
PREDSTAVITEV: ZAKLADNICA SPOMINOV 

Klub upokojenih delavcev MNZ 
»Maksa Perca« Maribor je 18. 9. 2012 
za svoje članice in člane pripravil 
predstavitev kronologije z naslovom: 
Zakladnica spominov.  
Naslovnico kronologije krasi hrast, kot 
simbol moči in trdnosti, na zadnji strani 
pa je fotografija skorje tega drevesa. 
 
 
 
Naslovna in zadnja stran Zakladnice 
spominov. 
 

Predstavitev je potekala v sejni sobi Kluba PU Maribor, v Marčičevi ulici 1. 
Predstavitev so opravili bivši predsedniki kluba: Ignacij Miklič, Andrej Kačič in 
Franc Krapše ter urednik kronologije in sedanji predsednik Mirko Ploj. 
 

 
Ignacij Miklič, Mirko Ploj, Andrej Kačič in Franc Krapše. 
 
Na predstavitvi so se zbrale članice in člani kluba, vabljeni gostje ter naši prijatelji in 
simpatizerji kluba.  
 



 
Člani kluba in povabljeni gostje na predstavitvi kronologije. 
 
V posebno veselje in čast nam je bilo, da so se predstavitve udeležili tudi namestnik 
generalnega direktorja policije mag. Karol Turk, direktor Policijske uprave Maribor 
Danijel Lorbek, lektorica z MNZ Dušanka Pezdirc in Ivan Drevenšek, ki je kronologijo 
oblikoval. Predstavitev sta spremljala tudi novinarka in fotoreporter časnika Večer, 
katera sta naslednji dan o naši prireditvi v Večeru objavila fotografijo in članek o 
predstavitvi: Zakladnice spominov. 

Z izdajo kronologije: Zakladnica spominov smo počastili vlogo in pomen ustanovitve, 
razvoja in dejavnosti našega kluba skozi obdobje 40-tih let. V to obdobje je vtkanih 
veliko lepih, pa tudi manj lepih trenutkov. Zavedamo se, da prav vsak član kluba nosi 
s seboj svojo kronologijo oziroma svojo knjigo življenja. Zgodbe gredo od ust do ust, 
a veliko jih potone v pozabo. Ob zavedanju, da le pisana beseda ostane je Mirko Ploj 
zbral in uredil kronologijo. Ob pomoči obsežnega in dobro ohranjenega arhiva kluba 
ter osebnih izpovedi posameznih članov in predvsem ob pomoči njihovih osebnih 
zbirk fotografij, uspel v besedi in sliki zaokrožiti 40-letno delovanje kluba. 

Kako je kronologija nastajala, potek 
zbiranja gradiva ter njegovo urejanje je 
opisal Mirko Ploj. Nekdanji predsedniki pa 
so zbranim predstavili dejavnosti kluba v 
času njihovega predsedovanja.  
 
 
 
 
 
 

 
Dejavnosti kluba so potekale praviloma v prostorih – Klubu PU, v Marčičevi ulici 1, 
kjer smo na simbolni ravni pripravili tudi predstavitev kronologije. Sestanki, družabna 
srečanja, plesi in še kaj se je odvijalo prav v teh prostorih. Pomemben prostor za 



življenje in preživetje pa je bil tudi bife, kjer so se člani srečevali, obujali spomine, 
sestankovali in načrtovali svoje dejavnosti. Na dvorišču, pod brajdami, je bilo 
balinišče, prostor druženja in merjenja športne sreče.  
 
Zbrane je pozdravila tudi Anita Arzenšek, predsednica OPS Podravja ter 
predstavnika Kluba Maksa Perca iz Celja in Kranja. Pozdravno sporočilo nam je 
poslal tudi Branko Bračko nekdanji predsednik Zveze klubov Maksa Perca Slovenije. 
 

 
Zbrane je nagovorila Anita Arzenšek, predsednica OPS Podravja. 
 
Naša članica Bernarda Uršič, ljubiteljska 
slikarka, ki se slovesnosti ni mogla osebno 
udeležiti je na ogled postavila dve svoji 
sliki, ki so si ju prisotni z zanimanjem 
ogledali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slovesnost ob predstavitvi kronologije 
smo popestrili z bogatim kulturnim 
programom, ki so nam ga pripravili: 
Otroški  pevski zborček vrtca Tezno 
Maribor, citrarka Irena Zdolšek in 
harmonikar Bogomir Zupančič, naš 
stanovski kolega. Prireditev je 
povezoval Borut Urnaut. 
 
 
Nastopil je otroški pevski zborček vrtca 
Tezno Maribor. 

 



   
Lepo so zvenele strune citer izpod prstov Irene Zdolšek.               Bogomir Zupančič nam je zaigral na harmoniko. 

 
Predsednik kluba Mirko Ploj se je zahvalil vsem tistim, ki so omogočili izdajo 
kronologije ter jim podaril Zakladnico spominov, s posebnim posvetilom. 
 
Predsednik kluba je povedal, da je konec te knjige v bistvu njen nov začetek, začetek 
novih 40 ali več let delovanja Kluba upokojenih delavcev MNZ Maribor, le akterji v 
njej bodo drugi. Zgodovina se vendar ponavlja! 
 
Z vsemi, ki so s svojo navzočnostjo počastili predstavitev kronologije, smo se po 
slovesnosti družili še ob prigrizku in pijači. 
 

        
Prijetno druženje članov kluba po predstavitvi.                               Urednik v družbi svojih domačih in prijateljev. 

   
 
 

Zapisal: Mirko Ploj 


