»Smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo«
F. Prešeren
V soboto, 23. oktobra 2021, so Klubi upokojenih delavcev Ministrstva za
notranje zadeve Maksa Perca Združene Gorenjske (Bled, Jesenice,
Kranj), organizirali tradicionalno letno srečanje članic in članov Zveze
klubov Slovenije.
Na srečanje stanovskih kolegic in kolegov smo se podali skupaj s člani
Kluba iz Murske Sobote in Celja. Čeprav so nam vso pot grozeče sledili
temni oblaki in so dežne kaplje tu in tam zaigrale svojo pesem po
vetrobranskem steklu avtobusa, smo bili veselo razpoloženi in dobre volje.
Na avtocestnem počivališču Voklo smo se pred ciljem okrepčali s kavico.
Ob aperitivih in prigrizkih ter prijetnem klepetu je pot hitro minila in že smo
prispeli pred hotel Krek v Lescah, kjer je bilo naše zbirališče.

V prijateljskem vzdušju so nas sprejeli predstavniki organizatorja.
Dobrodošlico nam je zaželel župan občine Bled Janez Fajfar.

V hotelu Krek smo zaužili toplo malico. Predsednik kluba Bled Vojko Mulec
nas je seznanil s potrebnimi informacijami. Za udeležence srečanja je
organizator pripravil tri možne obiske oziroma oglede, in sicer: pohod po
poteh kulturne dediščine Žirovnice, ogled skakalno tekaškega centra
Planica in ogled Blejskega gradu.
Mariborčani smo se odločili za ogled kulturne dediščine. Najprej smo
obiskali rojstni kraj Franceta Prešerna. Nekateri niso bili na Vrbi od svojih
osnovnošolskih let, nekateri so Vrbo obiskali že večkrat. Toda ne glede na
to, je bil obisk in ogled Prešernove rojstne hiše posebno doživetje. Za to
se moramo zahvaliti tudi vodiču, ki nam je zelo poznavalsko in doživeto
opisal življenjsko pot Franceta Prešerna in njegovih staršev. Prvič smo se
lahko povsem svobodno sprehodili tudi do cerkvice Svetega Marka.

Na križišču vaških poti sredi vasi Vrba smo se ustavili še pri lipi, okrog
katere je 16 kamnov na katerih so včasih posedali gospodarji in odločali o
usodi vaške skupnosti.
Pred Prešernovim spomenikom smo poskrbeli še za skupno fotografijo ter
nadaljevali pot v kraj Doslovče.

V tem kraju je pričel svoje življenjsko potovanje Fran Saleški Finžgar.
Ogledali smo si kajžo, kjer je preživljal brezskrbno otroštvo. Pozneje se je
ob nihanju med domačo idilo in tujim svetom odločil za odhod v tujino. A
podob iz domačega kmečkega življenja ni nikoli pozabil. Zapisoval jih je in
nastala so številna leposlovna dela našega velikega pripovednika. Nadvse
je ljubil svobodo, zato je tudi napisal vsem znano delo Pod svobodnim
soncem, iz katerega izhaja njegovo geslo: »Naprodaj nismo Slovenci
nikdar!« Čeprav smo bili v mislih Pod svobodnim soncem, pa resničnega
sonca tokrat nismo videli, saj smo se morali skrivati pod dežniki.

Po ogledih smo se, navdahnjeni z lepotami kulturne dediščine ter prešerno
razpoloženi, vrnili nazaj do hotela Krek. Na tem mestu sta nas nagovorila
direktorica Policijske uprave Kranj Melita Močnik in predsednik Zveze
klubov Slovenije Niko Jurišič.

Srečanje članov Zveze klubov Slovenije je ves čas spremljala misel
Franceta Prešerna, da smo se zbratli že v časih, ko smo kot slovenski
miličniki in pozneje policisti »služili« ljudem, ko smo delali med ljudmi in za
ljudi. In oživeli so spomini na čas, ko nas ljudje sicer niso imeli radi, a so
nas vseeno veliko veliko bolj spoštovali kot danes. Toda zbrani še vedno
»dobro v srcu mislimo« ter upamo na prijaznejše čase in se hkrati bojimo
prihodnosti.
Ob upoštevanju vseh ukrepov, za omejevanje in preprečevanje širjenja
Covid 19, je naše tradicionalno srečanje minilo v duhu krepitve prijateljstva
in z mislijo na dejavnosti Zveze klubov Slovenije, ki mora zagotoviti, da
bodo tovrstna srečanja ostala tudi v prihodnje.
Z enim postankom in enim nazdravljanjem na lepše, predvsem pa bolj
zdrave dni, smo letošnjo tradicionalno srečanje zaključili ter se srečno
vrnili domov.
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