
UTRINKI S PRIJETNEGA JESENSKEGA DRUŽENJA 
 
No, pa ga imamo, vsaj v spominu – spet en lep dan – ki smo ga člani našega Kluba 
preživeli skupaj, v prijetni družbi. Dan, ki je vsem nam polepšal enega izmed 
jesenskih dni.  
 
Člani izvršnega odbora našega Kluba smo organizirali izlet na območje Slovenske 
Bistrice. Res nismo šli daleč, a smo skupaj ugotovili, da za prijetno druženje,  to res 
ni potrebno.  
 
V lepem jesenskem dopoldnevu, v petek, 28. septembra 2012, smo se z avtobusom 
odpeljali do gradu Slovenska Bistrica. Na dvorišču grajskega gradu sta nas sprejela 
direktorica, Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica, Herta Žagar in podžupan občine 
Stanislav Mlakar. Ob srečanju sta nam namenila prijazne besede dobrodošlice, za 
tem pa smo bili deležni njihove gostoljubnosti, v obliki aperitiva, kavice, čaja in 
rogljičkov.  
 

 
Zbrani na grajskem dvorišču. 
         
Pri gradu se nam je pridružil tudi komandir, Policijske postaje Slovenska Bistrica, 
Aleksander Lubej, ki nas je seznanil z varnostno oceno na območju enote ter nas 
povabil, da pridemo tudi na policijsko postajo med svoje bivše oziroma mlajše kolege.                     
 
Grajski kustos nas je zatem odpeljal v viteško dvorano gradu, kjer smo lahko 
občudovali bogato poslikane stene. V tej dvorani nas je nagovoril tudi župan občine 
Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar ter nam na zanimiv način predstavil dejavnosti 
občine.   
 
Ogledali smo si tudi poročno dvorano v stolpu gradu ter slikarsko razstavo. 
Zgodovino gradu pa nam je pričaral predstavitveni film o gradu in njegovi »Beli 
dami«.  
 
Po zanimivem ogledu grajskih soban in razstav v njih, smo se odpeljali na Vrhole do 
domačije Petrič, kjer smo si privoščili malico. Dobra kisla juha in krof za sladico, sta 
nam dala  dovolj energije, da smo lahko nadaljevati načrtovano pot.  



 
Malico in kosilo smo si privoščili pri Petričevih na Vrholah. 
 
Podali smo se na ogled proizvodne in trgovinske organizacije Poliplet, v Slovensko 
Bistrico. Proizvodni program te organizacije je izdelava vrvi, trakov, športnih in 
zaščitnih mrež, vezalk in zadrg. Ker gre za družinsko podjetje so nas prijazno sprejeli 
direktor in lastnik podjetja Ivo Šoštarič, njegova žena ter celotni delovni kolektiv. 
Pričakala pa nas je tudi bogato obložena miza z narezki, kruhom, sadjem in pijačo. 
Direktor nam je orisal pot razvoja podjetja ter ob tem opozoril na težave, s katerimi se 
srečuje ta panoga gospodarstva v Sloveniji. Velikodušno so nam pokazali 
proizvodnjo ter nam ob zaključku obiska izročili lepa in predvsem uporabna darila. 
 

 
Podjetje Poliplet je predstavil direktor Ivo Šostarič. 
 
Naša naslednja točka obiska in ogleda je bila kmetija Zorjan na Tinjski gori. Od tu 
sem nam je odpiral krasen pogled na Slovensko Bistrico, od koder smo se pripeljali. 
Takoj ob prihodu so pričele naše članice z zanimanjem opazovati sušenje grozdnih 
pečk, ki jih na tej kmetiji uporabljajo za hladno stiskanje olja.  
 
Podrobno nam je svoj način pridelovanja vina in kmetovanja predstavil lastnik 
Božidar Zorjan. Vodi namreč popolnoma ekološko vinogradništvo oziroma kletarstvo, 
ki se prične že pri pridelavi grozdja. Vse temelji izključno na tistem, kar daje oziroma 
nudi narava. Ogledali smo si kmetijo ter glineno amforo zakopano v zemljo, kjer vre 
in pozneje dozoreva vino. Degustacijo vin, med katerimi nam je bil najbolj všeč suhi 



jagodni izbor, je gospodar, sicer tudi vitez slovenskega vinskega reda, vodil v svoji 
krasni degustacijski dvorani.  
 

 
Degustacijo vin je vodil gospodar Božidar Zorjan. 
 
V sončnem jesenskem popoldnevu, smo si na ekološki kmetiji nabrali res veliko 
pozitivne energije, ki nas je spremljala ves čas našega druženja. Iz Tinjske gore smo 
se odpeljali nazaj na Vrhole, kjer nas je s kosilom, kot piknik varianto, že čakal 
gospodar Branko Petrič.  
 
Ob pestrem in raznolikem programu našega izleta, se je lep sončen dan hitro prevesil 
v večer. Srečni in zadovoljni, po prijetno preživetem dnevu, smo se vrnili nazaj v 
Maribor. S seboj domov pa smo odnesli spomine na še eno prijetno druženje.  
 
 
Zapisal: Mirko Ploj 
Foto:     Ivo Usar 


