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Nagovor 

 

Jožef ŠKOF 

Drage krajanke in krajani ter vsi, ki ste kakorkoli povezani in vpeti v življenje 

našega prelepega kraja!  

V imenu KS Malečnik-Ruperče vam namenjam naslednje misli. 

Težko je vse leto strniti v nekaj povedi, tako bi se izognil naštevanju, kaj je bilo 

postorjenega in kaj ne. Kljub temu da je bil proračun sprejet šele v aprilu in  so 

bile vse od meseca junija pa do oktobra s strani MO Maribor zaustavljene vse 

investicije, nabave in dela, nam je  v treh mesecih kljub vsemu uspelo realizirati 

večino planiranega, če že ne toliko na komunalnem področju, pa smo bili uspešni 

vsaj v družabnem in kulturnem utripu kraja. Krajevna skupnost je tako kot za 

vzdrževanje nekategoriziranih javnih poti namreč odgovorna tudi za povezovanje 

krajanov, društev in izvajanje projektov, ki k temu pripomorejo. Prav gotovo pa 

nam to ne bi uspelo brez krajevnih društev in organizacij ter posameznikov, ki se 

še posebej angažirate, da stvari tečejo v pravo smer. 

Posebej se zahvaljujem vsem tistim, ki verjamete v nas kljub času, ki ni prizanes-

ljiv, in kljub temu, da se nam veliko planov sesuje kot hišica iz kart. Tudi sami 

smo velikokrat na preizkušnji, ko se vprašamo, ali še ima smisel vztrajati, in 

takrat se spomnimo vseh vas, ki ste nas izbrali, da se v vašem imenu odločamo, 

trudimo in nas v naših odločitvah tudi podpirate. Velikokrat pride do nezadovolj-

stva in takrat vas razumemo, saj smo na istem »bregu« in najbrž smo tudi sami 

nemočni. Zato smo veseli, ko začutimo, da nas podpirate, še posebej pa smo 

veseli, če nam uspe izpeljati zadane cilje  in vam ugoditi v vaših skromnih željah.  

Kot predsednik in kot predstavnik članov Sveta KS vam obljubljam, da se bomo 

po svojih močeh trudili še naprej. Kljub negodovanju posameznikov in kljub 

temu, da nas velikokrat odgovorni ne slišijo, gremo s plani naprej, saj se zaveda-

mo, da je krajevna skupnost dejavna le toliko, kolikor so dejavni njeni krajani, ti 

pa so dejavni v kraju prav toliko, kolikor so zadovoljni v okolju, v katerem živijo. 

In vaše zadovoljstvo je naša prioritetna naloga. Ob koncu povzemam še besede   

dr. Antona Trstenjaka, priznanega slovenskega duhovnika in psihologa, ki je 

nekoč dejal: »Dom ni v hiši, kjer človek domuje, ampak je dom v človeku, ki v tej 

hiši prebiva.« Kraj smo torej tudi ljudje, ki tukaj živimo. 

Želim vam lepe božične in novoletne praznike ter še uspešnejše leto, ki prihaja.  

 

Predsednik KS Malečnik-Ruperče 
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Društva/sekcije sporočajo 

 

Na pobudo predsednika Turističnega društva »Šempeter« Malečnik-Ruperče od meseca marca  deluje Sekcija 

»malečniških gospodinj«. Na ustanovnem srečanju smo pripravile okvirni program dela, ki ga glede na aktualne 

dogodke sproti dopolnjujemo. Prvič smo se članice predstavile v času velike noči s stojnico ob blagoslovitvi 

»presmecov«, pripravile smo pecivo za zbor članov društva v mesecu aprilu, sodelovale na krajevni prireditvi ob 

postavitvi majskega drevesa, klopotca, ponujale smo svoje izdelke na stojnici ob župnijskem žegnanju in na prireditvi 

Sadje in vino ob sv. Martinu ter tako zbirale donacije. V izobraževalnem duhu sta potekala obisk zeliščarke in delav-

nica na temo namazi. 

V soorganizaciji s Prostovoljnim gasilskim društvom Malečnik pripravljamo v četrtek, 26. 1. 2017, ob 16. uri  v dvo-

rani gasilskega društva izobraževalno srečanje, na katerega vabimo krajanke in krajane Malečnika in druge zainteresi-

rane. Po predavanju, praktičnem prikazu in vodenem ogledu gasilskega muzeja bomo druženje nadaljevali ob dobro-

tah, ki jih  bomo pripravile »malečniške gospodinje«. 

Letošnje leto je bilo pestro tudi za člane Društva mladih Malečnik. Organizirali smo kar nekaj dogodkov, med njimi 

vaške igre, nogometni turnir na Ženiku, kostanjev piknik, … 

Ker skrbimo tudi za spletno stran kraja (www.malecnik.si), vas vabimo, da nam jo pomagate dopolnjevati z novica-

mi, dogodki, fotografijami, oglasi, … vse to nam lahko posredujete na e-mail: mladi@malecnik.si 

Z namenom druženja in izvajanja še več projektov, smo pred kratkim pričeli tudi souporabljati prostore v šport-

nem parku Berl. Tako vabimo vse mlade in mlade po srcu, da se nam pridružite. Skupaj bomo zmogli še več, saj je 

namen našega društva predvsem druženje in medgeneracijsko povezovanje krajanov. 

Komunala in promet v 2016 

Mestna občina Maribor je pričela z etapno izgradnjo vodovoda v naselju Trčova za stanovanjske hiše Trčova od št. 100 do 103. 

Voda bi naj pritekla v začetku leta 2017. 

Po več deževnih ujmah nam je uspelo urediti nekaj najbolj poškodovanih makadamskih cest v okvirih finančnih sredstev, ki jih je 

krajevna skupnost za to dobila iz proračuna Mestne občine Maribor. Mestna občina Maribor pa je že pristopila k saniranju neka-

terih plazov, ki so se sprožili zaradi obilnih padavin. 

Dosegli smo, da se je uredil in asfaltiral najhujši del klanca proti hiši Celestrina 18. Ureja in asfaltira se del ceste v klancu v kraju 

Metava mimo hiše Metava 23 in dosegli smo, da se je pričela izdelava projekta za rekonstrukcijo 3. in 4. etape lokalne ceste v 

Trčovi. 

Trdno smo bili prepričani, da bomo uspeli z izdelavo projekta razširitve ceste od OŠ Malečnik do križišča za   Hrenco, kjer se 

bi naredilo krožišče, vendar se nam zatika pri pridobivanju zemljišča od župnije in nadškofije. Denar za projekt je bil zagotov-

ljen. Z aktivnostmi nadaljujemo in ne bomo odnehali. 

Nadalje trdo delamo v prepričevanju Ministrstva za infrastrukturo in Mestno občino Maribor o nujnosti rekonstrukcije glavne 

ceste skozi Malečnik v dolžini okoli 1500 metrov. 

Z nenehnimi pritiski na Ministrstvo za okolje in prostor glede nujnosti sanacije reke Drave smo želeli doseči, da bi se reka Dra-

va sanirala tako, da bi bila poplavna ogroženost čim manjša. Manjša dela so izvedena, vendar menimo, da ne bo učinka.  

Manjši premiki so opazni na področju kanalizacije. Nekateri so se že, nekateri pa se še bodo priključili na trenutno edini primar-

ni vod kanalizacije, ki poteka od mostu do pod cerkve ob glavni cesti. Pa še tu imamo velike težave s prepričevanjem odgovor-

nih. Upamo, da bomo sčasoma dosegli pričetek gradnje kanalizacije še za ostala naselja niz Drave (Celestrina in Trčova). Vse se 

zatika pri denarju, čas pa neizprosno teče. 

Ob obilnejših padavinah, kar je zadnja leta vse pogostejše, opažamo težave zaradi oranja njiv, ki se nahajajo v hribovitih predelih    

nad javnimi cestami. Nepravilno oranje povzroča, da voda z njiv nanaša zemljo na ceste. Zato pozivamo vse                                                                                                                                                                     

                   uporabnike njiv nad cestami, da teh ne orjejo čisto do cest, da jih orjejo pravilno in na koncu zarobijo ter tako                  

                   preprečijo, da bi voda odnašala zemljo z njiv na cesto. 

 

http://www.malecnik.si
mailto:mladi@malecnik.si


 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče  

vas vljudno vabi na praznovanje 

VESELEGA ADVENTA. 

V SOBOTO, 17. 12. 2016, 

od 9:00 do12:00 ure. pred KS Malečnik-Ruperče 

Kulturno-zabavni program bodo pripravili otroci krajevnega vrtca in učenci OŠ Malečnik. 

Sodelovali bodo tudi pevski zbori in  farni župnik. 

Na stojnicah se bodo predstavili otroci in društva s svojim bazarjem. 

Ne bo manjkalo dobrot in sladic, skupaj  z otroki pa bomo pričakali enega izmed treh  

najljubših mož, ki  s seboj nosi zmeraj koš, poln presenečenj. 

 PRISRČNO VABLJENI! 

 

Veseli december 

Moški pevski zbor France Marolt Malečnik  

vas vljudno vabi na tradicionalni  

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 

V PONEDELJEK, 26. 12. 2016, OB 15:00 V TELOVADNICI OŠ MALEČNIK. 

Koncert je tokrat posvečen 30-letnici delovanja malečniških bračev na Lentu. 

Vljudno vabljeni! 

Novo leto je kot bel nepopisan list … 

Pobarvajmo ga s sanjami, 

posujmo z ljubeznijo, 

popišimo z neverjetnimi dosežki 

in okrasimo s čudeži! 

Svet krajevne skupnosti 

Malečnik-Ruperče 


