
V PRIČAKOVANJU NOVEGA LETA 

 

Člani Kluba Maksa Perca Maribor bomo, kot mnogi drugi, prihod novega 

leta pričakali na prostem, na ulicah in trgih ali v zavetju svojih toplih domov. 

Za slovo od starega leta pa smo se v petek, 16. 12. 2022, zbrali v lepo 

okrašeni dvorani Policijske uprave Maribor. Pričetek slovesnega trenutka 

je naznanila glasba kvarteta policijskega orkestra. Pred zbrane je stopil 

predsednik kluba Mirko Ploj, ki je izrazil veselje, da nam zdravstvene in 

druge okoliščine omogočajo, da se lahko ponovno družimo, saj smo se na 

tak način nazadnje poslovili od leta 2019.  

Na tokratnem druženju smo se na simbolni ravni poslovili od leta 2022. 

Vsak konec pa je začetek nečesa novega. In čas, ko si vsaj enkrat v letu 

prikličemo in oživimo vse dobre želje. Je priložnost, da se za hip ustavimo 

in potegnemo črto pod opravljenim. Gotovo nam je tudi v tem letu 

zmanjkalo časa za kakšno pomembno reč, ki smo jo načrtovali, a se ni 

izšlo. Pa nič zato! Prav je, da nam nekaj upov in želja ostane tudi za 

prihajajoče leto.  

Posebej je pozdravil gosta, in sicer direktorja PU Maribor mag. Donalda 

Rusa in predsednika Zveze klubov Slovenije Jožefa Graha. Zbranim sta 

spregovorila o delu in uspehih s svojega področja, se zahvalila za 

sodelovanje ter zaželena obilo zdravja, sreče in zadovoljstva v letu 2023. 

 



Za kulturni program so v nadaljevanju poskrbeli: mlada pevka Zoja, kvartet 

policijskega orkestra in glasbenik Marjan.    

   

Na mizi je vsakega pričakalo simbolno darilo kot spominek na naše 

srečanje. Letos je to bilo: steklenička vina za posebno priložnost, kemični 

svinčnik, s katerim si bodo zapisali datume dejavnosti kluba in nekaj 

sladkega za dobro voljo. 

Posebej smo obdarili članice in člane, ki so v tem letu praznovali okroglo 

obletnico svojega rojstva. Naši jubilanti so letos bili: Irma Kozar, Ilka 

Kalunder, Danica Šeme, Majda Bobanec, Jože Pleh in Vili Skalar. 

 

 



 

 

 

Spomnili smo se tudi članic in članov, ki se srečanja niso mogli udeležiti, 

še posebej tistih, ki so nastanjeni v domovih za starejše, saj smo jih 

obiskali in tistih, ki te dneve preživljajo v bolnišnici. 

Ob zaključku uradnega dela se je predsednik zahvalil gostoma in 

nastopajočim. Nazdravili smo in skupaj zapeli »Za prijatelje si je treba čas 

vzet.« 



 

Sledilo je kosilo, sladica in kavica. Ob slavnostnem kosilu je pogovor hitri 

stekel in dvorana se je napolnila s spomini in prazničnim vzdušjem. 

Izvedli smo tudi mini bazar na katerem so si članice in člani lahko kupili 

majice in kape z logotipom kluba, obesek s podobo fičkota Milice, 

medvedka policista Jaka in knjigo Zaznamovano otroštvo, avtorja Mirka 

Ploja.   

Za zabavni del popoldneva je poskrbel glasbenik Marjan, ki nas je s 

prijetnimi melodijami zvabil na plesišče. Člani so se veselo vrteli in vsaj za 

trenutek pozabili na svoje tegobe in skrbi. Te smo nekoliko olajšati tudi 

kuharicam, ki so skrbele za našo pogostitev, saj smo jih povabili medse in 

tudi njih simbolno obdarili. 

       



V našo družbo je prišel tudi stand up komik David, ki ga bomo hitro 

pozabili, saj je bil njegov program res »pravo« presenečenje.   

S kozarcem penine v roki, z odštevanjem in ob prijetni novoletni glasbi 
smo na simbolni način vstopili v novo leto. »Naj bodo vse vaše poti srečne 
pa kamorkoli vas že vodijo. Srečni bomo, če vas bodo čim večkrat vodile 
tudi v naš klub,« je ob tej priložnosti povedal predsednik kluba. Z vsemi je 
nazdravil ter jim zaželel mirne in vesele praznike, v novem letu pa obilo 
zdravja, sreče in miru.  
 

 
 

    
 



Še ena dežna kaplja, še ena snežinka, še en dan in leto 2022 se bo izteklo. 

Ostal pa bo spomin na še eno leto, ki mu bomo rekli preteklo. Vsega je 

enkrat konec in tako smo v večernih urah zaključili naše druženje. Veseli, 

da nam je po nekaj covidnih letih ponovno uspelo organizirati in izvesti 

prijetno druženje, se sprostiti in zabavati. In tako smo se v najboljši družbi 

poslovili od leta 2022, z željo, da v novo leto vstopimo zdravi in z mnogo 

pozitivne energije.  

Naj bo leto 2023 polno iskrenih nasmehov, stiskov rok, objemov in 

medsebojnega razumevanja. 

 

Zapisal: Mirko Ploj 
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