
SKUPNO PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNEVOV 70+ 
 
V torek, 23. oktobra 2012, so se v Klubu PU, v Marčičevi ulici 1, zbrale članice in 
člani Kluba »Maksa Perca«, ki so že dopolnili 70 pomladi. Vsak od njih ima svojo 
življenjsko zgodbo, svojo življenjsko pot in svoje spomine. Ker so bili delovni kolegi, 
jih močno povezuje stanovska pripadnost, zato so si imeli veliko povedati. Skupaj so 
ponovno obudili nekatere spomine na leta svojega službovanja. Izrazili so upanje, da 
se mlajši, še aktivni delovni kolegi, zavedajo pomena njihovega znanja in izkušenj, ki 
so si jih pridobili v svojem dolgoletnem delovnem obdobju. 
 
Ob prihodu so bili povabljeni postreženi z aperitivom in slanim pecivom, nato pa je 
zbrane (zbralo se jih je 48) nagovoril predsednik kluba, Mirko Ploj. 
 

 
Zbranim je spregovoril predsednik kluba Mirko Ploj. 
 
»Vsak od članov potrebuje svojo družino, seveda pa tudi prijatelje, ki jih lahko najde 
tudi v Klubu »Maksa Perca«. Ključna vrednota članov je zdravje in seveda dostojna 
pokojnina, ki posamezniku omogoča preživetje. Zato mora Klub Maksa Perca biti in 
ostati skupna skrb in usoda vseh upokojenih delavcev MNZ. Povezovati nas mora 
stanovska pripadnost, pripadnost poklicu, organizaciji, ki smo ji služili 30 in več let. 
Ena izmed želja je tudi, da bi se let, ki so pred nami, spominjali po lepih in 
nepozabnih trenutkih. Naj bo eno takšnih (nepozabnih) tudi današnje srečanje. Čas, 
v katerem živimo, naj ne skali današnjega srečanja«.  
 
Člani izvršnega odbora kluba smo se letos odločili, da vsem udeležencem srečanja 
podarimo kronologijo z naslovom: Zakladnica spominov, v kateri so opisane 
dejavnosti kluba od njegove ustanovitve do danes. 
 
Med udeleženci srečanja so bili tudi tisti, ki so že ali pa še bodo letos praznovali 
svojo okroglo obletnico. Ti jubilanti so prejeli še dodatno simbolično darilo 
(stekleničko bučnega olja), in sicer: Ana Brumen, Jože Pleh, Boris Kovačič in 
Rudi Nagode ter Avgust Lah, ki je prejel darilo za lepši dan, saj bo svoj rojstni dan 
praznoval šele v naslednjih dneh.  
 



                     
                                            Jubilantom smo izročili simbolična darila. 
 
Svojo okroglo obletnico sta letos praznovali tudi naši članici Ilka Kalunder in Katica 
Gmajnar, zato smo obema poklonili dvo-dnevno bivanje v Banovcih, oziroma 
Moravskih toplicah. Na srečanju pa sta prejeli le simbolični spominček, v obliki 
bonboniere.  
 
Ob koncu svojega govora, sem izrazil veselje nad številčno udeležbo na srečanju, saj 
nam le takšna druženja omogočajo, da skupaj preživimo nekaj prijetnih uric. Prav 
vsem – pa želim trdnega zdravja. 
 
Zbrane je obiskal dramatik, pisatelj in najboljši slovenski komediograf Tone Partljič. 
Njegovega obiska smo bili zelo veseli. Povedal nam je dve svoji zgodbi. Eno bolj 
erotično o svoji prvi poroki, in drugo o svoji vožnji s kolesom in srečanju z miličniki. 
 

 
Tone Partljič je pripovedoval zelo doživeto. 
 
Sproščeno vzdušje in smeh se je nadaljevalo tudi ob kosilu. Pojedli smo juho in 
glavno jed, na kar nas je pisatelj Tone Partljič zapustil. Sledila je še sladica in kavica. 
Svojo žejo, pa smo zbrani že tradicionalno gasili s Kalvarijčanom. 
 
V nadaljevanju druženja je za prijetno presenečenje poskrbel še naš član Boris 
Kovačič, ki nam je povedal šaljivo zgodbo o svojem srečanju s policisti. 
 



 
S skečem se je predstavil naš član Boris Kovačič. 
 
Na ogled smo postavili fotografije z našega druženja ob dnevu žena ter slovesne 
predstavitve kronologije: Zakladnica spominov, z namenom, da si jih člani ogledajo 
ter si kakšno vzamejo tudi za spomin. Vsak si je lahko postregel tudi lepo slovensko 
jabolko. 
 
Po prijetnem srečanju in pestrem popoldnevu smo se srečni in zadovoljni razšli, v 
želji, da se čim prej ponovno srečamo. 
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