
POSLOVILI SMO SE OD STAREGA LETA 
 
Bliža se konec leta, naproti nam prihaja novo – leto 2016. Zato se je 74  
članic in članov našega kluba, v petek, 18. 12. 2015, zbralo na 
prednovoletnem srečanju. Zbranim smo poklonili simbolna darilca. Bila 
so skromna in v duhu časa, ki ga živimo. Vsakemu smo namenili: žepni 
koledarček kluba, obesek za ključe in kemični svinčnik z logotipom kluba. 
Vsak pa si je lahko izbral tudi fotografije z naših izletov in srečanj v letu 
2015.  
 
V uvodnem nagovoru je predsednik kluba zbrane spomnil, da na 
letošnjem srečanju pogrešamo nekatere naše člane, ki so se za vedno 
poslovili od nas. Z  minuto molka smo počastili njihov spomin. Vsem pa 
je prenesel pozdrave tistih članov, ki se srečanja niso mogli udeležiti, in 
sicer: Antonije Žlenar, Janka Knipliča in Mirka Millerja, ki so v domu za 
starejše ter so jih obiskali člani izvršnega odbora in jim izročili simbolna 
darila. Vsi so nam zaželeli prijetno srečanje, predvsem pa zdravja polno 
novo leto 2016.  
 
V nadaljevanju je povedal, da ne moremo ustvariti in doseči vsega, kar si 
želimo, lahko pa s prijazno besedo, prijateljskim nasmehom in toplim 
objemom krepimo medsebojno razumevanje in prijateljstvo.   
 
Vsem je v letu 2016 zaželel veliko sreče, zdravja in medsebojnega 
razumevanja. »Naj bodo vse vaše poti srečne, pa kamorkoli vas že 
vodijo. Srečni bomo, če vas bodo čim večkrat vodile v naš klub,» je 
zaključil svoj nagovor predsednik. 
 
S svojim obiskom, na uradnem delu našega srečanja, nas je počastil 
direktor policijske uprave Maribor Danijel Lorbek. Seznanil nas je z 
varnostnimi razmerami ter nam zaželel obilo zdravja v prihajajočem letu.  
 

  



Ker je novo leto trenutek, ko smo bolj dojemljivi za lepe in skrite želje in 
ko nam stisk dlani pove več, kot tisoč besed, je med nas prišel tudi dober 
mož Božiček. Prinesel nam je zvrhano culo zdravja, sreče in 
zadovoljstva ter nam zaželel višjih pokojnin. Cvetki Knuplež, ki nam je 
stregla ter kuharicam pa je podelil novoletna darilca. 
 

  
 
Sledilo je kosilo. Še pred sladico in kavico, je naša neumorna članica 
Irma napovedala srečelov. Skupaj s članico Slavo sta se izjemno 
potrudili ter pripravili kup lepih, predvsem pa uporabnih nagrad. Vsaka 
srečka je za prejemnika predstavljala izziv ter presenečenje. Srečelov je 
razgibal naše srečanje, čas pa se je vrtel hitreje. 
 
Z nami je bil tudi Toni Tušek, ki je ves čas srečanja skrbel za prijetno 
glasbo. Pridružil se nam je še pevec Rudi Šantl, ki je številne članice in 
člane spravil na plesišče.  
 

  
 
Ob 19:00 uri smo na simbolni način vstopili v novo leto s penino in 
pesmijo. Za bolj svečani trenutek pa smo ugasnili luči, prižgali iskrice ter 
odštevali zadnje minute starega leta. Uro pozneje je sledila še kisla juha.  
 
 



Kot že nekaj let doslej smo se ob dobri hrani in kozarčku vina poveselili 
in na simbolni način nazdravili novemu, veselemu in upajmo tudi 
zdravemu in uspešnemu letu 2016. Skupaj smo preživeli nekaj res lepih, 
prijetnih uric.  
 
 

  
 
V svojem imenu in imenu članov izvršnega odbora kluba vsem članicam 
in članom našega kluba želim vesele praznike ter zdravo in srečno leto 
2016! 
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