harmoniko zaigrala, kar nekaj pesmi, zbrani pa smo ob 
zvokih harmonike tudi zapeli. 
 

Kljub letom, ki jih naši člani prav dobro skrivajo, je slavje potekalo še 
dolgo v popoldanskih uricah in se tako končalo kot nepozabno doživetje 
za vse prisotne. Iskrene čestitke še enkrat vsem jubilantom in še na 
mnoga leta! 
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