
DRUŽABNO SREČANJE NA PTUJU 
 
V soboto, 22. 6. 2013, smo se člani Kluba odpravili na Ptuj, na 
tradicionalno družabno srečanje članov Zveze klubov »Maksa Perca« 
Slovenije, ki je letos potekalo v organizaciji Kluba »Maksa Perca« Ptuj.  
 
Vožnja z avtobusom iz Maribora na Ptuj nam je hitro minila. Uživali smo 
v panoramski vožnji in prijetni družbi. Kilometre proti Ptuju smo namreč 
odštevali po stari cesti, kjer se v zadnjih letih, od kar je avtocesta, le 
redko peljemo. 
 
Srečanja so se udeležili člani petih (5) klubov, in sicer: Ptuj, Slovenj 
Gradec, Nova Gorica, Ljubljana in Maribor. Skupaj je na srečanje prišlo 
okoli 100 članov. Naš klub je zagotovil najštevilčnejšo udeležbo, saj se 
nas je srečanja udeležilo 29 članov.  
 
Po številnih pozdravih in rokovanjih s stanovskimi kolegi, smo v 
Restavraciji in okrepčevalnici GASTRO sedli za mizo in se okrepčali z 
malico.  
 

 
 
Zatem smo se razdelili po skupinah, glede na to, katero destinacijo si je 
posameznik želel ogledati. Eni so se odločili za voden ogled po ptujskem 
gradu, z največjo muzejsko zbirko v Sloveniji, drugi za vožnjo z ladjico po 
ptujskem jezeru pod pokroviteljstvom brodarskega društva »Ranca« Ptuj. 
Največ pa se nas je odločilo za ogled turistične kmetije »Bedrač«, v kraju 
Slatina, v občini Cirkulane.  



 
 
Kmetija Bedrač se ukvarja z vzrejo koz in pridelavo izdelkov iz kozjega 
mleka. Pripravili so nam bogato degustacijo sirotke, mleka, skute in sira. 
Prikrajšani pa nismo ostali niti tisti, ki smo si bolj želeli degustirati suho 
mesnate izdelke ter jih zaliti z domačim brizgancem. Od tu nas je pot 
vodila v Vidovo klet, v občini Videm, kjer smo degustirali vina s kmetije 
»Pintarjevi« z Velikega Okiča, v občini Cirkulane. Ob kruhu, klobasah in 
siru smo degustirali tri sorte vina. Vodja degustacije nam je predstavil 
dejavnosti kmetije Pintarjevih ter nam ob tem pokazal fotografije haloških 
lepot.  
 

     
 
Po vseh ogledih in degustacijah smo se vrnili nazaj na Ptuj do 
restavracije podjetja Gastro, kjer so nas na dvorišču s prijetno glasbo 
sprejeli mladi harmonikarji. Nekateri so se takoj podali na plesišče ter se 
zavrteli v ritmu glasbe.  



      
 
Med kosilom so nam nekaj lepih besed in misli namenili gostje: župan 
Mestne občine Ptuj, dr. Štefan Čelan, direktor PU Danijel Lorbek in 
predstavnik PP Ptuj Boris Kozenburger. Udeleženci srečanja smo bili 
polni lepih vtisov, v nas so se prepletali spomini na lepe dogodke, ki smo 
jih doživeli v dopoldnevu.  
 

 
 
Mladi harmonikarji so nam popestrili vzdušje tudi po kosilu, ko so nam 
zaigrali nekaj prijetnih skladbic. Tudi ob tem njihovem nastopu plesišče 
ni ostalo prazno. Podjetje Gastro nam je pripravilo še predstavitev 
proizvodnje piva ter v senci, pod krošnjami dreves, še degustacijo piva. 
S tem pa smo tudi zaključili druženje članov Klubov »Maksa Perca« 
Slovenije. Pred avtobusom smo še pozirali za »gasilsko« fotografijo, na 
kar smo se podali nazaj proti Mariboru. 
 



 
 
Vesel sem, da smo v našem klubu izkoristili eno izmed redkih priložnosti, 
da smo se družili s številnimi stanovskimi kolegi, jaz s tistimi iz kadetskih 
časov, drugi iz še zgodnejših let. Vsi smo si imeli veliko povedati, z 
veseljem in žarom smo govorili o doživljajih iz preteklosti, bolj z grenkobo 
pa o današnjih aktualnih temah. 
 
Prepričan sem, da nam tovrstno druženje ter spoznavanje krajev naše 
ožje domovine, bogati naše življenje. Upam, da nam bo srečanje še 
dolgo ostalo v lepem spominu. 
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