
PRAZNOVALI SMO SKUPAJ 
 
Melodija kvarteta policijskega orkestra je v sredo, 18. oktobra 2017, ob 
13. uri, naznanila pričetek slovesnosti v Klubu Maksa Perca Maribor. 
Zbrale so se članice in člani Kluba, da bi skupaj praznovali.  
 

 
 
Zbrane je uvodoma pozdravil Jožef Grah, ki je slovesnost povezoval in 

vodil. Povedal je, da nas je v kulturni program današnjega srečanja 
popeljal kvartet policijskega orkestra.  
 

 
 
 



Sledil je govor predsednika kluba Mirka Ploja. Povedal je, da koles časa 
pač ni mogoče ustaviti. A zakaj bi ga pravzaprav ustavljali? Res je, da je 
mladost lepa, a je lahko starost še lepša. Še posebej, če smo zdravi in 
če redno prejemamo pokojnino. In prav tega je vsem zaželel obilo. Izrazil 
je veselje in zadovoljstvo nad skupnim praznovanjem ter vsem zaželel 
prijetno druženje.  
 

 
 
Jožef Grah je zatem predstavil slavnostnega govornika Toneta Partljiča; 
slovenskega dramatika, pisatelja, scenarista, komediografa, nekdanjega 
politika, prejemnika številnih nagrad in priznanj med njimi tudi  – 
Prešernove nagrade za življenjsko delo leta 2016. Tone Partljič je v 
nadaljevanju na svoj humorni način nagovoril in nasmejal zbrane. Na 
koncu je odgovoril še na nekaj vprašanj voditelja. 
 

  



Po prijetnem glasbenem vložku kvarteta policijskega orkestra so nastopili  
člani Kulturnega društva Pekre-Limbuš. Iz muzikla Nebesa pod 
Pohorjem, avtorja Toneta Partljiča, so predstavili dva šaljiva dramska 
prizora z naslovom Slovenec in Spoved. Prvič pa nas je v vlogi župana 
Mestne občine Maribor pozdravil in nagovoril predsednik Kluba. 

 

Po pesmi Vse najboljše za te, ki jo je zaigral kvartet policijskega orkestra, 
je Jožef Grah napovedal, da je med nami tudi letos veliko jubilantov, ki 
so se odzvali povabilu in s tem izkazali pripadnost Klubu. S svojo 
prisotnostjo so dali pomen in priznanje našemu delu in trudu. Letos smo 
vsem zbranim kot simbolično darilo poklonili jabolko, saj eno na dan 
odžene zdravnika vstran. Posebna darila pa smo pripravili za tiste, ki so 
letos praznovali okroglo obletnico rojstva.  
 

  
 
To so: Jožica Škrlec, Jože Kušar, Igor Tratnik, Slavko Visočnik, Ivan 
Brglez, Hinko Frank, Ivan Golob, Rudolf Pavlovič, Stanko Steinbauer in 
Niko Šebart. Ob osebni vročitvi simboličnih daril smo jim zaželeli vse 
najboljše in še veliko zdravih let ter da bi se še dolgo radi vračali v naš 
klub. 



  
 

V imenu jubilantov se je izvršnemu odboru Kluba zahvalil Niko Šebart, ki 
je pohvalil njihov trud in prizadevnost. Izrazil je željo, da bi se v Klub 
včlanilo čim več mlajših kolegov, ki bi tudi v prihodnje tako lepo skrbeli za 
upokojene sotovariše.  
 

Na koncu kulturnega programa se je moderator zahvalil sodelujočim 
glasbenikom kvarteta policijskega orkestra, članom Kulturnega društva 
Pekre-Limbuš in pisatelju ter režiserju Tonetu Partljiču, ki je z veseljem 
prišel med nas. 
 

Ob zaključku je še enkrat izrazil veselje nad ugotovitvijo, da smo se 
zbrali v takšnem številu. Prav vsem je zaželel trdnega zdravja in vse 
dobro tudi v prihodnje. Naj bo naš današnji dan vreden spomina, naj bo 
dogodek, ki bo za vedno ostal v srcu zbranih. Veselimo se torej vsakega 
dne posebej! 
 

  
 
Preden smo se prepustili okusom hrane, ki so jo pripravile naše 
kuharice, pa smo, ob glasbi kvarteta policijskega orkestra, zapeli še 
pesem: Kolkor kapljic tolko let. Prijetno druženje smo nadaljevali ob 
kosilu ter sladici in kavici. 
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