
SLOVESEN SPREJEM ČLANIC IN ČLANOV 
 
Enaindvajsetega oktobra 2016 smo organizirali srečanje članic in članov 
našega Kluba, ki so dopolnili sedemdeset in več let. Članice in člani so se 
vabilu z veseljem odzvali. Povabljeni so prišli v Klub PU, v njim domač 
prostor, kjer so jih pričakale lepo pripravljene mize. Vsakemu 
povabljenemu smo podarili jabolko. Jabolko kot simbol zdravja, saj velja 
rek – jabolko na dan odžene zdravnika vstran.  
 
Po prijaznem sprejemu in popitem aperitivu smo pričeli z uradnim in 

kulturnim delom našega druženja. Začetek slovesnega trenutka je 

naznanil trobilni kvintet policijskega orkestra. Po uvodni glasbi je zbrane 

pozdravil in nagovoril Jože Grah, ki je kulturni del prireditve tudi povezoval. 

  

Sledil je govor predsednika Kluba Mirka Ploja. Zbrane je spomnil na čas,  

ko smo začeli svojo poklicno pot. Kako ponosno, odgovorno in pošteno 

smo delali ter opravljali svoje poslanstvo. Potem smo stopili na pot 

zaslužene pokojnine. Vsak od nas ima svojo življenjsko zgodbo, vsak ima 

svojo pot, svoje spomine. Naša ključna vrednota je: zdravje in seveda 

dostojna pokojnina, ki nam omogoča preživetje. 

Naš Klub mora biti in ostati skupna skrb in usoda vseh upokojenih 

delavcev MNZ. Povezovati nas mora stanovska pripadnost, pripadnost 

poklicu, organizaciji, ki smo ji služili 30 in več let! Želim, da bi se let, ki so 

pred nami spominjali po lepih in nepozabnih trenutkih. Naj bo eno takšnih 

(nepozabnih) tudi današnje srečanje. Na koncu je vsem zaželel veliko 

zdravja in vse najlepše v nadaljnjem življenju. 

Zatem je pozdravil kolegico in predsednico OPS Podravja ter podžupanjo 

občine Hoče-Slivnica Anito Arzenšek. Imenovana je zbranim namenila 

nekaj prijaznih besed ter jim zaželela prijetno druženje.                      



Istočasno je napovedala nastop glasbenikov iz dramske skupine 

Samotarji, ki prihajajo iz njene občine. 

  

Po odigranih skladbah je povezovalec programa Jože Grah povedal, da 

smo za članice in člane, ki so v tem letu praznovali okroglo obletnico 

rojstva pripravili posebna darila. Darila sta podelila predsednik in tajnica 

Kluba. Letos je darila prejelo trinajst slavljencev, in sicer: Ivan Šerbinek, 

Martin Lenart, Franc Pleteršek, Ivica Kirbiš, Štefan Gačnik, Janez Trčak, 

Martin Černuta, Jožica Gašperič, Ivo Mravlje, Katja Raškovič, Ivan 

Potočar, Jelka Šorli in Franc Marčič. Vsem smo iskreno čestitali ter jim 

zaželeli še na mnogo zdrava leta. 

  

Ponovno smo se za kratek čas prepustili glasbi, saj nam je trobilni kvintet  

policijskega orkestra zaigral še dve poskočni pesmi.  

Po odigranih melodijah je predsednik kluba iz svoje knjige z naslovom 

Prebliski modrega angela prebral dve pesmi z naslovoma Himna klubu in 

Slovenec. 

 



Znova so se zbranim predstavili ljudski pevci in godci iz Dramske skupine 

Samotarji. Za njimi je nastopil še trobilni kvintet policijskega orkestra in 

tako tudi zaključil uradni del našega srečanja. 

Sledila je zahvala nastopajočim ter izraz veselja, da smo se zbrali v 
takšnem številu. Zaželeli smo si trdnega zdravja in vse dobro ter da bi bil 
naš današnji dan vreden spomina. Vsem smo zaželeli še dober tek in na 
zdravje.  
 
Na koncu pa smo, ob družni glasbeni spremljavi trobilnega kvinteta 
policijskega orkestra in ljudskih godcev Samotarji, zapeli pesem Kol,ko 
kapljic tol,ko let! 
 

  
 

Zatem smo se prepustili okusom dobre hrane, ki so jo pripravile naše 
kuharice.  
 
Po sladici in kavici nas je obiskal častni gost; imeniten gledališki in filmski 
igralec ter dobitnik Borštnikovega prstana Vlado Novak. Širši javnosti 
najbolj znan s filmskega platna, predvsem v vlogi mehanika Gajaša v 
Petelinjem zajtrku in monodrami Gajaš Arestant. Povedal nam je kakšno 
je TAM-ovsko podzemlje, kjer je posnel film: Kako je Maks Bigec zasukal 
kolo zgodovine ter ali je mogoče, da zagleda luč sveta film: Petelinji zajtrk, 
drugi del.  
 
Zvedeli smo tudi kje tiči razlog, da tako dobro obvlada prleško narečje. V 
nepozabnem srečanju smo izvedeli še veliko o maratonski življenjski poti 
poklicnega igralca, katero je vsaj poklicno zaključil letos, ko se je upokojil. 
 



   
 
Tako se je dan prevesil v večer. Po pestrem kulturnem programu in 
prijetnem druženju smo se razšli in s seboj odnesli nekaj nepozabnih 
spominov. 
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