
KAM LE ČAS BEŽI….? 
 
S pesmijo Kam le čas beži, ki jo je zaigral naš glasbenik Marjan, smo 
članice in člani pričeli uradni del prednovoletnega srečanja. Naše 
tradicionalno srečanje je bilo tokrat še posebej slovesno, saj se nas je 
zbralo kar 90.  
 

 
 

 
 



Jožef Grah, povezovalec programa, je pozdravil zbrane, še posebej 
direktorja PU Maribor Danijela Lorbka, ki nas je počastil s svojim obiskom. 
Zbranim je zaželel prijetno druženje ter k nagovoru povabil predsednika 
kluba. 

  
 
Predsednik kluba je v svojem govoru spomnil na december, na čas, ko se 
spomnimo dobrega sodelovanja in skupnih uspehov v preteklem letu ter 
se obrnemo proti izzivom, ki jih prinaša novo leto. Vse je pozval, da s 
prijazno besedo, prijateljskim nasmehom in toplim objemom zasejemo 
dobro na tem svetu! Izrazil je hvaležnost za vse, kar so članice in člani 
prispevali v letošnjo Klubsko zakladnico spominov.  
 
Pred nami je novo leto. Leto, za katero pričakujemo, da se bomo znali 
upokojeni stanovski kolegi še bolj povezati, sodelovati in drug drugemu po 
najboljših močeh tudi pomagati. 
 
Vsem članom je zaželel veliko novih doživetij in lepih trenutkov, ki jih bomo 
tudi v prihodnjem letu preživeli skupaj. V svojem imenu in imenu članov IO 
Kluba je vsem zaželel vesele praznike ter zdravo in srečno leto 2017. 
Opozoril je, da si ne smemo dovoliti odvzeti naših pričakovanj in upanja, 
na boljše in uspešnejše leto! Ob koncu smo skupaj zapeli in nazdravili. 
  
Zbrane je nagovoril tudi direktorja PU Maribor Danijel Lorbek. Po področjih 
dela je predstavil rezultate dela in uspehe policijske uprave. Še posebej 
smo bili zadovoljni s podatki o boljši kadrovski zasedenosti ter boljši 
materialno tehnični opremljenosti policistov in kriminalistov na terenu, kar 
smo tudi v Klubu izpostavljali ter dajali pisma podpore. Vsem je zaželel 
tudi zdravja in sreče v letu, v katerega vstopamo.  
 
Povezovalec programa je izpostavil, da so nam veselo druženje in srečno 
novo leto zaželeli tudi tisti naši člani, ki se srečanja niso mogli udeležiti. 
Še prav posebej tisti, ki so v domu za starostnike ter sta jih člana izvršnega 
odbora v tem tednu obiskala in jim izročila simbolna darila.  
 



Zatem sta nastopila člana kulturnega društva Pekre-Limbuš Danila Vozelj 
in Drago Koletnik, s skečem: HANZEK in MICIKA OB ŠPRICERJU. 
Predsednik Kluba je iz svoje avtobiografske knjige z naslovom: Prebliski 
modrega angela prebral dve pesmi: Za lepši dan in Himna kluba.  
 

  
 
Jožef je zbrane obvestil, da smo za vsakega člana pripravili simbolično 
darilo; enolistni stenski koledar in stekleničko medice. Vsak pa si je lahko 
izbral tudi nekaj fotografij iz naših skupnih srečanj in izletov v letu 2016. 
 
Sledilo je kosilo. Kot zmeraj je za lepe pogrinjke poskrbela naša Cvetka, 
za kosilo pa kuharice pod vodstvom šefice Dragice. Še pred kavico in 
sladico smo izvedli srečelov, katerega je organizirala in izvedla Cvetka 
Vidmar, ob pomoči Zdenke Volšek. Glavno nagrado je prejela naša članica 
Renata. 
 

  
 
V svojo sredino smo povabili tudi kuharice in strežno osebje ter se jim 
zahvalili za njihovo delo, predvsem pa za dobro hrano in hitro postrežbo. 
V znak pozornosti in zahvale smo jim izročili simbolna darila. 
 
 
 



Ob 16. uri je sledilo glasbeno presenečenje, saj nam je v goste prišla Klapa 
Klapovuhi. Da je presenečenje sploh bilo pa se moramo zahvaliti našemu 
dolgoletnemu članu Dragu Berdenu.  
 

  
 
Ob 19. uri smo na simbolni način vstopili v novo leto s kozarcem penine in 
pesmijo. Prižgali smo kresničke, skupaj odštevali in zapeli Silvestrski 
poljub. Predsednik je ob simbolnem vstopu v novo leto vsem zaželel obilo 
zdravja. Članice in člani so se ob prijetni glasbi našega glasbenika 
Marjana, tudi zavrteli na plesišču. 
 

  
 
Ob 20. uri je sledila še kisla juha ter še nekaj res lepih in prijetnih uric 
druženja.        
 
Prepričan sem, da se lahko s ponosom ozremo na iztekajoče se leto ter 
mirno in z optimizmom vstopimo v prihajajoče leto, leto 2017.  
 
VSEM ŽELIM VELIKO ZDRAVJA IN SREČE! 
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