
SLOVESNO SMO VSTOPILI V NOVO LETO 

Obrnili smo zadnji list koledarja za to leto! Od našega preteklega 

prednovoletnega srečanja smo preživeli 365 dni. 365 lepih dni, še posebej 

nepozabni so bili tisti, ko smo se družili člani »našega« Kluba. Družili smo 

se na strokovnih predavanjih, športnih igrah, strokovnih ekskurzijah in 

družabnih srečanjih. Na enem izmed takšnih srečanj smo se zbrali v petek, 

15. 12. 2017, ko smo skupaj na simbolni način vstopili v novo leto, leto 

2018. 

Letos je bila velika sejna soba Kluba policijske uprave še posebej slovesno 

okrašena. Prvi vtis ob pogledu na prostor je bil prazničen, topel in domač. 

Očarali so nas izjemni pogrinjki in okrašene stene.  

   

Vsako leto se srečujemo na kraju, kjer nas lepo sprejmejo in odlično 

postrežejo. Navsezadnje se srečujemo na kraju, kjer smo opravljali svoje 

delo in poslanstvo. Tokrat pa smo se na tem kraju veselili in zabavali.  

Naše zadnje druženje v letu 2017 smo pričeli z glasbo. Naš član in prijatelj 

Marjan je zaigral valček Kam le čas beži, le kam se mu mudi? Pesem, ki 

je še kako primerna za nas upokojene delavce.  

Pred zbrano družbo je stopil naš član in moderator Jožef Grah, ki je 

pozdravil članice in člane ter direktorja Policijske uprave (PU) Danijela 

Lorbka.  

V nadaljevanju je napovedal nastop harmonikarja Vojka in Maria, člana 

Svetovnega združenja ljubiteljev harmonik. Njun glas harmonike nas je 

spremljal ves čas uradnega dela. 



 

Po prijetni glasbi, ki je ogrela grla in dlani je nastopil slavnostni govornik 

predsednik Kluba Mirko Ploj, ki je povedal nekaj ubranih misli, ki so 

zbranim pobožale dušo in hkrati segle do srca. 

 

»Danes se bomo na simbolni način, a slovesno, poslovili od starega leta. 

Poskusili bomo pozabiti na vse slabo in ohraniti v spominu vse tiste lepe, 

drobne trenutke in dogodke, ki so nas skozi leto osrečevali in bogatili. Med 

klepetom in ob ogledu fotografij se bomo spomnili skupnih srečanj, izletov, 

druženj, naših dobrih del in želja.   

 



Člani izvršnega odbora smo še kako veseli vsake podpore in spodbudnih 

pohval. Kako lepo in vzpodbudno je slišati,  da radi prihajate v naš Klub in 

da se veselite druženja s svojimi nekdanjimi stanovskimi kolegi. Naj se 

vam ob tem, s spoštovanjem in hvaležnostjo, zahvalim za izkazano 

zaupanje in vas prisrčno povabim k nadaljnjemu sodelovanju v 

prihajajočem letu. Novo leto je trenutek, ko stisk dlani, pove več, kot tisoč 

besed, zato naj vam takšni trenutki lepšajo vse dni v letu 2018. Ostanite 

še naprej z nami, kajti skupaj zmoremo več. Želim vam zdravja, miru in 

sreče«.  

 

Veliko zdravja in sreče v letu 2018 nam je zaželel Danijel Lorbek, direktor 

PU. Na kratko pa nam je predstavil tudi varnostne razmere na območju 

Policijske uprave v iztekajočem se letu.  

Povezovalec programa je zbrane seznanil, da smo se spomnili in obiskali 

tiste člane našega kluba, ki so v domovih za starejše. Skromno smo jih 

obdarili ter jim zaželeli vse dobro v letu 2018.  

Zbrane je opomnil, da je vsak pred seboj na mizi našel tudi skromen 

spominek na današnje srečanje, in sicer stekleničko vina in kemični 

svinčnik, oboje z logotipom kluba ter novoletni čokoladni okrasek. Vsak pa 

si bo lahko izbral tudi nekaj fotografij iz naših druženj, srečanj in izletov v 

letu 2017. 



Na mizi je bilo vino, radenska in sok ter raznovrstno pecivo, ki ga je spekla 

naša članica Ivica Lunežnik. 

Predsednik kluba Mirko Ploj je nekaterim zaslužnim članom podelil majhna 

darila za velika dejanja. Na simbolni način smo se zahvalili nekaterim za 

njihovo delo in trud, saj so odlično skrbeli zato, da nam je bilo lepo na 

druženjih, na avtobusu, na izletu….Letos so si to zaslužili: 

1. Majda Bobanec 
2. Cvetka Vidmar 
3. Milan Traper 
4. Viktor Pilinger 
5. Marjan, glasbenik 
6. Bojan Lunežnik 
7. Ivan Šerbinek 
8. Danijel Lorbek, direktor PU in 
9. Jožef Grah 

 

  

Naša članica Cvetka Vidmar, ljubiteljska slikarka, mi ji rečemo kar kulturna 

ministrica kluba, nam je prebrala tri pesmi iz zbirke Utrip Zgornje Drave. 

Navdušila nas je s preprosto kratko poezijo, ki je vsebinsko ustrezala  naši 

prireditvi. Za njo je nastopil predsednik kluba, ki je iz svoje avtobiografske 

knjige Prebliski modrega angela prebral pesem Spev novemu življenju. 

Ob zaključku uradnega dela je predsednik kluba članice in člane pozval, 

da smo skupaj z glasbenimi gosti; glasbenikom Marjanom in 

harmonikarjema zapeli: Kolko kapljic, tolko let. Glasbenik Marjan je ves 

popoldan in večer skrbel za prijetno vzdušje s svojim izborom glasbe. 

Sledilo je kosilo, ki nam ga je postregla gospa Cvetka, skuhale pa so ga 

naše kuharice Barbara, Filomena in Sonja.  



Po kosilu je sledilo presenečenje, saj nas je obiskal Vinko Šimek-

Šraufciger, ki je v urici, z obilo humorja, poskrbel za naše smejalne 

obrazne in trebušne mišice. 

 

Po sproščenem vložku humorista smo si privoščili sladico, sadno ali 

čokoladno torto ter kavico. Ob tem pa smo medse povabili kuharice in 

Cvetko, ki nam je stregla ter se jim zahvalili za trud in jih skromno obdarili. 

Članice in člani so se vmes, ob prijetni glasbi, vrteli na plesišču. Zatem pa 

smo ob kozarčku penine in pesmi Silvestrski poljub, simbolno vstopili v 

novo leto.  

 



Sledila je kisla juha. Glasba, ples in prijeten klepet so nas vse prehitro 

popeljali do 22. ure, ko smo se razšli tudi najbolj vztrajni. 

Srečni, nasmejani in dobre volje smo v prijetni družbi preživeli nekaj res 

prijetnih in nepozabnih uric. Želimo si, da bi bilo takšnih, v letu, ki prihaja, 

čim več. SREČNO IN HVALA VSEM! 

 

Zapisal: Mirko Ploj 

Foto:      Ivo Usar 

 

  


