
UTRINKI Z NAŠEGA JESENSKEGA IZLETA 
 
Za nami so prve dni letošnje jeseni. Narava se počasi oblači v pisane 
barve. Vreme nam ponuja zadnje tople dni polne užitkov za bivanje na 
prostem. Čeprav petek, 27. 9. 2013, vremensko ni bil najbolj obetajoč 
dan, smo se člani Kluba podali na jesenski izlet. Prebudili smo se v 
hladno jutro, saj je bilo v zraku le 9 stopinj Celzija. Navsezgodaj nam je 
voznik avtobusa sporočil, da bo imel zamudo. Kljub temu, da je bilo 
zunaj mrzlo smo potrpežljivo počakali. 
 
Po avtocesti smo se podali do Zabaviščno igralnega centra Mond v 
Šentilju. Sprejel nas je Edvard Čagran, župan Občine Šentilj, ki nam je 
zaželel dobrodošlico in prijetno bivanje na območju »njegove« občine. 
Pod budnim očesom receptorjev smo vstopili v igralnico Monda.  
 
Prijazno so nas postregli s prvo jutranjo kavico. Pomočnik vodje 
marketinga gospod Slavko nas je popeljal po objektu Monda, kjer smo si 
ogledali številne igralne avtomate in mize, on pa nam je razložil sistem 
iger. Pritegnil nas je tudi lep osrednji prireditveni prostor ter dve 
restavraciji in gostinska lokala. Nekateri člani so na igralnih avtomatih 
preizkusili svojo srečo. Žal sreče tega dne bi bilo z nami oziroma med 
nami. Ob odhodu smo fotografom pozirali še za skupinsko fotografijo.  
 
In že smo hiteli do Muzeja čebelarstva Franca Brega v Selnico ob Muri. 
Na tem naslovu so nas pogostili z malico.  
 

      
 
Okrepčali smo se s številnimi domačimi specialitetami. Prijetno 
presenečenje je bilo kuhano vino, ki nam je ob hladnem vremenu še 
kako prijalo. Med malico smo si ogledali kmetijo čebelarja in ugotovili, da 
ima na njej številno eksotično sadje od kivijev, asimina, črne murve, 
kakijev, dateljnov, smokve, nešplje,… 



Za vse je bil zanimiv ogled notranjosti čebelnjaka ter razstavljene 
naprave, ki jih pri svojem delu uporabljajo čebelarji. Še kako privlačni so 
bili tudi pridelki čebel (cvetni prah, vosek, matični mleček, med). Za 
zdravje pa smo si privoščili še kozarček medice. 
 
Naša naslednja postaja je bila Paloma, Sladkogorska tovarna papirja na 
Sladkem Vrhu. Spoznali smo celotni asortiment higiensko papirnih 
izdelkov tega podjetja. Zelo prijazna voditelja, predstavnika podjetja, sta 
nas popeljala na ogled. Dobili smo številne informacije o proizvodnji 
toaletnega papirja, kuhinjskih brisač, serviet in žepnih robčkov ter 
spoznali celotni delovni proces od vhodnih surovin do končnega izdelka.  
 
Navdušeni smo bili nad celotno predstavitvijo. Ob zapustitvi podjetja so 
nas prijetno presenetili še s simboličnim darilom. Številni člani so obisk 
podjetja združili s cenovno ugodnim nakupom izdelkov v industrijski 
prodajalni Paloma. 
 
Na poti smo se ustavili še na Brodu čez reko Muro, kjer nas je pričakala 
Tjaša s harmoniko. Ob zvokih prijetne glasbe in pesmi iz naših grl nas je 
brodar Vinko popeljali čez Muro. Na Brodu smo se okrepčali z rogljički 
ter z domačim in županovim vinom (Snežničan). 
 

   
 
V Jarenini (občina Pesnica) smo si ogledali eno najsodobnejših vinskih 
kleti na Slovenskem, imenovano Dveri Pax, kar pomeni: vrata miru. Klet 
smo si ogledali v času mletja in stiskanja grozdja, saj je bila v teku 
trgatev. Navdušeni smo bili nad velikanskimi inox sodi ter kletjo, kjer zori 
vino v enakih lesenih sodih. Prepustili smo se tudi užitkom okusov 
različnih vrst vina, ob siru in kruhu.  
 



   
 

In že smo bili na naši zadnji točki izleta, na Turistični kmetiji Gaube. 
Sprejelo nas je prijazno osebje, ki nam je za dobrodošlico ponudilo 
domači  aperitiv in ajdov kruh. Sledila je večerja, od dobrih dveh juh, 
glavne jedi, številnih prilog in solat do sladice in kavice. Priznati moramo, 
da tudi žeje nismo trpeli.  
 

Obiskal nas je tudi komandir PP Šentilj, mag. Branko Pivljakovič, ki nas 
je pozdravil ter nam namenil nekaj lepih in vzpodbudnih besed.  
 

      
 

Pri organizaciji in izvedbi izleta nam je izdatno pomagal župan Edvard 
Čagran, kateremu se je predsednik Kluba v imenu vseh prisotnih članov 
iskreno zahvalil ter mu v spomin izročil kronologijo našega Kluba z 
naslovom: Zakladnica spominov. Tej zakladnici pa smo tudi udeleženci 
izleta dodali kar nekaj lepih spominov. Da smo prijetno, predvsem pa 
koristno in aktivno, preživeli še en lep dan, smo potrdili tudi s skupaj 
zapetimi pesmimi. 
 

S povabilom na naslednje druženje, smo zaključili naš jesenski izlet, ki je 
bil prepleten s harmonijo doživetij in okusov. Želimo vam prijetne in 
zdravja polne jesenske dni ter vas pričakujemo na našem naslednjem 
srečanju. 
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