
OGLEDALI SMO SI LEPOTE NARAVE IN SKRB 
ZANJO 
 
Za otvoritev sezone izletov in strokovnih ekskurzij v letu 2015 smo se 
člani Kluba »Maksa Perca« Maribor, v petek, 17. aprila 2015 odpeljali na 
krajši ogled Prekmurja. Za to strokovno ekskurzijo se je odločilo kar 
štirideset naših članic in članov. Najprej smo se ustavili v kraju Renkovci, 
v občini Turnišče, kjer smo obiskali podjetje Paradajz d.o.o. Ob našem 
zgodnjem prihodu smo najprej popili aperitiv in kavico. V trgovinici 
podjetja smo si ogledali in nakupili različne sorte paradižnika. V začetku 
meseca aprila so namreč pričeli obirati prvi letošnji pridelek. Prednost 
dajejo kvaliteti in raznolikosti sort paradižnika. Zaenkrat pridelujejo v 
svojih steklenih rastlinjakih deset različnih sort. Glavni med sortami je še 
vedno grozdasti tip paradižnika, ki ga na trgovskih policah najdemo pod 
blagovno znamko Lušt.  
 

  
 

Gospodična Mirjana nam je predstavila podjetje ter opisala pot 
paradižnika od semena, sadik, cvetenja, opraševanja, do obiranja zrelih 
sadežev in transporta do trgovskih verig oziroma potrošnika. V podjetju 
imajo stalno zaposlenih 35 delavcev, v času največje sezone pa jih 
občasno dela tudi do 70. Sadike paradižnika in čmrlje za opraševanje teh 
rastlin ne vzgajajo sami, temveč jih uvažajo. Ker v rastlinjake 
nezaposlenim ni dovoljeno vstopati, smo si neskončne plantaže 
paradižnika ogledali le skozi steklo ter ob tem poslušali zanimivo 
opisovanje pridelovanja in prodaje paradižnika.  
 
Po ogledu smo se vrnili do avtobusa, kjer smo si privoščili malico, in 
sicer: krofe in rogljičke. Poleg aperitiva in kavice se nam je že prilegel 
tudi pristen štajerski špricer, ki smo si ga pripeljali s seboj. 
 
 



Naša nadaljnja pot nas je vodila v občino Dobrovnik, kjer smo si v 
podjetju Ocean Orhideja ogledali Tropski vrt in v prodajalni prečudovite 
cvetove orhidej. Številne naše članice se niso mogle upreti lepoti orhidej, 
zato bo precejšnje število le-teh, od našega izleta dalje, dodatno krasilo 
njihove domove.   
 

  
 

Po skupinskem fotografiranju smo se odpeljali v občino Tišina, kjer smo 
si v gostilni Verban privoščili kosilo. Okušali smo dobrote prekmurske 
bujte repe s kolinami. Mnogi so si privoščili tudi prekmursko gibanico.   
 
Po kosilu nas je pot vodila nazaj na Štajersko. A preden smo se poslovili, 
smo v Dogošah obiskali še podjetje Aquasystems d.o.o., ki obstaja od 
leta 2002. To je Centralna čistilna naprava, ki na širšem območju 
Maribora in okolice skrbi za čiščenje odpadnih voda iz gospodinjstev in 
industrije. Sprejeli so nas izjemno prijazni strokovnjaki tega podjetja pod 
vodstvom Senko Ksenije Husar.  

   
 

Popeljali so nas po območju podjetja, ki obsega pet hektarjev površin in 
nam opisali ter praktično pokazali vse procese čiščenja odpadnih vod 
(mehansko pred čiščenje in biološko čiščenje) ter obdelavo blata.  



Praktično smo spoznali kako v podjetju poteka sprejem odpadnih voda iz 
kanalizacijskega sistema, sistema greznic ter sanitarnih kontejnerjev in 
prenosnih WC kabin (Dixijev). Ogledali smo si sisteme čiščenja vod do 
trenutka, ko nazaj v naravo steče povsem čista voda. S čiščenjem fekalij 
podjetje bistveno prispeva k boljši kakovosti vod v vseh naših vodotokih. 
S tem pa zagotavlja ohranitev narave in dobre razmere rastlin oziroma 
vseh živih bitij. Skupaj smo ugotovili, da se vse začne s kapljico vode, za 
katero bi moral skrbeti prav vsak.  
 

  
 

Zavedanje o tem kako pomembno je ohranjati čiste vode in skrbeti za 
zdravo naravo je vedno večje. S temi mislimi smo se tudi vrnili domov. V 
nekaj kratkih uricah prijetnega druženja smo videli gojenje paradižnika in 
orhidej ter se seznanili s potekom čiščenja odpadnih voda. Nova 
doživetja in spoznanja tega dne nas bodo gotovo spremljala še kar nekaj 
časa. Vsekakor pa ne bomo pozabili niti vetra, ki nas je spremljal na poti 
in naših oglednih točkah, še posebej med ogledom Centralne čistilne 
naprave v Dogošah.  
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