
SREČANJE NA »OTOKU LJUBEZNI«  
 
V četrtek, 11. 9. 2014, smo se člani Kluba »Maksa Perca« Maribor podali 
na družabno srečanje upokojenih delavcev Ministrstva za notranje 
zadeve in Policije Slovenije. Srečanje je letos organiziral Klub »Maksa 
Perca« Murska Sobota. 
 
Čeprav zjutraj, ob odhodu iz Maribora, še nismo potrebovali dežnikov, pa 
je to vsekakor bil obvezni rekvizit vsakega od udeležencev srečanja. Na 
avtobusu je zbrane pozdravil predsednik Kluba. Poudaril je pomen 
druženja in prijetnega razpoloženja, česar nam slabo vreme nikakor ne 
more pokvariti. Za dobro voljo moramo namreč poskrbeti sami. Ob tej 
priložnosti je vse najboljše zaželel članu Francu Pigacu, kateri je prav ta 
dan praznoval rojstni dan. Med potjo smo se okrepčali z dobrim 
aperitivom. Vožnja je hitro minila in že smo prispeli v Ižakovce, na »Otok 
ljubezni«, kjer se je družabno srečanje pričelo. 
 
Pozdravili smo se s članicami in člani Klubov, ki so iz različnih krajev 
Slovenije prispeli na srečanje, in sicer iz: Slovenj Gradca, Jesenic, 
Ljubljane, Novega mesta in Nove Gorice. Domačini in organizatorji 
srečanja iz Kluba Murska Sobota so nas prisrčno sprejeli ob kavici in 
aperitivu. Zatem pa so nas pogostili z dobro malico (buraško juho). 
 

     
 
Sledil je odhod na izbrane destinacije. Skupina članov našega Kluba se 
je podala na ogled Pokrajinskega muzeja Murska Sobota. V tej ustanovi 
so si ogledali razstave kulturne dediščine Pomurja. 
 
Druga skupina si je ogledala Eko-socialno kmetijo Korenika, v vasi 
Šalovci. Na kmetiji pridelujejo sadje, žitarice, zelenjavo in zelišča. Med 
našim obiskom so nam približali odnos do ekološkega kmetijstva, narave 
in zdrave hrane.  



 
 

Tretja skupina se je podala v doživljajski park Vulkanija. Skozi svet 
vulkanov nas je vodil krtek Oli. Virtualno nas je popeljal v globine zemlje. 
Vulkanske pojave smo spoznali skozi besedo, sliko in film. Po tem 
prijetnem doživetju smo si ogledali še nekdanjo usnjarno ob Vulkaniji.   
 

   
 
Ko smo se vračali v Ižakovce smo se navduševali nad čudovito in pestro 
naravo Goričkega. To je tisto območje Pomurja, kjer imajo še krtine 
preštete. 
 
Vrnili smo se na »Otok ljubezni«. Prisluhnili smo govoru organizatorja 
letošnjega srečanja, predsedniku Kluba »Maksa Perca« Murska Sobota 
Marjanu Horvatu.  



Pozdravil pa nas je tudi predsednik Zveze klubov Slovenije Niko Jurišič 
ter vodja Službe direktorja Policijske uprave Murska Sobota Miroslav 
Zelko. Za kulturni program so poskrbeli člani folklornega društva 
upokojencev Črenšovci. 
 
Postregli so nam kosilo, in sicer: bujto repo, tri vrste kašnih klobas, kotlet 
na žaru in pečenko ter zelenjavno prilogo in domač kruh. Ves čas smo 
imeli na voljo tako alkoholne kot brezalkoholne pijače. Nekateri so na 
koncu dobili tudi sladico (gibanico in/ali ocvirkovko). 
 

     
 
Dež je bil ta dan naš stalni spremljevalec. Niso pa nas jezile le dežne 
kaplje, temveč tudi komarji, ki so nas neprenehoma držali v budnosti. 
Neverjetno všeč jim je bila štajerska kri. 
 
Na poti domov smo ugotavljali, da je nekatere na »Otoku ljubezni«, kar 
zazeblo. Mraz smo želeli pregnali z aperitivom, a ga je zmanjkalo. Zato 
smo nadaljevali s polsladkim vinom iz Meranovega, katerega smo si 
pripeljali s seboj. Izlet oziroma srečanje pa smo zaključili veselo. Zapeli 
smo kar nekaj lepih slovenskih pesmi ter se na to poslovili. 
 
Preživeli smo nadvse lep dan, v družbi čudovitih ljudi, članic in članov 
našega kluba in stanovskih kolegov iz drugih krajev Slovenije. Ne vreme, 
ne kaj drugega, nam ni skalilo dobre volje in prijetnega druženja. Vsem, 
ki se tega izleta oziroma druženja niste udeležili, je lahko še kako žal. Ta 
deževni in turobni dan bi lahko preživeli z nami, v prijetni družbi. In tako 
bi bil morda vaš povsem enoličen in dolgočasen dan, lahko zelo pester, 
poln humorja, smeha in dobre volje, pa seveda predvsem poln lepih 
vtisov in spominov. 
 
 
Zapisal: Mirko Ploj 
Foto:      Mirko Ploj in Zdenka Volšek  


