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Obnova knjige Antona Ingoliča  Tajno društvo PGC 

UVOD: 

V uvodu izvemo, da je učitelj slovenskega jezika, njihov razrednik, 

profesor Vejica, zelo natančen in neusmiljen glede vejic. Učencem, ki 

naredijo kaj narobe, da napisati spis, v katerem morajo pojasniti in 

natančno razložiti zakaj so kaj storili oz. kako je do tega prišlo. Tako je 

moral tudi Mihec, takrat predsednik že razpadlega društva PGC napisati 

temeljit in podroben spis o tem. Uvodni del predstavi njihov razred, ki ga 

obiskujejo glavni junaki zgodbe. 

 

JEDRO: 

Ko je Mihcu Vejica rekel, da je nabiralec cvekov, so vanj s table strmeli 

štirje risalni žebljički in ga bodli v oči. Tajno društvo je ustanovil Mihec, 

saj je želel ustvariti svojo veliko zbirko cvekov. Prešinila ga je ideja, da bi 

zbiral risalne žebljičke, zato si je od babice izprosil dedov nožič. Spoznal 

je, da zaradi nevarnosti ne bo mogel opravljati svojega posla. Neko 

popoldne je prijatelju Jožetu razložil za kaj gre. Člani društva bodo zbirali 

risalne žebljičke, jih med seboj menjavali in pomagali drug drugemu. 

Naslednji dan so imeli občni zbor novega društva v Mihčevi kuhinji, Jože 

je pripeljal Metoda, Mihec pa Igorja. Imeli so razpravo o sestavi pravil, ko 

je Metod rekel, da sodeluje le v tajnem društvu (tako kot Cankar). 

Predlog so soglasno potrdili. Izglasovano je bilo ime tajnega društva - 

Tajno društvo Pingoclavulus, PGC. Mihec je postal predsednik, Jože 

tajnik, Metod blagajnik in Igor član. Sedež društva: Prešernova ul. 8, v 

kletnem stanovanju št. 1. Sprejeli so tudi pravila in vnesli kazni. 

Delovanje društva je bilo zelo tajno, prikrito. Neko nedeljo so izvedli prvo 

veliko akcijo v mestu. Očistili so ves rajon. Nato so se odločili, da bodo 

vsak listek označili s pečatom, na košček lesa so narisali kratice in jih 

izrezljali. Odločili so se za rdečilo, ker profesorji dajejo cveke z rdečilom. 

Polovica šole jih je občudovala, polovica pa obsojala. Predsednik je 

napovedal boj Cvetači, tajnik je vzel na piko Kovačeva (progovnega 

delavca in teto, hišnico v Jožetovi hiši), tajnik pa je zasledoval zločinsko 

trojico. Mihec se je začel zavedati, da s pobiranjem žebljičkov, ko listki z 

obvestili končajo na tleh in smeteh, povzročajo škodo, zato je predlagal 

društvu, da bi vsaj en žebljiček pustili. Člani se s tem niso strinjali, zato 

so se zmenili, da bodo vsak razglas/oglas prebrali, populili vse pegeceje 



in nato listek s pomembno vsebino znova pritrdili nazaj vendar z 

navadnim žebljem, prilepili … kakorkoli le s pegecejem ne. Nekega dne 

so izvedli akcijo na železniški postaji in je dnevnik objavil kratko poročilo 

o »zmikavtih risalnih žebljičkov«. Zagodli so jo tudi gospodu v sivem 

plašču, ki je zahajal v Rumeno hišo k Penički in vsakič, ko je prišel, se je 

Silvica zatekla k Mihcu v kuhinjo. Igor je izstopil iz društva, ker je Mihec 

slišal njegov pogovor z očetom. Vrnil je blazinico, pečat, risalne žebljičke 

pa mu je vzel oče, vendar pa društva ni izdal. Ostali so trije, Udarna 

trojka PGC. Fliks je v razredu povedal, da sta z ravnateljem sklenila 

odkriti toplo PGC. Pri uri slovenščine je sledil higienski pregled. Ko je 

Mihec moral pokazati roke, ga je stisnilo pri srcu, na rokah je imel rdeč 

madež. Cvetača se ni strinjala s predlogi hišnega sveta. Mihec je stopil 

po starega Čepona, ob strani z njim, opogumljen zaradi babice je Mihec 

prosil za besedo in zbranim povedal, da želi Cvetača njega in babico 

spoditi, da bi v hišo lahko pripeljala Kovačeva in to zato, da bi lahko 

prodajala blago, ki ga dobiva iz Francije. Cvetačini zgodbi ni nobeden 

verjel, ker je Čepon razložil, kakšna je resnica o njej. Ko je naslednji dan 

Mihec razmišljal o tem, kako naj se loti spisa o rdečilu in črnilu, se je na 

dvorišču prikazal Vejica. Silvico je vprašal, če je videla Mihca in jo 

vprašal, če ima rada je bonbone, Silvica pa mu je odgovorila, da ima 

rada je pegece-preste. Toda Silvica je raje utihnila, ko je ugotovila, da je 

to mož s črnimi naočniki, o katerem ji je pravil Mihec. V mraku je Silvica 

vsa objokana pritekla v Mihčevo kuhinjo in povedala, da je nesramnež 

pobral risalna žebljička z njenega obvestila, ki ga je pritrdila na drog, na 

katerem je zapisala, da je izgubila mamico. Zvečer je prišel k njim še 

Penič, bled v obraz in žalosten in povedal, da je pobrala denar in šla. 

Babica mu je povedala, da ga je želela opozoriti, a se ni hotela 

vmešavati v njihove zadeve. Penič je povedal, da ga pozna, da je frizer, 

ki je ponovno brez službe. Penič se je obtoževal, da je bil preveč z 

doma, toliko voženj in da Zora nima pravega dela odkar je Silvica zrastla. 

Mihec je sklenil, da je treba Peničko najti. Popoldne je sklical izredno 

sejo, kjer je Jože takoj potrdil njegov predlog, Metod pa je bil razočaran. 

Na koncu so sprejeli, da napišejo razglase, jih ožigosajo s svojim 

pečatom in razobesijo po mestu, ko se Penička vrne, pa žebljičke 

ponovno poberejo. Stemnilo se je že, ko so se odpravili po mestu, da bi 

nabili plakate po mestu, ko se je zvečer utrujen a zadovoljen vrnil domov 

mu babica ni verjela kaj so počeli, ko pa ji je pokazal enega od plakatov, 

so se njene oči ustavile na rdečem pečatu. In tako se je Mihec ujel v 

past, ki si jo je sam nastavil. Babica ni mogla verjeti zgodbi o tajnem 

društvu, ko pa je videla, da govori resnico, ni vedela ali bi ga zgrabila za 



lase ali naj se smeji. To je bilo v soboto. Pozno v nedeljo se je Penička 

vrnila. Naslednji dan je Mihec tajno društvo razpustil. Še isti dan pa so 

ugotovili, da so njihovo društvo odkrili. So imeli izdajalca?  

 

ZAKLJUČEK: 

Dva tedna pozneje, ko je Mihec začel brati svoj spis, je Vejica Mihca 

vprašal, če ve, kako so odkrili njihovo društvo? Komu se ne bi zdelo 

sumljivo, če najde na dlani tako rdečilo, kot je bilo na popečatenih listih; 

in če se izkaže, da ravno tisto uro, ko mora nekdo iz razreda na 

stranišče, izginejo žebljički, in da razrednik ne bi opazil, kako trije njegovi 

prvošolci postajajo pred oglasnimi deskami in potem še izraz pegece-

preste in čisto na zadnje, obvestilo tajnice Rumene hiše, da se v kletnem  

stanovanju Rumene hiše dogaja nenavadna delavnica.  

Vejica je pohvalil Mihčev spis, ki ima uvod in jedro. Kje pa je zaključek? 

Na to je Mihec pozabil. Vejica je naročil Mihcu, da bo najbolje če svoj 

spis zaključi z opisom njihovega pogovora.  

Profesor Vejica je v Mihčev prosti spis vnesel vse vejice, popravil 

slovnične in stilistične napake, dodal kar marsikaj svojega in mu vrnil 

nalogo lepo natipkano in v veliki rdeči mapi.  

 


