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UVODNIK

Spoštovane krajanke in spoštovani krajani KS Bresternica - Gaj, 

po nekajletnem premoru smo se odločili, da v letu 2022 ponovno izdamo glasilo, ki je v teh dneh 
prispelo v vaše poštne nabiralnike. Članice uredniškega odbora in ostali, ki so prispevali svoj del k 
nastajanju glasila, smo se dela lotili z veliko odgovornostjo. V glasilu, ki je pred vami, smo poskušali kar 
se da jasno povzeti dogajanje in aktivnosti društev zadnjih petih let na območju KS Bresternica - Gaj.

Epidemija je pretekli dve leti krojila naša življenja na vsakem koraku. V vodstvu KS Bresternica - Gaj 
smo se navkljub omejenim možnostim, in kolikor so to razmere dopuščale, trudili, da sta naše delo 
ter pomoč krajankam in krajanom potekala nemoteno. Ves čas produktivno sodelujemo z občino, 
javnimi podjetji in drugimi organi na nivoju države, saj lahko samo z dobrim sodelovanjem realiziramo 
zastavljene projekte ter naslovimo skupne izzive. 

Vsi si želimo, da se bomo skupaj še naprej trudili za boljši in lepši jutri vseh, ki živimo v naši čudoviti 
krajevni skupnosti. 

Uredniški odbor glasila KS Bresternica - Gaj 



Spoštovane krajanke in krajani, 

veseli me, da vas lahko pozdravim 
iz ponovno obujenega glasila vaše 
krajevne skupnosti, saj je to odličen 
način, da ste vsi krajani seznanjeni 
z dogodki, ki se odvijajo oziroma 
načrtujejo. Želimo si, da Maribor 
ponovno zadiha s polnimi pljuči in 
odkrije moč svojih ambicij. Povsod 
po Mariboru trenutno izvajamo 
številne projekte, ki bodo prispevali k 
bolj kakovostnemu življenju v mestu 
in prepričan sem, da ima Maribor z 
okolico najboljšo kakovost življenja. 
Ponašamo se z organskim prepletom 
zelenih in pozidanih površin, 
visoko stopnjo varnosti in socialne 
vključenosti ter razvite infrastrukture, 
ki osmišlja medgeneracijsko 
skupnost. 

Skupaj z vami smo izvedli oziroma 
izvajamo pomembne projekte v 
vaši krajevni skupnosti, nekateri 
vam bodo zagotovili osnovno 
infrastrukturo, nekateri pa obogatili 
vsakodnevno življenje. V mestu ne 
ločujemo velikih in malih projektov, 
prav vsak je pomemben za izgradnjo 
mozaika, ki ga sestavljamo skupaj. 
Zato je na mestu, da se vam najprej 
zahvalim za številčno udeležbo na 
letošnji čistilni akciji – po udeležbi, 
organiziranosti in učinkoviti izvedbi 
čistilnih akcij ste že tradicionalno 
zgled celotni občini. In tako je bilo 
tudi letos, ko ste kljub neugodnemu 
vremenu številčno zastopali barve 
krajevne skupnosti in pomagali pri 
skrbi za čisto okolje. 
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V teku je sanacija zemeljskih plazov, 
načrtuje se ureditev pločnika in 
kanalizacije ob Mariborski cesti in 
pločnik od Jelovca do območja 
nekdanjega motela, načrtuje 
se urejanje Bresterniške grabe, 
pripravlja se projekt izgradnje 
vodovoda Medič–Šober, za 
izgradnjo vodovoda Kozjak I in II 
kandidiramo za evropska sredstva, 
pripravljamo dokumentacijo za 
ureditev peš- in kolesarskih poti 
na območju Mariborskega otoka, 
do meje z občino Selnica ob Dravi. 
Glede prostočasnih aktivnosti 
načrtujemo nadgradnjo otroških 
igral v Bresternici in ureditev novih 
igral na Gaju, izvaja se večja 
investicija ureditve novih javnih 
površin za igro, šport in rekreacijo 
ter v posodabljanje dotrajanih igral. 
V veliko pomoč pri urejanju teh 
površin so donatorji iz lokalnega 
okolja, s pomočjo katerih je izvedba 
del hitrejša in se jim za to tudi 
zahvaljujemo. 

Poseben izziv za ureditev bo ureditev 
širšega območja do trgovskega 
središča, vrtca in stare šole v 
Bresternici – urbanega središča 
Bresternice. Mariborčani se tega 
prostora spominjamo kot prostora za 
preživljanje prostega časa, druženje, 
rekreacijo. Z zemljiščem bomo 
ravnali gospodarno in odgovorno ter 
dali prostoru primerno vsebino, ki bo 
usklajena z željami krajanov. 

Vaša krajevna skupnost je na izjemni 
lokaciji, ob Dravi, ki dobiva nove vsebine, 
le-te pa bodo ponudile možnosti 
za kulturno, športno in prostočasno 
udejstvovanje ter ponovno osmislile 
bistvo mesta, ki je nastalo ob reki. 
Verjamem, da bo ob varnem zavetrju 
zelenja in vode še naprej cvetela in 
rastla tudi vaša krajevna skupnost. 

   Saša Arsenovič, 
župan MO Maribor



Spoštovane krajanke in krajani, 

veseli me, da je po nekajletnem 
premoru pred nami ponovno glasilo 
Krajevne skupnosti Bresternica - Gaj, 
ki opisuje naš kraj in širše dogajanje 
in delovanje številnih akterjev, ki 
delujejo v naši skupnosti ter skupaj z 
nami ustvarjajo boljši in lepši jutri. 

Svet KS Bresternica - Gaj si je 
v zadnjih letih, ko je bilo naše 
delovanje in koordiniranje polno 
izzivov, s katerimi smo se bolj ali 
manj srečevali prvič, prizadeval 
delovati v dobro vseh krajank in 
krajanov, ki se dnevno obračate na 
nas. Vaših klicev in pozivov je vsako 
leto več. Ob tem moramo podariti, 
da smo bili vedno pripravljeni na 
skupno iskanje rešitev in tako bomo 
delovali tudi v prihodnje. Naše vodilo 
ostaja dobrobit za kraj in ljudi, ki tukaj 
živimo. Pri tem si želimo predvsem 
sodelovanja vseh akterjev v naši 
skupnosti ter posluh Mestne občine 
Maribor za aktivno naslavljanje in 
sodelovanje pri reševanju izzivov 
in problemov, s katerimi se naše 
krajanke in krajani vsakodnevno 
soočajo ter posluh za njihove želje 
in pričakovanja. Verjamemo, da 
bo uspešen razvoj KS Bresternica 
- Gaj prineslo zgolj sodelovanje in 
usklajene rešitve. 

Poleg Sveta KS delujejo v naši 
skupnosti še komisije in odbori, 
ki pokrivajo različna interesna 
področja. Vsakodnevno sodelujemo 
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z lokalnimi društvi, Osnovno šolo 
Kamnica in vrtcem. Na tem mestu 
se vsem najlepše zahvaljujem za 
sodelovanje. Skupni rezultati našega 
dela so dokaz, da lahko z veliko truda 
in prostovoljnega dela ter prispevki 
ustvarimo čudovite zgodbe. 

Pri svojem delovanju, ki pokriva 
komunalno problematiko in kulturno 
umetniško, športno rekreacijsko ter 
turistično dejavnost, nam leta stojite 
ob strani donatorji. Na tem mestu gre 
zahvala tudi vam, saj nam brez vaše 
pomoči ne bi uspelo izpeljati vseh 
dogodkov in izdati glasila, ki je danes 
pred nami.
 
Ne nazadnje, pretekli dve leti sta 
globoko pretresli svet, kot smo ga 
poznali do sedaj. Najosnovnejše 
dobrine, kot so zdravje, občutek 
varnosti, osebni odnosi in sobivanje, 
so bile postavljene na preizkušnjo. Ko 
se ozremo nazaj, lahko ugotovimo, 
da smo se v tem času veliko naučili 
ter spoznali, kaj je tisto, kar v življenju 
resnično šteje. Na tem mestu smo 
vsi, ki v naši krajevni skupnosti 
delujemo in živimo, resnično zelo 
veseli, da se naše življenje vrača v 
normalne tirnice ter si bomo lahko 
ponovno segli v roko in spet skupaj 
doživeli lepe trenutke. 

Želim vam prijetno branje in lepe, 
veselja in topline polne poletne dni, ki 
so pred nami.

Primož Hedl,
predsednik KS Bresternica - Gaj
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STRATEGIJA RAZVOJA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI 
BRESTERNICA - GAJ

KS Bresternica - Gaj predstavlja največjo 
krajevno skupnost v Mestni občini Maribor in 
obsega območja Bresternice, Sredme, Jelovca, 
Srednjega, Gaja nad Mariborom, Šobra in 
Zgornjega Slemena. Krajevna skupnost meji na 
reko Dravo, na vzhodu na Krajevno skupnost 
Kamnica, na severu na občino Kungota in 
Republiko Avstrijo ter na zahodu na občino 
Selnica ob Dravi. Razprostira se na površini 
31.153.676 m2 in šteje slabih 1500 prebivalcev. 
Poleg prijaznih in odprtih krajanov imamo 
v KS Bresternica - Gaj številne točke, ki so 
vredne obiska. Možnosti za oddih, športno 
udejstvovanje v naravi, kulinarične užitke 
na kočah in turističnih kmetijah ter kulturno 
udejstvovanje so zelo velike. Žavcarjev vrh je 
med kolesarji, pohodniki in ostalimi narave ter 
dobre hrane željnimi obiskovalci zelo priljubljena 
točka. S svojimi 915 metri nadmorske višine 
predstavlja najvišji vrh naše krajevne skupnosti. 
Od koče, ki jo povečini obdaja gozd, se nam 
odpre lep razgled proti jugu, kjer lahko vidimo 
severovzhodni del Pohorja. Iz doline se do vrha 
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Bresternica - Gaj
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vije lahka označena pot, ki traja približno dve 
uri. Tudi Tojzlov vrh je s 703 metri nadmorske 
višine in svojim Planinskim domom Obrtnik 
priljubljena postojanka razgleda željnih 
obiskovalcev. Po lahki označeni poti se boste 
iz naselja Bresternica do vrha povzpeli v uri in 
pol. Vsekakor ne smemo pozabiti na naselje 
Gaj nad Mariborom, ki predstavlja »skriti« biser 
naše krajevne skupnosti in leži na skrajnem 
vzhodnem grebenu Kozjaka v bližini meje z 
Republiko Avstrijo na nadmorski višini 583 
metrov. Naselbina se je v časih pred drugo 
svetovno vojno imenovala Sv. Križ, danes pa je 
ime ohranila cerkev Sv. Križa na Gaju, ki je tudi 
sedež župnije v okviru nadškofije Maribor in stoji 
v jedru kraja, poleg nekdanje šolske zgradbe, 
ki je danes namenjena kulturnim prireditvam 
v kraju. Cerkev Sv. Križ se prvič omenja med 
leti 1473 in 1477. Po požaru leta 1769 je bila 
obnovljena, leta 1884 pa povečana. Če se 
odločite, da se boste na Gaj iz doline podali 
peš, boste za to potrebovali dve uri in pol, je pa 
pot primerna tudi za kolesarje. Vsi tisti, ki se raje 
zadržujete v dolini, lahko uživate v lepi naravi 
ob reki Dravi in Bresterniškem jezeru. Okolica 
Veslaškega kluba Dravske elektrarne Maribor 
ponuja krasen pogled na dolino reke Drave ter 
številne možnosti za sprehode in kolesarjenje.

Krajevno skupnost sestavljamo ljudje iz različnih 
skupin, društev in iniciativ, s katerimi redno 
sodelujemo in soustvarjamo svojo prihodnost. 
Naša najaktivnejša društva so: Društvo za 
lepše življenje, Društvo upokojencev Kamnica 
- Bresternica - Gaj, Veslaško  društvo Dravske 
elektrarne Maribor, Brodarsko društvo Sidro, 
Študentsko veslaško društvo, Turistično društvo 
Bresternica - Gaj, Lovska družina Bresternica 
- Gaj …). Člani društev so prostovoljci, ki 
številne ure svojega prostega časa namenijo 
dobrobiti kraja in Maribora. Ponosni smo na 

svoje dosedanje delo, kar odražajo rezultati in 
zadovoljni krajani, ki jim pogosto priskočimo na 
pomoč, hkrati pa se trudimo čim boljše opravljati 
svoje osnovno poslanstvo.

Sodelovanje med krajevno skupnostjo in društvi, 
ki povezuje in vključuje vse krajane, ima v svoji 
osnovi pomemben skupni cilj – boljši jutri. Skupaj 
smo začrtali kar nekaj projektov, številne izmed 
njih tudi realizirali, nekatere še pripravljamo. 
Naše glavno vodilo je narediti nekaj za naš kraj 
ter seveda za vse Mariborčane in Mariborčanke. 
Številni izmed njih so pred desetletji večino 
svojega prostega časa preživljali ravno v 
Bresternici in uživali v čudoviti naravi ter lepotah 
tega predela Mestne občine Maribor. Skozi svoje 
več desetletno delo smo skupaj določili nekatere 
prioritete, ki od nas zahtevajo veliko dela in 
povezovanja tudi na nacionalni ravni ter so del 
vizije naše krajevne skupnosti.

Dolgoročni razvoj in strategija 
krajevne skupnosti 
Bresternica - Gaj
Naša krajevna skupnost se je začela razvijati 
pred dobrimi štirimi desetletji in z novimi naselji 
pritegnila marsikaterega meščana iz centra 
mesta in blokovskih naselij, da si je v neposredni 
bližini uredil svoje domovanje v naravi. Takrat 
se je začela tudi gradnja komercialnih objektov, 
kot so pošta, vrtec, trgovina in ostali lokali. 
Velika pridobitev se je zgodila pred dobrimi 
dvajsetimi leti, ko je Bresternica dobila novo 
državno cesto, vključno s pločnikom in kolesarsko 
potjo. Po vsej naložbeni vnemi so se zadeve 
začele ustavljati: najprej smo zaprli šolo na 
Gaju, zaprli in porušili so Motel Jezero, vključno 
z avtokampom in minigolfom – območje je bilo 
vidno zanemarjeno. Pred nekaj leti smo zaprli še 
podružnično šolo v Bresternici.
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Dejansko je ostal kraj brez vizije in dolgoročne 
strategije razvoja. Seveda je treba poudariti, da 
se je hkrati vlagalo v osnovno infrastrukturo, kot 
sta vodovod in kanalizacija, kar je bilo seveda 
nujno potrebno. 
 
Bresternica z Gajem v novem tisočletju nujno 
potrebuje svež veter in dolgoročno strategijo 
razvoja krajevne skupnosti, saj bo le tako 
obdržala naziv najlepšega dela Maribora. Želimo 
si, da kraj v prihodnosti ne bi stagniral, temveč 
da bi privabljal mlade družine, ki se bodo pri nas 
pripravljene ustaliti. Osnova za to je izdelava 
javnega natečaja urbanizacije naše krajevne 
skupnosti glede na usklajenost s prostorskimi 
načrti. 

Vloga krajevne skupnosti

Osnovo za uspešno delovanje predstavlja 
določitev jasne vloge krajevne skupnosti ter 
ustrezna razmejitev nalog krajevne skupnosti, 
občine in države (glede na zakon, ki ga je morda 
treba tudi spremeniti). Naš predlog se nagiba v 
smeri povečanja pristojnosti krajevnim skupno-
stim, saj le-te predstavljajo prvi stik krajanov z 
Mestno občino Maribor. Zavedati se je treba, da 
za razliko od tajnikov opravljamo drugi svoje delo 
prostovoljno – s pomočjo tajnikov, zaposlenih 
s strani Mestne občine Maribor. Delo tajnikov je 
torej izrednega pomena, saj so sami v neposred-
nem stiku s krajani. Če želi krajevna skupnost 
nuditi dober »servis« svojim krajanom, morajo biti 
tajniki za to usposobljeni in imeti pri svojem delu 
ustrezne izkušnje. Iz tega naslova predlagamo, 
da krajevna skupnost poda vsaj nezavezujoče 
mnenje pri vsakoletnem ocenjevanju tajnikov 
in sodeluje pri izboru novih zaposlenih na tem 
področju.

Bresternica-12

Financiranje projektov

V skladu s proračunom bi bila krajevnim 
skupnostim za določene projekte dodeljena 
finančna sredstva, o katerih bi svet krajevne 
skupnosti samostojno odločal. Sami imamo 
neposredni stik s problematiko in potrebami 
krajanov ter se zavedamo, kaj je nujno potrebno in 
kaj ne, predvsem pa znamo skrbeti za enakomerni 
razvoj celotnega kraja in ne samo za urbana 
področja. Neposredno sodelujemo z Direkcijo 
Republike Slovenije za infrastrukturo, Družbo za 
razvoj infrastrukture, d. o. o ., vodno skupnostjo, 
skladom kmetijskih zemljišč, z družbo Dravske 
elektrarne Maribor, d. o. o., sosednjimi občinami 
ter ostalimi državotvornimi institucijami, s katerimi 
načrtujemo skupne rešitve in projekte.

Sodelovanje z Mestno občino 
Maribor pri ključnih projektih
Za uspešno sodelovanje in redno sledenje 
problematikam bi bili potrebni polletni sestanki 
z vodstvom občine in vodstvom krajevne 
skupnosti, kjer bi izvedli pregled projektov ter 
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uresničitev zadanih ciljev na letnem in polletnem 
nivoju, pregledali bi predloge, spremembe, 
pobude, finančno stanje … Sodelovanje, izmenjava 
mnenj, idej in predvsem prenos raznih informacij 
o ključnih problemih je osnova dobrega delovanja 
vseh sistemov ter s tem zagotavljanje pomoči 
ljudem.

Povezovanje s sosednjo Avstrijo 
in občino Selnica ob Dravi
S sodelovanjem občine in krajevne skupnosti 
je treba okrepiti medobčinsko sodelovanje 
predvsem pri tistih krajevnih  skupnostih, ki mejijo 
na državno mejo (povezovanje preko meja 
države), izkoristiti potencial reke Drave in mejo 
s sosednjo Avstrijo. Urediti je treba neposredne 
kolesarske povezave, pešpoti in pohodniške 
poti, kar predstavlja velik potencial za razvoj 
turizma v Bresternici, na Gaju in posledično v 
celotni mestni občini. V nadaljevanju pešpoti 
od Maribora do Bresternice se tako predvidi 
peš- in kolesarska pot ob reki Dravi, ki se na meji 
z občino Selnica ob Dravi poveže in zaključi na 
križišču podravske kolesarske poti pri ruškem 
mostu. Prav tako je treba zagotoviti povezavo 

Delovni obisk vodstva MOM v 
KS Bresternica - Gaj

kolesarske poti iz Bresternice čez Gaj do sosednje 
Avstrije; to je strateško pomembna povezava, 
sploh kar zadeva razvoj turizma v Mestni občini 
Maribor.

Pešpot ob Dravi

Evropska sredstva
Okrepitev in podpora strokovnim službam pri 
iskanju rešitev in možnosti prijave projektov 
na razpise za nepovratna oziroma evropska 
sredstva. Iskanje projektov, kamor se lahko 
vključijo tudi lokalna društva in ustanove. Seveda 
je treba izhajati iz vizije in dolgoročnih načrtov 
mesta ter iskati različne možnosti financiranja, 
torej sredstva Evropske unije in zasebni kapital.



Ceste in ostala infrastruktura

Naša krajevna skupnost je specifična, saj je 
glede na površino poseljena precej razpršeno. 
Posledično se pri tem pojavljajo težave pri oskrbi 
z osnovnimi življenjskimi dobrinami. Glede na 
klimatske spremembe je v tem trenutku največji 
problem pitna voda. Vsi se zavedamo, da je 
voda osnovna dobrina, ki je morda nekdo v 
centru mesta ne spoštuje dovolj, naši krajani pa 
se vsako leto spopadajo s problemom dostopa 
do pitne vode. 
Cilj Mestne občine Maribor in države mora biti, da 
zagotovita vsakomur dostop do pitne vode in s 
tem varnost ter obstoj naseljenosti na odročnih 
področjih. Naša vizija je, da se v prihodnjih nekaj 
letih zagotovi pitna voda na celotnem območju 
Kozjaka. 
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Vodovod Srednje (2019)

Ceste v KS Bresternica - Gaj so v zelo slabem 
stanju, zato je treba čim prej vzpostaviti plan 
investicij in vzdrževanja za prihodnjih nekaj let. 
Voda in varne ceste so osnova za bivanje na 
odročnih področjih, s tem pa je povezan tudi 
razvoj turizma v našem kraju. Treba je zagotoviti 
več sredstev za vzdrževanje in izgradnjo cest.

Turizem

Razvoj turizma je izredno pomembna panoga 
našega kraja in celotnega mesta. Menimo, da 
ima mesto potencial, ki ga do danes ni uspelo 
izkoristiti. Naloga Zavoda za turizem Maribor 
mora biti promocija celotnega območja mesta 
Maribor ter pohodniških in kolesarskih poti, ki se 
morajo zaključevati na markantnih točkah. 

Poti morajo biti primerno označene s tipskimi 
oznakami po celotni občini. Treba bi bilo 
vzpostaviti spletno stran, kjer bi bili zbrani vsi 
podatki o pohodniških, kolesarskih in sprehajalnih 
poteh, kjer bi bil turistom in vsem ostalim na voljo 
izbor točk, in glavne informacije ter tako možnost 
izbire pri načrtovanju aktivnosti.

Označitev pohodniških poti

Koča na žavcarjevem vrhu
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Stara šola na gaju

Stara šola na Gaju ne služi svojemu prvotnemu 
namenu že več kot dvajset let. Vrsto let so jo ob 
koncih tedna in med počitnicami uporabljali 
skavti, taborniki ter šole in veroučenci iz 
različnih far. Stara šola je bila v preteklosti 
prijavljena na evropski razpis, s katerim bi ji 
dali vsebino ter jo preuredili za bivanje raznih 
organizacij, osnovnih šol za projekte šole v 
naravi, vrtcev in pohodnikov. Prav tako je bila 
za omenjeno šolo pridobljena vsa upravno-
tehnična dokumentacija, vključno z gradbenim 
dovoljenjem. Žal projekt ni zadostil zahtevam 
ministrstva, za kar je Mestna občina Maribor 
vložila tožbo, a jo je žal izgubila. Glede na to, 
da stavba propada, se je letos Svet krajevne 
skupnosti odločil, da zaradi varnosti šolo za 
omenjene dejavnosti zapre. Obstaja namreč 
možnost porušitve stropov, ki so v zelo slabem 
stanju. Dvorano, ki je v spodnjem delu oziroma 
pritličju in je namenjena druženju krajanov 
Gaja in za razne predstave, pa bomo strokovno 
pregledali ter ocenili, ali še lahko služi svojemu 
namenu. 
Želimo si, da se projekt ponovno preuči in da 
tako najdemo pot do njegove realizacije. Žalosti 
nas, da se do sedaj ni izkoriščalo potenciala, 
da je Mestna občina Maribor prek zaselka Gaj 
povezna s sosednjo Avstrijo.

Šola na Gaju

Stara šola v Bresternici

Gre za projekt, ki ni bil realiziran v obdobju 
mandata dveh županov, kljub temu da je bila 
zanj že pridobljena vsa upravno-tehnična 
dokumentacija, vključno z gradbenim 
dovoljenjem; bil je umeščen v mestni proračun 
in potrjen. To je obnova gradiča Sulkowski, v 
preteklosti imenovan »stara šola«, ki danes 
žalostno propada. Zgradbo so zaprli zaradi 
požarne ogroženosti in možnosti porušitve 
določenih delov. V lanskem letu se je podrl 
še strop in stavba vidno propada. Omenjena 
lokacija je izvrstna in zajema velik del starega 
parka, v neposredni bližini pa je bilo pred kratkim 
urejeno športno igrišče. Po več delavnicah, 
pogovorih s strokovnimi službami in Centrom 
za socialno delo Maribor, smo izdelali skupen 
predlog, da se na omenjeni lokaciji zgradita 
nov vrtec in medgeneracijski center, vključno z 
dnevnim centrom za starejše, za kar bi seveda 
lahko v novi evropski perspektivi kandidirali 
na razpisih za evropska sredstva. Obstoječ 
vrtec, ki je bil v Bresternici zgrajen leta 1970, 
pa je potreben prenove, saj ne nudi zadostnih 
kapacitet, prav tako pa leži tudi tik ob državni 
cesti. V obnovljeno stavbo stare šole bi se 
lahko prenesel tudi sedež krajevne skupnosti z 
večnamenskim prostorom.

Šola v Bresternici
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Šport

Bresternica je znana tudi po vrhunskem športu. 
V naši krajevni skupnosti deluje več športnih 
društev, ki nizajo vrhunske rezultate na vseh 
večjih tekmovanjih, med drugim tudi na 
olimpijskih igrah. Med njimi je treba omeniti 
društvi z več kot 70-letno tradicijo: to sta Veslaški 
klub Dravske elektrarne Maribor in Brodarsko 
društvo Sidro. 

Menimo, da je treba vodna športna društva 
zaščititi, saj vidijo lastniki kapitala v njih lastne 
možnosti za zaslužek. Klubom je treba omogočiti 
nadaljnji razvoj in vlagati v infrastrukturo. Prav 
tako je pomembno sodelovanje z vsemi deležniki 
pri oblikovanju raznih dovoljenj, ki zadevajo 

Brodarsko društvo Sidro

Veslaški klub DEM

uporabo vodnega dovoljenja in zastopanje 
skupnih ciljev. Še zmeraj se ni zaključila izgradnja 
veslaškega centra, kjer se trenutno za hrambo 
čolnov uporablja montažni šotor. Stari hangar bi 
bilo smiselno preseliti na otok, kjer se je porodila 
ideja o muzeju vodnih plovil, obstoječa lokacija 
pa predvideva izgradnjo novih prostorov za 
hrambo čolnov.

Društvo za vodne aktivnosti Drava

Kultura
Bresternica z Gajem je v širši okolici znana 
po svojih kulturnih dogodkih, ki jih vsakoletno 
prireja na več lokacijah. Projekt, ki je postal že 
»mariborski«, je seveda Operna noč na Gaju, 
katere pobudnik je mag. Stanislav Jurgec. 

Operna noč na Gaju v 
sodelovanju s SNG Maribor
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Dobro sodelovanje med krajevno skupnostjo in 
Slovenskim narodnim gledališčem Maribor je 
pripomoglo k uspešni izvedbi enega izmed večjih 
kulturnih dogodkov v mariborski občini. Krajevna 
skupnost ima v svoji strukturi komisijo, ki skupaj s 
prostovoljci organizira tudi druge dogodke, kot so 
na primer delavnice, otroške igre, igre za odrasle, 
proslave, pustovanja, noč čarovnic, krajevni 
praznik, različne veselice itd.  
Predvsem projekt Operna noč na Gaju je 
projekt prihodnosti, ki bi lahko povezal naš kraj s 
sosednjo Avstrijo in postavil temelje za nadaljnje 
sodelovanje na različnih področjih.

Lokacija krajevne skupnosti

Dom krajanov, ki služi kot upravno-kulturni center 
Bresternice, je bil zgrajen udarniško in zato ne 
ustreza novejšim standardom ter normativom 
oziroma svojemu trenutnemu namenu. 
Predlagamo, da se pripravi natečaj, ki bi povezal 
središče Bresternice z lokacijo Motela Jezero. 
Bresternica potrebuje v prihodnje zdravstveni 
dom, saj je v sosednji Kamnici ambulanta 
preobremenjena, in hkrati tudi nekaj poslovnih 
prostorov za različne dejavnosti (frizer, maniker, 
pediker itd.). 

KS Bresternica, Dom krajanov

Kolesarske poti
Kolesarske poti so danes osnova za razvoj 
čistega in kakovostnega okolja. V naše kraje 
prihaja vedno več kolesarjev, ki se nato 
povzpnejo na Kozjak in obiščejo turistične 
destinacije. Pomembna je povezava kolesarske 
poti s sosednjo Avstrijo. 

Kolesarske povezave v MOM, Bresternica mimo 
Jelovca še ni dokončana

Prav tako bo zaradi velike frekvence kolesarjev in 
pešcev treba od Kamnice do centra Bresternice 
zgraditi dvosmerno kolesarsko pot na drugi 
strani vozišča in eno nameniti izključno pešcem. 
Kolesarsko pot je treba povezati s sosednjo 
občino Selnica ob Dravi.

Problematika odpadkov

Na frekventnih lokacijah (pešpoti, center Brester-
nice, veslaški klub in Gaj) se predvidijo podzemni 
zabojniki, saj opažamo, da so koši premajhni in 
da veter iz njih odnaša smeti. 
Prav tako je izredno problematično razdejanje 
košev za smeti zaradi vran, zato je nujno 
potrebna celovita in dolgoročna rešitev 
problema odlaganja odpadkov. 
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Prikaz odlaganja odpadkov 
z zemeljskimi zbiralniki

Ureditev ekoloških otokov se predvidi z 
ograjo zaradi namernega odlaganja vseh 
drugih odpadkov, hkrati pa se jim opremi 
z videonadzorom. Locirani so tako, da je 
onemogočen neposreden dostop z vozilom 
in s tem odlaganje velike količine odpadkov. 
Preuči se odlok, v katerem je treba predvideti, da 
mora vsaka hišna številka uporabljati zabojnik, 
hkrati pa se zahteva, da podjetja, gostinski 
lokali in ostali veliki pridelovalci smeti namestijo 
največji zabojnik ali več manjših, odvisno od 
svoje dejavnosti. Ureditev ekoloških otokov se 
predvidi z ograjo zaradi namernega odlaganja 
vseh drugih odpadkov, hkrati pa se jim opremi z 
videonadzorom. 

Locirani so tako, da je onemogočen neposreden 
dostop z vozilom in s tem odlaganje velike 
količine odpadkov. Preuči se odlok, v katerem je 
treba predvideti, da mora vsaka hišna številka 
uporabljati zabojnik, hkrati pa se zahteva, 
da podjetja, gostinski lokali in ostali veliki 
pridelovalci smeti namestijo največji zabojnik ali 
več manjših, odvisno od svoje dejavnosti.

Prikaz ureditve ekoloških otokov

Prikaz ureditve ekoloških otokov

Lokacija Motel Jezero
Motel Jezero je v preteklosti predstavljal 
priljubljeno lokacijo za preživljanje prostega časa 
številnih prebivalcev Maribora. Tukaj so potekale 
športne aktivnosti, pikniki, druženja in plesi, ki so 
povezovali ljudi. Omenjeno področje nam je bilo 
v velik ponos s svojo čudovito južno lego, reko 
Dravo in hribi v zaledju.  

Bilo je nekoč ...



Bilo je nekoč ...

Parkirišča

Zaradi izgradnje nove državne ceste skozi center 
Bresternice bomo izgubili dve tretjini parkirišč, 
ki služijo potrebam vrtca, trgovskega centra 
in pohodnikov. Treba bi bilo urediti parkirišče 
v neposredni bližini trgovskega centra z 
brezplačnim parkiranjem do dve uri. Prav tako je 
bil podan predlog za ureditev parkirišč na lokaciji 
Sidra, kjer bi uredili plačljiva parkirišča, saj gre 
za turistični predel in so potrebe po parkiranju 
velike.

Krajevna skupnost in krajani že več let pozivamo 
pristojne, da se omenjeno področje ob reki, ki je 
v zadnjem mandatu prešlo v last Mestne občine 
Maribor, nameni športu, rekreaciji in turizmu. 
Lokacija ob reki Dravi je izvrstna, do nje pa vodi 
tudi nova pešpot, ki neposredno povezuje mesto 
z našo krajevno skupnostjo.  
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43 let 
Krajevne 
skupnosti 
Bresternica - Gaj

Anton Zaletelj, častni krajan 

15
in dobitnik pečata mesta Maribor 



Letos mineva 43 let  delovanja Krajevne 
skupnosti Bresternica - Gaj. V letu 1979 smo se 
odcepili od Krajevne skupnosti Kamnica in začeli 
svojo razvojno pot. Ta pot ni bila lahka. Gradilo 
se je bolj ali manj na ledini, kar zgovorno pove 
podatek, da je bilo leta 1965 na področju, ki ga 
pokriva naša krajevna skupnost, približno 500 
prebivalcev skupaj z Gajem. Sedaj se počasi 
približujemo številu 2000. 

Zaradi priseljevanje ljudi iz vseh vetrov Slovenije 
se začela gradnja individualnih hiš v Bresternici, 
na Jelovcu, Srednjem, v Sredmi, in sicer največ 
med leti 1973 in 1980. S takšno naglo pozidavo se 
je pojavila potreba po izgradnji infrastrukturnih 
objektov, kot so vodovod, kanalizacija, elektrika, 
telefon, javni objekti, trgovina, pošta, otroški 
vrtec in prenova javnih objektov, kot je šola. V 
tem obdobju je Bresternica z Gajem postaja 
predmestje Maribora, hkrati pa pokriva približno 
24 % vse površine mesta Maribora in približno 
5 km državne meje z Republiko Avstrijo. V 
prvem valu individualne povezave smo v 
krajevni skupnosti odigrali pomembno vlogo pri 
rekonstrukciji državne ceste G1-245 Maribor–
Dravograd, kar se je zgodilo med leti 2000–2002, 
v letu 2004 pa smo po velikih prizadevanjih 
skupaj z Mestno občino Maribor in njenimi 
službami uspeli s prekvalifikacijo občinske ceste 
Bresternica–Gaj–Jurij, danes imenovano T937, 
in lahko trdim, da smo z omenjenimi posegi 
dosegli, da tudi Gaj z okolico ni več demografsko 
ogroženo območje.

Po letu 2010 so KS Bresternica - Gaj in ostale 
krajevne skupnosti izgubile svojo samostojnost, 
kar je prineslo veliko težav in s tem zanesljivo tudi 
nazadovanje razvoja krajevnih skupnosti, ki so 
izven mestnega območja.
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Po nizu opravljenih del pa smo v KS gledali tudi 
naprej pri samem razvoju Bresternice, Gaja in 
okolice. Še posebej na območju zelenega pasu 
od veslaškega centra, nekdanjega motela, do 
elektrarne Mariborski otok. V letih 2002–2008 smo z 
Mestno občino Maribor, družbama Terme Maribor, 
d. d. in Dravske elektrarne Maribor, z Veslaškim 
društvom Dravske elektrarne in drugimi službami 
organizirali »Urbanistično-arhitekturno delavnico 
Mariborsko jezero« s posebnim poudarkom, 
kako ravnati v Bresternici z zelenim prostorom 
priobalnega dela reke Drave na območju od 
veslaškega kluba do hidroelektrarne Mariborski 
otok. To področje je za Bresternico, njeno okolico 
in mesto Maribor eno najkakovostnejših in hkrati 
najbolj izpostavljenih območij na Mariborskem 
jezeru. V tem gradivu je jasno obrazloženo, da 



je omenjeno območje nekdanjega motela 
Jezero, minigolfa in veslaškega centra idealna 
lokacija za šport, rekreacijo, sprostitev in 
turizem. Za potrditev tega lahko povem, da je 
investitor hidroelektrarna Mariborski otok kot 
dobronamerno za škodo pri potopitvi osrednjega 
dela nekdanje Bresternice to lokacijo dodelil 
društvu za namen športa, turizma in sprostitve. 
Kasneje se je območje spremenilo tudi v Naturo 
2000 in Krajinski park Mariborsko jezero ter 
tako postalo zaščiteno in namenjeno svojemu 
prvotnemu namenu in uporabi, za šport, 
rekreacijo, turizem za vse krajane Bresternice, 
prebivalce mesta Maribor ter tiste, ki v ta kraj 
prihajajo od drugod in preko Kozjaka iz sosednje 
Avstrije. 
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Ker imam danes pred seboj osnutek občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine Maribor, 
priporočam Svetu KS Bresternica - Gaj, da 
spremlja javno razgrnitev prostorskega načrta 
ter na primeren način obvešča krajane, saj se v 
javnosti in ob sprejemanju tega pomembnega 
dokumenta razmišlja tudi o drugačni ureditvi 
tega območja. 

Sam spremljam ta zeleni prostor od leta 1973, 
ko sem se z družino priselil v ta kraj. Še isto 
leto sem postal član Sveta KS Kamnica, do 
leta 1979, ko smo se razdružili. Od tistega časa 



naprej sem posredno in neposredno sodeloval 
pri razvoju Bresternice, Gaja in okolice vse do 
današnjih dni; od leta 1997 do 2016, ko sem 
opravljal funkcijo predsednika KS Bresternica - 
Gaj. V celotnem obdobju 49 let nisem nikoli slišal 
krajana ali predstavnikov mariborske občine, da 
bi o omenjeni lokaciji zelenega pasu razmišljali 
v smeri drugačne pozidave ali uporabe, kot 
je tukaj v preteklosti že bila in je služila vsem 
krajanom, meščanom ter ostalim obiskovalcem 
od blizu in daleč. S tem namenom ne smemo 
nikoli dopustiti, da v biser narave umestimo kar 
koli drugega, kot šport, rekreacijo, turizem in 
preživljanje prostega časa za vse. To bi bila po 
mojem prepričanju največja škoda, ne samo 
za naše krajane, ampak tudi za vse meščane in 
meščanke mesta Maribor, ki so od tega območja 
oddaljeni samo 5 km. Mesto se bo v prihodnosti 
zagotovo pospešeno razvijalo in potrebovali 
bomo takšen naravni biser ob reki Dravi, ki bo 
prosto dostopen vsem.  
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Uvodne misli pomena 
krajevne skupnosti 
Bresternica - Gaj

Zasl. prof. dr. Alojz Križman, 
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častni krajan



Res je, da je s spremembo zakonodaje krajevna 
skupnost izgubila svojo popolno samostojnost, 
vendar kot osnovna celica še vedno ohranja 
osnovno funkcijo, da kot pravna oseba javnega 
prava opravlja samostojno naloge, pomembne 
za prebivalce svoje skupnosti. 

Naša krajevna skupnost je po površini največja 
med vsemi mestnimi četrtmi in krajevnimi 
skupnostmi v občini in edina med njimi z državno 
mejo neposredno meji na sosednjo državo. 
Bresternica se prvič omenja že v 12. stoletju, 
župnijska cerkev Sv. Križa pa je prvič uradno 
omenjena že v letu 1473. V okviru nalog, ki jih 
lahko opravlja samostojno, ima naša 

krajevna skupnost status osebe javnega prava. 
Imamo svoj dom krajanov, kulturni dom, otroški 
vrtec, trgovino, lokale, še vedno tudi poštne 
usluge, športna društva s športnimi objekti, 
rekreativna igrišča, pridobili smo enkratno 
sprehajalno pot ob Dravi in imamo hribovsko 
področje Srednje in Sredma, hribovske koče ter 
postojanke z najlepšim razgledom na Dravsko 
dolino, Pohorje in delno tudi Maribor. Razvoj 
kraja je hiter, število prebivalstva narašča. 
Tudi na področju komunalne ureditve je bilo 
veliko storjenega. Če poznamo razvoj v zadnjih 
tridesetih letih, potem smo lahko zadovoljni; 
seveda nikoli dovolj. 

Ob naraščanju števila mladih družin je danes 
prav gotovo osnovni problem osnovna šola. 
Obvezno bi morali imeti vsaj štiri razrede 
osnovne šole in potem zagotoviti prestop v višje 
razrede. Vso pozornost bi morali posvetiti tudi 
urbanističnemu razvoju in v nobenem primeru 
dovoljevati gradnje v zelenem okolju na področju 
Drave. 

Drava je naš simbol, ohranimo njeno okolje v 
dobro tako starejših kot mlajših. V tem kraju živim 
z družino že natanko 35 let; spoštujmo naš razvoj 
in vsi skupaj poskrbimo, da bo naša Bresternica 
še lepša ter komunalno urejena tako, kot si želimo. 
Hvala vsem, ki ste k temu pripomogli.
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Kultura v Bresternici
Stane Jurgec, častni krajan
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Ko sva nekega dne z gospodom Simonom 
Hauptmanom sedela ob kavici na Gaju, se 
nama je porodila zamisel, da bi ta naravni 
akustični prostor med šolo in gostilno Pajtler 
uporabili za kakšen veličasten operni dogodek. 
Takrat sem imel v mislih koncertno izvedbo 
Traviate ali operne noči. Po predstavitvi te 
ideje vodstvu SNG Maribor in pritrditvi naši 
ideji smo se lotili organizacije operne noči na 
Gaju. Dogodek smo poimenovali »Gala operni 
večer na Gaju«. Do sedaj smo izvedli tri gala 
operne večere, zahvaljujoč številni publiki, ki 
je obiskala to prireditev. Toda to ni bil edini 
stik z operno umetnostjo v Krajevni skupnosti 
Bresternica - Gaj, saj so številni operni solisti 
sodelovali na proslavah krajevnega praznika ali 
na samostojnih koncertih. Prav tako smo izvedli 
tudi samostojni koncert zbora mariborske Opere. 
Številne druge praznike, kot sta dan žena in 
kulturni praznik – Prešernov dan pa so zapolnili 
dramski umetniki mariborske Drame, kjer sta 
med drugim sodelovala tudi Milana Kalentič  in 
Rado Pavalec.

Veseli me, da se letos organizira že četrta operna 
noč na Gaju, kar govori v prid pravilni programski 
odločitvi Komisije za kulturo in kulturne dogodke 
pri KS Bresternica - Gaj, da nadaljujemo s 
tradicijo opere v svojem kraju.
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PREDSTAVITEV 
SVETA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI
Pomembni podatki KS:
Predsednik Sveta KS Bresternica - Gaj: Primož Hedl

Referentka: Marjetka Hauptman

TELEFONSKA ŠTEVILKA: 02 220 18 36

ELEKTRONSKI NASLOV : ks.bresternica-gaj@maribor.si

Naslov: Cesta na Gaj 2, 2354 Bresternica

Uradne ure: PONEDELJEK: 08.00–12.00, 

SREDA: 08.00–12.00, 14.00–16.00, 

PETEK: 08.00–12.00 

Bresternica - Gaj
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Svet krajevne skupnosti izvolijo volilni upravičenci 
s stalnim prebivališčem na območju krajevne 
skupnosti za obdobje štirih let. Redne volitve v 
svete krajevnih skupnosti se opravijo istočasno 
kot redne županske volitve. Člani sveta 
krajevne skupnosti izvolijo izmed svojih članov 
predsednika in podpredsednika. Funkcija 
predsednika, podpredsednika in članov sveta 
krajevne skupnosti je neprofesionalna. Svet ima 
status posvetovalnega organa, saj je pred leti 
spremenjen statut odvzel večino pristojnosti, 
ki so jih krajevne skupnosti v preteklosti imele. 
Usmeritve s strani države nakazujejo delovanje 
v smeri popolnega odvzema pristojnosti 
odločanja. Naše izkušnje in delovanje dokazujejo, 
da je takšno delovanje škodljivo, saj smo 
predstavniki krajevnih skupnosti prvi stik 
med občino in krajani ter lahko neposredno 
sodelujemo pri reševanju problemov in 
komunikaciji med krajani ter strokovnimi 
službami. Zato močno upamo, da v prihodnosti 
ne bo prišlo do zmanjšanja pristojnosti in 
odločevalske moči svetov krajevnih skupnosti.

Svet krajevne skupnosti za mandatno obdobje 
2018–2022 sestavljajo:
Primož Hedl: predsednik, Valter Pristovnik: 
podpredsednik, Vesna Žuraj: članica, Dragica 
Missia: članica, Eva Zupanc: članica, Hermina 
Grace: članica, Aleš Žgur: član, Karmen Robič: 
članica in Peter Jurše (od 2018 do 2021).
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EDVARD WEISS
1944–2020

V tem nenavadnem času, ki smo ga preživljali 
večinoma znotraj svojih domov, ko je bilo naše 
druženje minimalno, se je v oktobru 2020 od nas 
tiho poslovil gospod Edvard Weiss – Edi. Zdaj, 
ko se družabno življenje spet prebuja, se bomo 
šele dobro zavedali, da ga ni več med nami. 
V Bresternici ni bilo dogodka, ki ga ne bi Edi s 
svojim fotoaparatom pridno zabeležil, slike je 
nato vestno prenesel na internet in nam poslal 
vabilo za ogled. 

Edvard Weiss se je rodil 28. 2. 1944 v Mariboru, 
kjer je preživel tudi otroštvo in šolska leta. Bil 
je zelo učljiv in je iskal nova znanja. Izučil se je 
za radiomehanika in končal dve delovodski 
izobraževanji za šibki tok. Kot mladega delavca 
ga je pot popeljala tudi v druge kraje, kar nekaj 
časa je delal v Zagrebu, Radgoni in drugje.

Svojo ženo Jožico je spoznal po služenju 
vojaškega roka. Poročila sta se leta 1967. Z 
družino se je v Bresternico priselil leta 1976. V 
hiši si je uredil delavnico ter skrbel za popravila 
radijskih aparatov in televizorjev v ožji in 
širši okolici Bresternice. Bil je strokovnjak za 
Blaupunktove aparate. To delo pa je opustil z 
razvojem novih tehnologij. 

Z upokojitvijo se je še bolj posvetil svojemu 
konjičku, s katerim se je sicer začel ukvarjati že v 
srednji šoli. Takrat je bila fotografija dokaj drag 
hobi, zato si je poleg fotoaparata nabavil še 
češki povečevalnik za izdelavo fotografij in ostali 
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pribor za razvijanje filmov. Kot elektronik si je 
naredil tudi avtomatiko za osvetlitev papirja. Bil 
je samouk, svoje znanje je pridobival predvsem 
prek spleta ter z druženjem z drugimi fotografi, 
tudi kot aktiven član društva TOTIFOTO.

Krajani KS Bresternica - Gaj, predvsem 
organizatorji dogodkov v našem kraju, se 
bomo gospoda Edija še dolgo spominjali ter 
smo mu izredno hvaležni za njegov poklonjeni 
čas, delo in fotografije. Zase vem, da bom 
ob kakšni proslavi, igri, druženju ali drugem 
dogodku še vedno nekako pričakovala, 
da ga zagledam v množici, kako s svojim 
fotoaparatom beleži naše delo, različne goste 
na odru, veselje krajanov, razigranost otrok … 
Zmeraj je bil prisoten in skrben, če pa slučajno 
ni utegnil, nam je priskrbel nekoga iz svojega 
fotografskega društva. Še mesec dni, preden 
se je za vedno poslovil, je poskrbel, da si lahko 
ogledamo utrinke veslaške regate v Bresternici.

Gospod Edvard, hvala vam za vse.

Vesna Žuraj



V ZAHVALO
IN SPOMIN
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Ana Zadravec
1930–2021

V letu 2021 smo se na pokopališču v Kamnici 
poslovili od gospe Ane Zadravec. Gospa Ana 
je bila zelo aktivna v naši krajevni skupnosti, 
predvsem v okviru Rdečega križa, kjer je 
sodelovala pri organizaciji tečajev prve pomoči 
in krvodajalskih akcij, obiskih in obdaritvi 
starostnikov v Bresternici ter sodelovanju z 
drugimi institucijami pri zbiranju pomoči za vse 
tiste, ki so jo potrebovali. 

O njenem delu pričajo tudi številna priznanja, 
ki jih je prejela. Kot dolgoletna članica in tudi 
predsednica krajevnega odbora RK Bresternica 
(kot predsednica je delovala več kot 15 let) je 
leta 1999 za svoje delo prejela diplomo RKS, leta 
2002 srebrno plaketo RKS ter 2011 zlato plaketo 
RKS. Leta 2004 je v zahvalo in za priznanje 
svojega dela prejela plaketo Krajevne skupnosti 
Bresternica - Gaj. 

S hvaležnostjo se je bomo spominjali vsi, ki 
smo imeli priložnost z njo delati in vsi, ki jim 
je skozi vsa ta leta na tak ali drugačen način 
požrtvovalno pomagala.



V NAŠEM KRAJU 
SE VEDNO NEKAJ 
DOGAJA …
Predstavitev društev v Krajevni skupnosti

V Krajevni skupnosti Bresternica - Gaj ima 
izredno pomembno vlogo tudi šport, a ne samo 
rekreativni. V našem kraju namreč domuje 
tudi Veslaški klub Dravske elektrarne, ki se 
ponaša z več kot 70-letno tradicijo. Dogajanje 
ob in na Dravi vsakodnevno popestrijo otroci in 
mladostniki, trenutno jih pod vodstvom petih 
trenerjev vadi približno 75, skoraj polovica 
je deklet. Klub je v preteklosti skrbel tudi za 
vrhunske rezultate in svetovno prepoznavnost, 
saj je imel v vsej svoji zgodovini na olimpijskih 
igrah kar osem predstavnikov v različnih 
časovnih obdobjih. S četrtim mestom sta se 
leta 2000 v Sydneyju med vsemi najbolj izkazala 
Matej Prelog in Rok Kolander. 

T udi v prihodnje ima klub visoke cilje. Že čez dve 
leti naj bi imeli veslači na igrah v Parizu znova 
svoj čoln – ta bo najbrž spet »čisto štajerski«, kot 
je bil dvojni četverec leta 2008 na olimpijadi v 
Pekingu. Člana Nik Krebs in Jaka Čas namreč 
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Šport v kraju zaznamujejo 
predvsem veslači

Bresternica - Gaj

Jaka Dobaj
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vse bolj opozarjata nase, vsak dan pa sta 
jima bližje tudi mladinca Jakob Brglez in Arne 
Završnik. Glavni trener Dušan Jurše zdaj sicer 
spada v sosednji kraj, vse bolj pa se z delom 
z mladinci uveljavlja naš krajan Primož Merf. 
Slednji je osnove treninga približal tudi društvu 
invalidov, redno pod njegovim vodstvom vadita 
dva, vse več pozornosti pa dobivajo tudi otroci, 
rekreativci in veterani.

V eslanje velja za težaški šport, mladi pa z njim 
dobijo predvsem delovne navade in sklepajo 
vseživljenjska prijateljstva. Omenjeno se odraža 
tudi na okolici, otroci tako v sklopu treninga tudi 
redno skrbijo za okolje, imajo krasen odnos do 
reke Drave ter s tem spoštovanje do narave in 
njenih prebivalcev – živali. Odkar Sidro povezuje 
lepa pešpot, jo lahko veslači uporabijo tudi za 
ogrevalni tek, njihovi starši pa si lahko v času 
treninga odpočijejo na krasnih tribunah, ki jih je 
klubu uspelo postaviti lani s pomočjo glavnega 
pokrovitelja – Dravskih elektrarn. 

Že nekaj let imajo mladi na voljo tudi moderno 
telovadnico in poleg starega lesenega tudi 
montažni hangar za številne čolne, ki neslišno 
režejo valove Bresterniškega jezera. Klub vsako 
leto konec avgusta v naš kraj poleg slovenskih 
privabi številne tuje reprezentance in klube, 
predvsem iz Avstrije, Hrvaške ter Italije. V sklopu 
kluba deluje še priljubljeni Skif bar, kjer se je 
možno ob sončnih dneh osvežiti z raznovrstnimi 
pijačami.

Turistično društvo 
Bresternica - Gaj

Delovanje Turističnega društva Bresternica - 
Gaj je bilo v letu 2021 okrnjeno zaradi ukrepov 
vlade, povezanih z epidemijo covida-19, ki so 
omejevali druženje ljudi, s tem pa tudi izvajanje 
aktivnosti v društvih. Kljub vsem omejitvam nam 
je uspelo sodelovati na zdaj že tradicionalni 
spomladanski čistilni akciji, za 1. maj postaviti 
majsko drevo v Bresternici, pomagati trgati 
grozdje pri Žnidaršičevih na Sredmi, prikazati 
ličkanje koruze in skupaj s krajevno skupnostjo ter 
drugimi društvi in zasebniki postaviti božično vas 
v Bresternici. Žal nam tudi lani ni uspelo izpeljati 
tradicionalnega druženja sosedov. 

Začrtane aktivnosti bomo nadaljevali v letu 
2022. Najprej s sodelovanjem na dogodku ob 
materinskem dnevu, čistilni akciji, pri velikonočni 
okrasitvi pred krajevno skupnostjo, postavitvijo 
majskega drevesa, sodelovanjem pri krajevnem 
prazniku in postavitvijo božične vasi v centru 
Bresternice. Med letom bomo skrbeli za oglasne 
deske in kažipote. Organizirali bomo strokovno 
ekskurzijo, prireditev ob dnevu sosedov, vinsko 
trgatev, kostanjev piknik, kožuhanje in še kaj. Zato 
vas vabimo, da se nam pridružite na dogodkih, 
prav tako se lahko včlanite v naše društvo, kjer 
je vedno prisotna dobra volja. Vabimo pa vas 
tudi, da spremljate našo stran na Facebooku, 
kjer so objavljeni vsi dogodki. Če nam želite 
kar koli sporočiti, predlagati, nas pograjati ali 
pohvaliti, nam lahko pišete na društveno stran 
na Facebooku ali na naslov TD Bresternica - Gaj, 
Na Gaj 2, 2354 Bresternica. Naj vam bo lepo v 
naši lepi krajevni skupnosti!

Irena Rižnar,  predsednica TD Bresternica - Gaj
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Društvo za lepše življenje

Kdo je, kdo smo Društvo za lepše življenje? 
Smo »malo manj mlade« žene, mame, v večini že 
babice, žal tudi vdove in seveda naši možje.
Polnih šest let je minilo od tega, ko nas je nekaj 
žensk ugotovilo, da smo premalo «živahne« in da 
se v našem kraju nič ne dogaja! Odločile smo 
se, da si bomo življenje, kakršno živimo, malo 
polepšale! Tudi če so nekatere naše »punce« 
žal same, ni treba, da so osamljene! Seveda se 
o tem nismo pogovarjale nikjer drugod kot pri 
frizerju z Radmilo in na naši zelenici. 

To je bil začetek. Dogovorile smo se, da se 
bomo sestajale v dvorani, in sicer ob sredah 
zvečer. Radmila je bila izbrana, da pripravi 
»razmigavanje«, ki nas bo tudi nasmejalo in ne 
samo razmigalo. Odločila se je, da nam pokaže 
plese, a ne običajne, ampak tiste vznemirljive 
s trebuščkom in boki! Bilo nam je lepo, veliko 
smo »plesale«, se smejale in uživale v tem 
»našem plesu«. To je bil povod in prvi korak 
k ustanovitvi društva. Ime Društvo za lepše 
življenje sem izbrala zato, ker smo vse rekle, da 
nam je lepše, odkar se družimo. S sodelovanjem 

krajevne skupnosti in gospe Marjetke smo 
društvo tudi registrirali in začeli z delom. 
Na veliko zadovoljstvo so nam predstavniki 
krajevne skupnosti dali v uporabo prostore – 
bivšo Laguno. Prostor smo opremili s pomočjo 
dimnikarjev Dimko, Rodošek, Vehovar in Županek, 
ki so nam za začetek podarili mize, stole in omare 
ter prispevali tudi nekaj financ, za kar jim bomo 
vedno hvaležni. Tudi kuhinjico imamo: skuhamo 
si kavico, čaj, vinček ... Naša najboljša dejavnost 
ni bila ples, saj se je iz njega razvila telovadba, 
ki še traja in je na sporedu vsak četrtek ob 17. uri 
v naši dvorani. Za vse se pobriga naša Dragica 
Rošer. 

Pravi bum pa se je zgodil z našim kegljiščem! 
Zgradili smo ga vsi, ki radi kegljamo, pridno sta 
pomagala tudi predsednik krajevne skupnosti 
Primož in Aleksander, čeprav nista kegljača! 
Vse do te nesrečne korone je bilo kegljišče non 
stop v akciji. Tudi tekmovanja smo prirejali z 
drugimi društvi. Osvojili smo kar nekaj pokalov. 
Tekmujemo tudi med seboj, saj nas je veliko. 
Med drugim priredimo tekmovanje v družinskem 
kegljanju. Za kegljače je odgovoren Stojan 
Muster. Pozimi smo aktivni v igranju kart. Ekipo 
vodi Marija Ramut. Tudi pikado igramo in 
tudi za to zvrst druženja skrbi Stojan Muster. 
Največje veselje pa so nam bile zabave s 
plesom. Še bomo plesali, je odločeno. Žal je v 
času epidemije zamrla večina prelepih kulturnih 
prireditev, za katere sta vzorno skrbela gospa 
Marija Skalicky in spoštovani maestro Stane 
Jurgec. Naš organizator čudovitih nastopov 
opernih pevcev, pevskih zborov, spoštovani 
gospod Stane Jurgec, se je s soprogo Svetlano 
žal odselil. Upamo, da se bo še vračal k nam in še 
pripeljal v našo dvorano čudovite glasove naših 
pevk in pevcev. Če ste v tej naši predstavitvi našli 
kaj zase, se nam pridružite! Zna biti veselo!

Veronika Županek, predsednica društva



Mešani pevski zbor Gaj

Mešani pevski zbor je po številu majhen, a 
po srcu zelo velik. Pojemo že deseto leto. Ker 
nas druži ljubezen do glasbe, ni nikomur težko 
priti dvakrat na teden na vaje, ki jih imamo  v 
prostorih nekdanje šole na Gaju. Značilnost 
današnjega časa je obilje informacij, obilje 
možnosti, ki so na izbiro … Primanjkuje nam 
edinole časa, da se umirimo. Vsi nas učijo, 
kako učinkovito uravnovesiti svoj način 
življenja. Zdravo jesti, dosti počivati, se rekreirati 
in uravnavati stres. Posebej zahtevno je 
premagovanje stresa. Ampak navsezadnje ni vse 
tako brezupno. 

Ena izmed možnosti, ki se nam ponuja, je glasba. 
Obdaja nas povsod: ko vklopimo radio, televizijo, 
telefon … Že samo poslušanje prave glasbe 
nas lahko pomiri, sprosti, spodbudi, razveseli 
oziroma kar pač v tistem trenutku potrebujemo. 
Prave razsežnosti vpliva glasbe pa spoznamo, 
ko se ji predamo aktivno, z izvajanjem. Petje 
je najnaravnejše, vsem dostopno aktivno 
predajanje glasbi. Petje človeka prenavlja na 
vseh njegovih ravneh. Petje vpliva na človekovo 
psihofizično počutje tako, da ga razneži, v 

Simon Hauptman

njem obudi pozitivna čustva, ga odmakne od 
vsakdanjih težav, da se mu lahko popolnoma 
preda. V telesu se zniža krvni tlak, pade srčni 
utrip, sprostijo se mišice, zmehčajo obrazne 
poteze. Vzpostavi se stanje sproščenosti, 
v katerem se telo obnavlja. V raziskavi na 
Švedskem so dokazali, da člani pevskih društev 
živijo dlje. Petje ljudi socialno povezuje, premošča 
nelagodnosti in je univerzalni jezik komuniciranja. 
Petje pozitivno vpliva na človekovo telesno, 
duševno, čustveno in socialno raven, pa tudi 
duhovne plati petja ne more nihče zanikati. Saj 
veste, kdor poje, dvakrat moli. Pa ni nujno, da 
duhovnost opredelimo kot vernost ali pobožnost. 
Recimo, da je duhovnost spraševanje o smislu in 
vrednotah ali pa preprosto meditacija. Petje je, 
če verjamete ali ne, meditativna dejavnost. 

Po vsem tem bi lahko rekli, da je prepevanje 
pravšen način lajšanja sodobnih tegob. Zato 
vas Mešani pevski zbor Gaj nad Mariborom 
toplo vabi v svoje vrste. Pa ne obremenjujte se z 
raznimi neutemeljenimi zadržki: nimam posluha, 
ne znam, kaj bodo rekli ljudje … Kdor poje, slabo 
ne misli.
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Ko pripelje bibliobus v vaš kraj

Potujoča knjižnica je posebna mobilna enota 
Mariborske knjižnice, ki obiskuje kraje, kjer v bližini 
ni stacionarne knjižnice.

Vanjo se lahko včlani vsak, ki še ni včlanjen v 
nobeni izmed enot Mariborske knjižnice in si 
to želi: odrasli, mladina, otroci. Letna članarina 
za zaposlene znaša 13 evrov, za študente in 
upokojence pa 10 evrov. Članarine so oproščeni: 
mladina do 18. leta, dijaki do zaključka srednje 
šole, brezposelni, invalidi in uporabniki izposoje 
v bolnišnico. Uveljavljanje znižane članarine 
in oprostitve plačila je mogoče ob predložitvi 
ustreznih veljavnih potrdil: dijaške, študentske, 
upokojenske izkaznice, potrdila o šolanju, potrdila 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. 
Članarino v knjižnico lahko z nakupom darilnega 
bona tudi podarite. 

Z izkaznico bibliobusa si lahko izposojate gradivo 
v vseh enotah Mariborske knjižnice, elektronske 
knjige na portalu Biblos in zvočne knjige. Na 
bibliobusu je povprečno od 10.000–11.500 
knjižničnih enot: knjige različnih žanrov, časniki in 

revije, zvočne, video kasete in različne zgoščenke. 
Za izposojo na dom so na voljo tudi DVD-ji z 
igranimi, dokumentarnimi in animiranimi filmi 
različnih žanrov. Aktivni smo na Facebookovi 
strani Mariborske potujoče knjižnice https://www.
facebook.com/mb.sik.si/?ref=page_internal, kjer 
je objavljen tudi urnik za tri mesece. Najdete ga 
lahko tudi na spletni strani Mariborske knjižnice 
https://www.mb.sik.si/potujoca-knjiznica-
bibliobus.html. 

Potujoča knjižnica v krajih, ki jih obiskuje, pomeni 
izposojo knjižničnega gradiva, izobraževanje, 
informiranje, opismenjevanje najmlajših, 
razvedrilo, srečevanje ljudi, prijateljevanje. Toliko 
prijateljskih vezi je spletenih, prepletenih. Drug 
drugemu znamo biti rama za oporo, znamo 
se poslušati. Tu gre za edinstven medosebni 
stik, za odnos, ki pogojuje človečnost. Gre za 
spoštovanje, razumevanje, sprejemanje in 
dajanje. Naše poslanstvo se odraža v sloganu 
slovenskih potujočih knjižničarjev »Naše poti 
so vez med ljudmi!«, ki jih skrbno, z občutkom 
in srčnostjo do tega dela spletamo tudi v vaši 
Krajevni skupnosti Bresternica - Gaj, kamor se 
pripeljemo vsako drugo sredo popoldan, Gaj nad 
Mariborom: 15.00–15.30, Bresternica: 16.00–18.00. 
Dobrodošli!

Ksenija Trs, potujoča knjižničarka
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Otrokov dan v vrtcu 
Vrtec Borisa Pečeta Maribor, 
enota Bresternica

Vse, kar moram vedeti o tem, kako živeti, kaj 
delati in kako obstati, sem se naučil v vrtcu. Ta 
modrost ni bila na vrhu gore visoke šole, temveč 
prav v samih temeljih vrtca. 
(R. Fulghum: Vse, kar moram vedeti, sem se 
naučil v vrtcu)

V našem vrtcu se vsakodnevno prepletajo 
elementi dnevne rutine, usmerjene dejavnosti in 
bivanje na prostem; vsak izmed teh elementov 
pa je pomemben pri spodbujanju otrokovega 
razvoja ter razvijanju posameznih veščin in 
spretnosti. Ustvarjamo sproščeno, umirjeno in 
pozitivno klimo, kjer prevladuje sproščena igra.

Spodbujamo otrokovo radovednost, zanimanje 
za ljudi, predmete in pojave v bližnjem okolju 
ter jezikovne zmožnosti. Pri otrocih razvijamo 
pozitivne navade in vrednote. Upoštevamo 
različnost in individualnost otrok. Otroci v vrtcu 
pridobivajo pravilne in zdrave prehranjevalne 
navade, razvijajo osnovne kulturno-higienske 
navade, spodbujamo jih k samostojnosti pri 
oblačenju, obuvanju, hranjenju, čistoči in skrbi 
za urejenost prostorov. Prav tako spodbujamo 
razvoj grobe in fine motorike ter grafomotorike. 
Veliko bivamo na prostem in se gibljemo na 
svežem zraku. 

Z veseljem sodelujemo z zunanjimi strokovnjaki 
in službami, in sicer s Krajevno skupnostjo 
Bresternica - Gaj (okrasitev novoletne jelke, 
novoletni bazar, čistilna akcija, izposoja dvorane 
za različne aktivnosti ipd.), s Prostovoljnim 

Tina Petek, vodja enote Bresternica

gasilskim društvom Kamnica, z Lutkovnim 
gledališčem Maribor, s Pokrajinskim muzejem 
Maribor, s Centrom eksperimentov Maribor, z 
Mariborsko knjižnico (enota Kamnica), s Pošto 
Slovenije, d. o. o. in z Zvezo prijateljev mladine 
Maribor. Več o nas pa na spletni strani http://
www.vrtec-borisapeceta.si/.
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Deset let od pouka v Bresternici

V letošnjem šolskem letu mineva natanko deset 
let od takrat, ko smo zadnjič doživeli šolski 
vrvež na podružnici v Bresternici. V šolskem letu 
2011/2012 smo namreč skupaj z ustanoviteljem, 
Mestno občino Maribor in Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport, sprejeli sklep, da 
se šola v Bresternici začasno zapre. K temu je 
največ prispevala nevarnost, ki jo je za učence in 
zaposlene predstavljala stavba, ki jo je najedel 
zob časa. Stene v prostorih so bile popokane, 
pričakovati je bilo, da se lahko stavba sama 
zruši. Pozimi, ko je bilo treba šolo segrevati, kar 
se je izvajalo na starodavni način, s kurjenjem 
premoga, je občasno izhajal plin, zato so bila 
potrebna nenehna popravila. V nekdanjih 
stanovanjih delavcev je prihajalo do porušitve 
inštalacij, streha je puščala. Še sreča, da smo 
šolo zapustili, kmalu zatem se je namreč zrušil 
strop v otroških sanitarijah.

Odločitev ni bila lahka. Učenci so radi prihajali k 
pouku in dejavnostim pred ali po pouku, učitelji 
so z zanosom opravljali svoje delo. Življenje v 
kraju je bilo drugačno, vrvež šolskih otrok je 

bilo slišati v Bresternici. Bili smo kot ena velika 
družina. Organizirali smo veliko skupnih srečanj, 
proslav in drugih prireditev. In nato konec.
Šola v Bresternici ni ukinjena, je trenutno zaprta in 
čaka na boljše čase našega življenja. Za zaprtje 
šole ni pogojev, saj iz tega šolskega okoliša 
prihaja veliko učencev. Upamo lahko samo, da 
se šola enkrat obnovi in da znova zaživi.

Vsekakor pa je za učence poskrbljeno. 
Avtobusne linije so redne, šola v Kamnici pa jim 
lahko ponudi vse, kar potrebujejo za primerno 
izobraževanje. Verjetno v tem trenutku tudi 
veliko več, kot bi lahko prejeli v Bresternici: veliko 
in sodobno opremljeno knjižnico, telovadnico, 
računalnico, kuhinjo in pa seveda moderno 
opremljene učilnice. Vsekakor pa tudi ustrezen in 
dobro usposobljen kader, ki skrbi zanje.

Na šoli se bomo vedno trudili, da bi krajanom 
Bresternice tudi v nadalje nudili del utripa, 
ki ga doživljamo v šoli. Tradicionalno se tudi 
udeležujemo prireditev ob božiču. Verjamem, da 
bomo poiskali še kakšno možnost sodelovanja. 
Potrudili se bomo, da bo Bresternica živela še 
naprej s sodelovanjem vseh nas, ki smo s krajem 
kakor koli povezani.

Tomaž Čeplak, ravnatelj
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Materinski dom Maribor

Materinski dom Maribor je socialnovarstveni 
program Centra za socialno delo Maribor.

Komu je program namenjen?

Program je namenjen vsem tistim ženskam, 
ki čutijo, da potrebujejo na svoji življenjski poti 
pomoč:
• materam z otroki,
• nosečnicam, porodnicam,
• samskim ženskam.

Ob možnosti bivanja nudimo strokovno in drugo 
potrebno pomoč pri razreševanju stisk in težav, 
pa tudi pomoč pri vzgoji in skrbi za otroke. 
Možnost sprejema in bivanja
Po osebnem razgovoru in po odločitvi za bivanje 
se dogovorimo za namestitev. Upoštevati je 
treba hišni red in pravila bivanja ter aktivno 
sodelovati v procesu reševanja stisk in težav. 

Oblike in vsebina pomoči

Pomoč nudimo pri:
• reševanju osebnih in odnosnih stisk in težav,
• pomoč pri vzgoji in skrbi za otroke, pri njihovih 

stiskah in težavah, 
• zagovorništvo v institucijah,
• samostojnem iskanju zaposlitve,
• urejanju stanovanjskega vprašanja.

Pri tem sodelujemo z vsemi potrebnimi zunanjimi 
institucijami.

Sodelovanje z zunanjimi institucijami 
in skupnostjo

Ker je delovanje programa odvisno tudi od dobro 

Mirjana Drofenik, Vodja Materinskega 

zastavljenega sodelovanja, naj omenimo tiste, 
katerih sodelovanje nam je v oporo in pomoč:
• lokalna in krajevna skupnost,
• strokovne institucije na nivoju skupnosti in 
države,
• prostovoljci, posamezniki,
• humanitarna združenja, društva, klubi, zavodi,
• donatorji in sponzorji,
• mediji – v smislu informiranja in osveščanja 
javnosti.

Kontaktni podatki:
Elektronska pošta: info@materinski-dom.si
Telefonska številka: 02 623 25 26, 02 623 25 52, 
mobilna številka: 051 260 159
Vodja programa: Mirjana Drofenik, univ. dipl. soc. 
del.

doma Maribor
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Aktivnosti krajevne organizacije 
Rdečega križa Bresternica - Gaj

Krajevna organizacija Rdečega križa je 
v začetku delovala v sklopu skupaj z RK 
Kamnica - Bresternica - Gaj. Osamosvojila 
se je leta 1976, od tedaj deluje samostojno 
kot Krajevna organizacija Rdečega križa (KO 
RK). Prva predsednica KO RK je postala gospa 
Ljudmila Štravs, za njo pa je do leta 2012 KO RK 
predsedovala gospa Anica Zadravec. Leta 2015 
se je naša KO odločila, da se združi s KO Gaj, 
tako da se danes imenujemo KO RK Bresternica 
- Gaj. Aktivistke RK v Bresternici in na Gaju letno 
pobiramo članarino v višini 5 evrov, ob novem 
letu pa tudi prostovoljne prispevke za koledarje. 
To so za našo KO edini prihodki, saj v celoti 
ostanejo nam, na RK Maribor ne odvajamo nič 
več, kot smo včasih. 

Z žalostjo ugotavljamo, da je število članov iz leta 
v leto manjše. Pred leti so bili člani RK vsi družinski 
člani, danes sta to mogoče le še dva, največkrat 
pa samo eden. Presenetljivo opažamo, da je 
tako večinoma v premožnejših družinah, žal. Leta 
2021 smo s članarino in prostovoljnimi prispevki 

skupaj s KO Gaj zbrali 2750 evrov. V lanskem letu 
smo finančno pomagali trinajstim družinam, 
med njimi tudi družini, ki jim je pogorela hiša. 
Naš odbor RK odobri pomoč vsakomur, ki odda 
prošnjo z obrazložitvijo socialnega stanja in 
namena pomoči. Večina prošenj je za plačilo 
položnic za elektriko, šolske potrebščine, kurjavo 
in žal tudi za prehrano. Vloge za finančno pomoč 
odobri odbor na svoji seji. 

Letno organiziramo po dve krvodajalski akciji, 
spomladi in jeseni. Center za transfuzijsko 
medicino UKC Maribor  že nekaj let izvaja odvzem 
krvi v svojih prostorih, saj zaradi majhnega 
števila krvodajalcev premik celotne ekipe na 
teren ne bi bil ekonomsko upravičen. Ker naši 
krajani darujejo kri tudi izven organiziranih akcij, 
je bilo lansko leto 21 odvzemov krvi, 12 z našega 
terena. Želimo, da bi bilo darovane krvi več, 
saj je kri edino, česar se ne da nadomestiti z 
umetno snovjo. A se tega zavemo prav šele, ko 
kri potrebujemo sami. Za krvodajalce vsako leto 
organiziramo po dva izleta: v Veržej in Punat 
na otoku Krku ter jim s to pozornostjo vsaj malo 
poplačamo humanitarno gesto. Žal pa sta izleta 
v minulih dveh letih zaradi epidemije covida-19 
odpadla. 

Na akcijo zbiranja oblačil je vsako leto zelo velik 
odziv. Oblačil, obutve, posteljnine, odej, posode 
in igrač so krajani darovali za več kot poln kombi. 
Vsem darovalcem se zahvaljujemo za oddano, 
saj so s tem pokazali pripravljenost, pomagati 
pomoči potrebnim. Precej oblačil smo razdelili 
tudi svojim krajanom. 

Letno srečanje krajanov, starejših od 70 let, 
postaja že tradicionalno. Naša KO za vsakega 
udeleženca prispeva 5 evrov, za pijačo pa 
prispeva tudi krajevna skupnost. Po kosilu 

Zinka Berčič, predsednica KO RK Bresternica - Gaj 



običajno še malo pokramljamo, zapojemo, 
tudi zaplešemo; razidemo pa se z željo, da se 
čez leto spet srečamo. Minuli dve leti sta minili 
brez srečanja, vemo, da smo zaradi covida-19 
ranljivejša skupina. Letošnje srečanje načrtujemo 
v mesecu maju. 

Prehrambene pakete dobivamo od KO RK 
v različnih oblikah. Včasih so kompleti že 
pripravljeni za razdelitev, včasih pa so dostavljeni 
v »razsutem« stanju in jih moramo sami 
kompletirati. Pri 600 prehrambenih artiklih je to 
kar obsežno delo. Ker paket dobi vsak, ki ima 
mesečni dohodek pod 400 €, je prosilcev vedno 
več, paketov pa, žal, vedno manj. Lani smo prejeli 
le 60 paketov v dveh pošiljkah. Naši krajani lahko 
pakete dvignejo tudi v mariborskem skladišču 
RK. 

Z drobno pozornostjo obiskujemo krajane 
ob visokih jubilejih (80 in 90 let), predstavnik 
krajevne skupnosti pa slavljencu podari šopek 
rož. Ker pa, žal, nimamo rojstnih podatkov vseh 
krajanov, se zgodi, da kakšnega slavljenca 
nenamenoma izpustimo. Na domu obiskujemo 
tudi bolne krajane in taki obiski so vselej prisrčni. 
Ker pa so ti slavljenci ranljiva skupina, jih v času 
epidemije covida-19 nismo smeli obiskati. Za 
dan žena smo obiskali 200 žena in jim podarili z 
rožico. To smo storili tudi v času covida-19. 

Nekajkrat smo organizirali merjenje krvnega tlaka 
in pomembnejših krvnih vrednosti. Ker pa mora 
biti udeležencev vsaj 20, da je akcija ekonomsko 
upravičena, so takšna merjenja vedno bolj 
vprašljiva. Vsako leto z doplačili pomagamo 
otrokom, ki nujno potrebujejo zdravljenje, da 
počitnikujejo na morju. ZZZS je v zadnjem 
času zaostril pogoje plačil, zato ne vemo, kako 
bo v prihodnje s pošiljanjem otrok v otroško 

zdravilišče Punat. Smo pa kot KO RK Bresternica - 
Gaj prispevali za adaptacijo zdravilišča. 

Leta 2016 smo kot prva organizacija RK na 
območju občine Maribor organizirali nakup 
avtomatskega elektronskega defibrilatorja (AED). 
Zaradi te nabave smo že večkrat organizirali 
izobraževanje, kako uporabiti in uporabljati 
defibrilator. Žal je bila udeležba na teh tečajih 
zelo slaba; ne zavedamo se, kako pomemben je 
čas od napada do uporabe AED. Defibrilator je 
že od vsega začetka dostopen vsem v zgradbi 
kulturnega doma. Redno vzdrževanje aparata 
opravlja KS. 

Srečujemo se tudi z izjemno perečimi 
problemi, zato pri reševanju teh sodelujemo 
s socialno službo. Večkrat nam uspe, če le 
prizadeti sodelujejo, kar pa se ne zgodi vedno. 
Pri OO RK imamo odprt konto, kjer se vodijo 
finančna sredstva prek žiro računa. Na koncu 
obračunskega obdobja naredimo zaključni 
račun, ki ga pregleda nadzorni odbor, potrdi pa 
še razširjeni odbor RK. Tako potrjeno finančno 
poročilo oddamo na OO RK Maribor. 

To je v glavnem vse delo naše KO RK. Vseh 
opravil se ne da opisati, gotovo pa je, da so 
naši krajani vključeni tudi v druge humanitarne 
organizacije v občini Maribor. Prav bi bilo, da bi 
najprej poskrbeli za svoje ljudi, za krajane, ki jih 
dnevno srečujemo, ki živijo v težkih razmerah. 
Zato odprimo srca in pomagajmo najprej svojim 
krajanom, ker lahko s skupnimi močmi naredimo 
več. Poudarim naj, da vsi v odboru delamo z 
entuziazmom in dobro voljo, a kljub temu slišimo 
kritike na svoje delo. Odgovor je enostaven: vse, 
ki nas kritizirajo, vabimo, da se nam pridružijo 
in tako spoznajo, kako poteka delo aktivistk in 
odbora KO RK Bresternica - Gaj. 
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Patronažna služba v krajevni sk-
upnosti Bresternica - Gaj

Krajevna skupnost Bresternica - Gaj ima 
svojo patronažno službo. Kot patronažna 
sestra s koncesijo delujem tukaj že vse od 
leta 2007. Patronažna dejavnost je razdeljena 
na preventivo in kurativo, financira pa se iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tako 
lahko rečem, da je delo patronažne sestre 
obravnava družine in posameznika v vseh 
starostnih obdobjih. Kurativna dejavnost, 
zdravljenje, se opravlja izključno po naročilu 
zdravnika na osnovi delovnega naloga. 
Patronažna zdravstvena nega zagotavlja 
strokovno nego pacientom. Pomoč na domu 
(osebna nega, gospodinjska pomoč …) pa 
zagotavlja Center za pomoč na domu Maribor 
in se ne financira iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. Preventivna patronažna dejavnost 
se opravlja po programu preventive na nivoju 
države. Vsekakor so največja prioritetna skupina 
otroci do tretjega leta starosti, starostniki in 
kronično bolni. Zaradi staranja prebivalstva je 
velik porast srčno-žilnih bolezni, zato so temu 
namenjene tudi meritve dejavnikov tveganja 

za srčno-žilne bolezni, kot so: merjenje krvnega 
tlaka, krvnega sladkorja, holesterola, trigliceridov. 
V sodelovanju z Lekarno Kamnica tako vsako 
prvo sredo opravljam meritve v lekarni med 8. in 
9. uro. Meritve so samoplačniške, potrebna pa 
je predhodna prijava v lekarni. Za nami je težko 
obdobje epidemije koronavirusa, ki je marsikomu 
spremenilo razmišljanje ali celo življenje. Tudi 
meni, ki delo terenske patronažne sestre 
opravljam že več kot trideset let, je bil to velik 
izziv. V domove družin vstopam s spoznanjem, da 
smo različni, pa vendar si vsi želimo ostati zdravi, 
oziroma kljub bolezni, živeti čim bolj kakovostno. 
Z leti spoznavam krajane, oni pa mene. Prisotna 
sem bila ob najlepših in marsikdaj tudi najtežjih 
trenutkih življenja. Vsekakor je najlepši trenutek 
rojstvo otroka. V kraju je opaziti velik upad 
rojstev. V letu 2021 se je na celotnem terenu 
KS Bresternica - Gaj rodilo samo sedem otrok, 
kar nam še potrjuje, da kraj postaja dom starih 
ljudi. Vsi pa se moramo zavedati, da s starostjo 
prihaja tudi več težav in bolezni. Zdrav način 
življenja in skrb za sočloveka nam bosta življenje 
vsekakor polepšala.

Moje delo je terensko, prihajam v vaše domove 
in vsekakor po svojih najboljših močeh opravljam 
delo strokovno ter odgovorno. Zavedam se, 
da brez sodelovanja z vami pacienti, zdravniki, 
krajevno skupnostjo, občino in vsemi ostalimi 
institucijami delo ne bi moglo biti uspešno. Vsi 
moramo prispevati svoj delež, da bomo uspešni 
in zadovoljni.

Kontaktni podatki:
Patronaža in zdravstvena nega Jasna Šteger
Na Gaj 2, 2354 Bresternica
Telefonska številka: 040 516 870
Elektronski naslov: jasna.steger@gmail.com

Jasna Šteger, patronažna sestra



Prostovoljno gasilsko 
društvo Kamnica

Prostovoljno gasilsko društvo Kamnica s 
sedežem na Vrbanski cesti v Kamnici s svojimi 
člani in članicami od ustanovitve leta 1888 
naprej pomaga krajanom v občini Maribor ob 
požarih in drugih naravnih nesrečah na območju 
Bresternice, Gaja nad Mariborom in Kamnice. 
Med letom izvajamo preventivne, operativne ter 
organizacijske naloge zaščite in reševanja. 

Organizirani smo v sklopu javne gasilske službe 
občine Maribor z drugimi gasilskimi društvi v 
občini ter poklicno Gasilsko brigado Maribor. 
Letno posredujemo z operativnimi gasilci v 
povprečju na dvajsetih intervencijah pomoči na 
terenu ob klicu krajanov na številko za klic v sili 
112. V društvu aktivno deluje mladinska sekcija 
(pionirji od sedmega leta starosti naprej), sekcija 
gasilk – članic in operativna enota. Imamo tudi 
pet gasilskih veteranov z najdaljšim stažem 
članstva v društvu. Med letom se udeležujemo in 
pomagamo pri organizacijah različnih dogodkov 
v Kamnici in Bresternici v okviru obeh krajevnih 
skupnosti. 

Rene Hajnžič

Za korektno vodenje društva skrbita predsednik 
in poveljnik društva skupaj z upravnim odborom 
in poveljstvom društva. Več informacij o društvu 
lahko najdete na naši spletni strani www.
pgd-kamnica.si, kjer je tudi zapisano, kako 
preventivno delovati doma in ob nesrečah. Za 
vpis v gasilsko društvo pa se lahko obrnete na 
predsednika, telefonska številka: 040 207 815 
(Dejan) ali tajništvo, telefonska številka: 041 846 
390 (Rene).
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Vodja policijskega okoliša – PU 
Maribor, Kamnica - Bresternica, 
PO Kozjak

Sem Tadej Marič, vodja Policijskega okoliša 
Kozjak, ki zajema območje Kamnice, Rošpoha, 
Bresternice, Gaja nad Mariborom, Vinarij in 
Ribniškega sela. Navedeno delo »rajonskega« 
na Policijskem okolišu Kozjak opravljam od leta 
2013 in dobro poznam teren, ljudi in splošno 
problematiko. Lahko povem, da živite v varnem 
in mirnem okolju ter verjamem, da bo tako tudi 
ostalo. Dobro sodelujemo z vsemi službami in 
javnimi ustanovami, kot sta krajevni skupnosti, 
šola, vrtca, gasilci, lovski družini, patronaža, 
upokojenci in druge podobne službe. Hvala vsem 
za korektno in profesionalno sodelovanje. Tudi 
kot občani ste prijetni in topli ljudje in ker tudi 
sam izhajam s podeželja, natančneje Prekmurja, 
ocenjujem, da se zelo dobro ujemamo. Če želi 
kdor koli stopiti v kontakt z mano, je to mogoče 
prek telefonske številke Policijske postaje Maribor 
I, telefonska številka: 02 220 86 30. Lahko pa 
mi pišete na elektronski naslov: tadej.maric@
policija.si – prek katerega sem dosegljiv za vsa 
morebitna vprašanja in nasvete. 

Tadej Marič 
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Društvo za vodne 
aktivnosti Drava

Društvo Drava (s polnim imenom Društvo za 
vodne aktivnosti Drava) je športno društvo, ki 
je bilo ustanovljeno leta 2011. V svojih vrstah 
združujemo številne ljubitelje vodnih športov: 
potapljače, jadralce, surfarje, kajtarje, suparje 
in športne ribiče. Velik pomen dajemo tudi skrbi 
za okolje. S svojimi dejavnostmi se poskušamo 
v čim večji meri vpeti v življenje in dejavnosti 
lokalne skupnosti. Tako sodelujemo pri 
vsakoletnih čistilnih akcijah, lokalnih praznikih, 
organiziramo zanimive potopise in izobraževanja. 

Z roko v roki sodelujemo tudi z Brodarskim 
društvom Sidro, kjer imamo svoj prostor z 
opremo tik ob nam tako ljubi reki Dravi. Poletja 
preživljamo na supih in kajakih na Bresterniškem 
jezeru, potapljamo se v jezerih in morju, pozimi 
pa odkrivamo najgloblje skrivnosti reke Drave. 
Članice in člani imajo tudi možnost brezplačne 
izposoje potapljaške in veslaške opreme.

Matjaž Bravc
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Bresterniško jezero  – jadralni raj 
za otroke

Zagotovo ste ob pogledu na prelepo Dravo 
opazili majhne jadrnice, in kar je še zanimivejše, 
otroke različnih starosti, ki jih suvereno upravljajo. 
V Brodarskem društvu Sidro trenirajo otroci, 
stari od 9 do 14 let, v razredu optimist. Otroci 
jadrajo v idiličnem okolju Bresterniškega jezera v 
neposredni bližini mesta Maribor pod vodstvom 
izkušenega trenerja Matjaža Zelka in pomočnika 
trenerja Jakoba Dolinška. Vsak konec tedna 
otroci trenirajo in se družijo v klubu. Nekajkrat 
letno organiziramo izlete na morje, kjer otroci 
trenirajo in se udeležujejo regat na državnem 
nivoju. Prav tako organiziramo klubske regate 
na Dravi, ki se jih ne udeležujejo samo otroci na 
jadrnicah klase optimist, ampak tudi starejši 
člani kluba na večjih jadrnicah. Takrat je Drava 
polna jadrnic, pogled nanjo pa napolni srce.

Da bi se priključili otrokom, ki trenirajo jadranje, 
je treba opraviti šolo jadranja, ki jo vodi trener 

Danilo Zagernik. Organizirana bo v juniju 2022 
(kontaktna oseba je Maja Pogačar: 040 725 574). 
Otroci spoznajo v šoli jadrnico razreda optimist, 
naučijo se osnov jadranja in mornarskih vozlov, 
učijo se o vetru in toku ter kako se varno obnašati 
na vodi. Prav tako spoznajo nove prijatelje, s 
katerimi se družijo v prostem času v naravi.
 
Jadranje pomaga otrokom pri razvoju osebnosti, 
spoznavanju lastnih meja, motoričnem in 
kognitivnem razvoju. Edini pogoj za vpis v šolo 
jadranja je, da zna otrok plavati. Že dolgo je 
tega, ko so menili, da ženske na ladji prinašajo 
nesrečo, zato so dobrodošli tako fantje kot 
dekleta!

Maja Šikič Pogačar in Jana Ujčič  



Fotografsko društvo 
TOTIFOTO 

Z uveljavljanjem digitalne fotografije je skupina 
ljubiteljev fotografije, ki so delovali v sekciji 
TOTIFOTO pri Delavskem prosvetnem društvu 
Svoboda iz Slovenske Bistrice, v želji, da se 
predstavijo na spletu, izdelala spletno stran z 
naslovom www.totifoto.net. Ker se je skupnosti na 
spletni strani pridruževalo vedno več ljubiteljev 
fotografije, so leta 2006 ustanovili Fotografsko 
društvo TOTIFOTO, sedež društva pa se je 
prestavil v Maribor. Društvo združuje amaterje, 
profesionalce, strokovnjake, simpatizerje 
(v nadaljevanju ljubitelje) z zanimanjem za 
področja klasične ali digitalne fotografije. 

Spodbuja člane/ice, da se na podlagi lastnih 
želja aktivno ukvarjajo s fotografijo ter gojijo in 
razvijajo avtorsko fotografijo. Do danes je društvo 
postavilo številne razstave, organiziralo številne 
fotografske delavnice in izlete. Prav tako skrbi za 
seznanjanje z zakonitostmi fotografske umetnosti 
in organizira tečaje fotografije, ki se jih lahko 
udeležijo tudi nečlani/ce društva. 
Naši člani/ce imajo številne samostojne razstave 

doma in v tujini. 
Društvo že več kot deset let sodeluje z 
Univerzitetno knjižnico Maribor, kjer vsako leto 
predstavijo svoje delo na skupinski razstavi. S 
fotografijami starih fotoaparatov iz Bohančeve 
zbirke, ki jo hrani Muzej narodne osvoboditve 
Maribor, smo pomagali pri ustanovitvi 
Fotografskega muzeja Maribor. Leta 2008 
smo dobili prostor v vašem domu krajanov 
v Bresternici, kar nam je dalo nov zagon pri 
poslanstvu in razširili dejavnost na studijsko 
fotografijo. 

Društvo je tudi član Fotografske zveze Slovenije 
in ima v trenutnem izvršnem odboru svojega 
predstavnika. Naša spletna stran www.totifoto.
net je odprta za vse in z registracijo omogoča 
vsakomur, da predstavi svoje fotografije. 
Seznanite se lahko tudi z aktualnimi dogodki, ki 
jih organiziramo, zato vas vabimo, da se nam 
pridružite.

Fotografsko društvo TOTIFOTO, Jenkova ulica 
57, 2000 Maribor, elektronska pošta: drustvo.
totifoto@gmail.com
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Lovska družina 
Gaj nad Mariborom

V zadnjem obdobju smo veliko časa preživeli v 
naravi, kjer smo si nabirali novih moči oziroma 
se sproščali v stresnih trenutkih. Marsikdo je 
šele zdaj spoznal, da živimo v prekrasni naravi, 
ki se ponaša z veliko življenjsko raznovrstnostjo. 
Na območju KS Bresternica - Gaj skrbno 
gospodarimo z divjadjo člani Lovske družine Gaj 
nad Mariborom, ki svoje poslanstvo opravljamo 
že 75 let. Trenutno 71 članov in članic pod 
vodstvom starešine Antona Goloba opravlja 
poslanstvo varstva okolja ter izvaja naloge, 
ki so nam dodeljene v skladu z zakonom in s 
koncesijsko pogodbo. 

Zelo smo veseli, da kmetje in ostali lastniki 
zemljišč lepo skrbijo za obdelovalne površine, na 
katerih divjad najde dovolj hrane za normalen 
razvoj. Veliko površin se tudi zarašča in ravno 
tukaj lovci z različnimi aktivnostmi vzdržujemo 
življenjski prostor za raznolike živalske vrste. Tako 
čez leto kosimo zapuščene travnike, vzdržujemo 
sadovnjake s starimi sortami jabolk, izdelujemo 
krmne njive, kaluže in opravljamo druga 
biotehnična dela v lovišču. 

Zaradi strnjenih gozdnih površin, ki ponujajo 
bivališče, mir in raznovrstno prehrano, se v 
našem lovišču zadržuje divjad, ki v preteklem 
obdobju na tem območju ni bila stalno prisotna. 
Tako ne bodite presenečeni, če boste na 
potepanju po gozdu poleg naše najštevilčnejše 
divjadi – srnjadi naleteli na divje prašiče, jelenjad 
in gamse. Še posebej opozarjajo na svojo 
prisotnost divji prašiči, ki povzročajo nejevoljo z 
ritjem na travnikih in drugih kmetijskih površinah. 

Škoda, ki jo povzročajo na teh površinah, 
se iz leta v leto povečuje. Na tem mestu se 
zahvaljujemo kmetovalcem za korekten odnos, 
da škodo rešujemo s spoštljivim dogovorom 
in poskušamo rešiti zadeve v obojestransko 
zadovoljstvo. 

Podnebne spremembe in prisotnost novih 
živalskih vrst pa seveda negativno vpliva tudi 
na določene živalske vrste. Tako na žalost ne 
moremo več uživati v petju divjega petelina, ki 
je nekoč domoval na območju Žavcarjevega 
vrha. Raznovrstnost divjadi v dobri fizični 
kondiciji, urejena krajina in dobri odnosi so 
pokazatelj, da uspešno delujemo v danem 
okolju. Vendar se zavedamo, da bomo svoje 
naloge lahko opravljali le, če se nam bodo 
priključile nove mlade moči, saj je povprečna 
starost članov krepko nad 50 let. V ta namen 
organiziramo na naši lepi lovski koči lovske 
tabore za osnovnošolske otroke, vsebine lovstva 
pa predstavljamo tudi v okoliških osnovnih šolah. 
Poleg tega smo uspešni strelci in vodniki lovskih 
psov ter tako širimo dober glas o naši lovski 
družini.

Z ostalimi prebivalci kraja se srečujemo na 
vsakoletni čistilni akciji ali na obhodih lovišča, kjer 
vedno z veseljem kakšno rečemo. S kmetovalci 
pa smo se v preteklosti dobivali na lovskih 
piknikih, kjer smo se jim simbolično zahvalili za 
njihov prispevek pri gospodarjenju z divjadjo. 
Želimo si, da se nam pridružite in spoznate, da je 
lov le ena izmed naših nalog. Pri obhodih lovišča 
skrbimo tudi za varnost krajanov, opozarjamo 
na odlaganje odpadkov, nedovoljene posege 
v naravo in druge neobičajne situacije v okolju. 
Pred nami je še veliko izzivov, predvsem, kako 
ohraniti naravo za prihodnje rodove. Veliko lahko 
pripomorete tudi vi sami, tako da ne vznemirjate 

Blaž Lovrič 



divjadi, še posebej v času poleganja mladičev in 
ne puščate štirinožnih prijateljev tekati po gozdu 
brez nadzora. 

Če želite še kakšno informacijo o naši lovski 
družini, ste vsako prvo nedeljo v mesecu 
vabljeni na našo lovsko kočo (sedež LD Gaj nad 
Mariborom – Šober 26 a), kjer bomo z veseljem 
delili z vami tudi kakšno lovsko dogodivščino. 
Lovski zdravo!
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Aktualna prisotnost župnije v 
življenju Krajevne skupnosti 
Bresternica - Gaj

Spoštovani župljani in krajani,

najprej hvala vsem, ki ohranjate stik s cerkvenim 
življenjem župnije Kamnica in Sv. Križ nad 
Mariborom in niste pustili epidemiji, da bi ga 
oslabila ali celo prekinila. Kljub dolgotrajnim 
omejitvam živih stikov ste mnogi ohranili bližino 
veri in župniji, kar je najbolj pokazal vaš obisk 
ob velikonočnih praznikih. Prepričan sem, da 
ste mnogi v intimnosti svojih duš in domov ves 
čas ohranjali živo osebno molitev k nebeškemu 
Očetu in Božji Materi, ki nas očetovsko iz 
materinsko tolažita v stiskah ter povezujeta v eno 
Božje ljudstvo. Največ skupne molitve se seveda 
zgodi ob rednih nedeljah, pogrebih in krstih. 

Starši se najpogosteje pridružite prek veroučnih 
priprav in Kolpingovih počitniških dni. Hkrati 
občasno obiščem nekaj bolnih oziroma ostarelih 
župljanov. Vsa leta je bil lepo obiskan oktobrski 
Kolpingov kostanjev piknik pri veslaškem klubu, 
zadnja leta pa vas kar nekaj želi obisk odraslih 

kolednikov ob prazniku Treh kraljev . Hvala 
vsem za gostoljubnost in dobrodelnost. Lepo 
je obiskana tudi molitev pri znamenju Žalostne 
Matere Božje na Bresterniškem vrhu. 

Pozdravim tudi trud krajevne skupnosti oziroma 
društev, da ob adventnem, božičnem in 
velikonočnem času pri okrasitvah javnih površin 
najde mesto tudi cerkvena simbolika. Hvala 
Ivanki Rumpf, ki v osrednji kapelici zvoni ob 
pogrebih, seveda tistim, ki izrazite to željo. Da 
se tudi znotraj cerkvenega življenja dogajajo 
spremembe in prilagoditve, pa lahko spremljate 
prek župnijskega lista oziroma spletne strani. 
Mnogi se živo spominjate mojega predhodnika 
p. Staneta, ki je po 33 letih bivanja v Kamnici s 1. 
2. odšel v Dom starejših občanov Lenart. Maja je 
obhajal 85 let življenja. Radi ga ohranite v molitvi 
in obisku.  

Hkrati se v župniji Sv. Križ vsako leto lotimo 
kakšnega večjega gospodarskega dela, ki ga 
denarno podprete tudi mnogi krajani. Hvala za 
zaupanje. Letos je glavno delo temeljita obnova 
orgel iz leta 1884, ki že več desetletij niso več 

Jože Povh, župnik



služile svojemu namenu. Hvala vsem, ki delo 
podpirate. Vabljeni še ostali po svojih močeh. 
Svoj dar lahko prinesete vedno po sveti maši 
oziroma osebno v župnišče. Če bo šlo vse po 
načrtih, bo blagoslov 11. septembra ob farnem 
prazniku Povišanja Sv. Križa. Vsem želim bogato 
osebno, krajevno in društveno življenje. Po tem 
dolgem obdobju omejitev druženja se moram 
zanju spet bolj potruditi. 

A na koncu vemo, da se splača. Edvard Kocbek 
je v najbolj dramatičnih dneh svojega življenja 
med drugo svetovno vojno zapisal, da smo priče 
strahovitemu nesorazmerju med tehničnim 
napredkom in pozabi ciljev življenja, pozabi 
veselja do življenja.  Ne pustimo se zapeljati 
ugodju počutja in občutkom vsemogočnosti, 
ampak ohranimo pred očmi globlje veselje 
življenja, ki se živi skozi pristne odnose in vero.
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ODKRIVAMO 

V našem kraju živi gospa, ki je povsem predana steznemu kegljanju in 
čeprav ji v življenju ni bilo lahko, je z dobro voljo vedno premagovala 
življenjske ovire, kar dokazujejo tudi njeni rezultati. Govorimo o Danici 
Padežnik, članici Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Mari-
bor. Kot članica državne reprezentance Slovenije v kegljanju za slepe in 
slabovidne je na evropskih in svetovnih prvenstvih od 2012 do vključno 
2018 osvojila naslednje rezultate:

2012 Celje, Slovenija, 13. Evropsko prvenstvo
• 3. mesto ekipno ženske 
• 3. mesto tandem mix s Tomažem Furlanom

2014 Tomaszow Mazowiecki, Poljska, 15. Evropsko prvenstvo
• 1. mesto posamezno
• 2. mesto kombinacija

2016 Koprivnica, Hrvaška, 16. Evropsko prvenstvo
• 2. mesto posamezno

2017 Apatin, Srbija, 17. Evropsko prvenstvo
• 1. mesto tandem mix  z Jožetom Lampetom
• 3. mesto ekipno ženske
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ODKRIVAMO 

2018 Tergu Mures, Romunija, 18. Evropsko prvenstvo
• 7. mesto tandem mix s Sašem Kajtna 

Skupaj je Danica Padežnik na šestih evropskih in enem svetovnem 
prvenstvu za slepe in slabovidne v kegljanju osvojila sedem medalj, od 
tega:
• dve zlati
• dve srebrni
• tri bronaste 

Ob tem pa še kar nekaj odličnih uvrstitev (od 4. do 9. mesta).
V času od 2012 do vključno 2017 je Danica Padežnik nastopala v kate-
goriji ženske B2.

Leta 2018 so jo na osnovi zdravniškega pregleda na samem tekmovanju 
prekvalificirali v kategorijo B3, kar je bil zanjo velik handicap, saj je mora-
la nastopiti v skupini, ki ima večji ostanek vida in za to kategorijo sploh ni 
trenirala.

Na osnovi prej navedene alineje za prekvalifikacijo v višjo kategorijo se je 
Danica odločila, da zaključi z reprezentančnimi nastopi, saj je bil to zanjo 
prevelik – lahko bi rekli »udarec«.
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Aktivnosti v 
Krajevni skupnosti 
Bresternica - Gaj 
v zadnjih nekaj letih
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V zadnjih nekaj letih smo na območju celotne 
krajevne skupnosti realizirali kar nekaj projektov, 
ki nudijo vsaj tisto najnujnejše za normalno 
življenje v našem kraju. Ključni projekt je zagotovo 
izgradnja vodovodnega sistema Jelovec–
Srednje s pripadajočo ureditvijo kanalizacijskega 
sistema, kar je osnova za normalno življenje ljudi 
na tem območju. 

Ob reki Dravi je zaživela pešpot, ki združuje 
ljubitelje narave od blizu in daleč ter očara s 
svojimi čudovitimi kulisami reke Drave. V centru 
vasi Gaj nad Mariborom smo uredili zelenico, v 
centru Bresternice posadili lipe in na območju 
nekdanjega motela očistili park, ki ga redno 
vzdržuje pristojna služba Mestne občine Maribor.
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Prav tako smo  ob nabrežju reke Drave uredili 
tribuno, ki omogoča oglede veslaških tekem ali pa 
sprostitev in druženje ob reki Dravi. Na območju 
spodnjega dela Bresternice smo uredili optično 
omrežje, ki se širi tudi na območje Srednje. Pridobili 
smo vso dokumentacijo za izvedbo vodovodnega 
sistema Kozjak I in II, pridobivanje dokumentacije 
za vodovodni sistem Medič–Šober je v izvajanju, 
prav tako pridobivanje dokumentacije za peš- in 
kolesarsko pot ob Mariborski cesti. 

Izvedli smo tudi nekaj preplastitev cestišč tako 
na občinskih kot tudi na državnih cestah. Sanirali 
smo več plazov in udorov cestišča na hribovitem 
območju KS. Redno skrbimo za ulične table, 
seveda pa nismo pozabili na oglaševanje, zato 
smo na celotnem območju uredili enotne oglasne 
deske.

  
Pred nami je še največji projekt, za katerega se 
nadejamo, da bo zaživel v kratkem. Gre za prenovo 
ceste skozi Bresternico, ki vključuje prenovo 
cestišča, razširitve pločnikov, javno razsvetljavo 
in vso ostalo komunalno infrastrukturo. Vse to bo 
imelo ugoden vpliv na dolgoročni razvoj našega 
kraja.



Zavedamo se tudi, da imamo glede na površino 
KS ogromno kilometrov cest, ki  se jih trudimo 
vzdrževati, in zanje redno skrbeti. Vsekakor pa si 
želimo, da se za obnovo cest nameni več sredstev, 
saj so le-te osnova za varno vožnjo. KS med drugim 
skrbi še za vzdrževanje nekategoriziranih javnih poti, 
ki jih predstavljajo pretežno gramozirane ceste.

Naš cilj je, da se v bližnji prihodnosti tudi omenjene 
ceste prevlečejo z asfaltno prevleko, kar nas bo 
postavilo ob bok sosednji Avstriji, kjer zgledno 
in vestno skrbijo za svoje ceste na podeželju. Ne 
smemo pozabiti, da z Avstrijo v Mestni občini 
Maribor mejimo samo prek KS Bresternica - Gaj.

Aktivni smo bili tudi na področju kulturnih in 
športnih dogodkov. Izpeljali smo kar nekaj prireditev, 
med drugim pustovanje, noč čarovnic, operni večer 
na Gaju in prireditve v sklopu krajevnega praznika. 
Za ljubitelje nogometa smo priredili nogometni 
turnir, ki se je odvijal na Gaju. V sklopu KS se med 
letom vrstijo razna predavanja, ki so objavljena na 
naših oglasnih deskah in na spletnih straneh. Prav 
tako potekajo v dvorani kulturnega doma številne 
aktivnosti, kot so telovadba za vse generacije in 
druge rekreacijske aktivnosti.
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Vijolična pentlja je 
mednarodni simbol za 
ozaveščanje o demenci

Pogostost demence narašča s starostjo. Ker 
tudi ta narašča, upravičeno pričakujemo porast 
števila oseb z demenco. Svetuje se, da se ob 
znakih demence čim prej ustrezno odzovemo. 
Zgodnje prepoznavanje znakov in postavitev 
diagnoze sta pomembna odziva za upočasnitev 
napredovanja demence. 

Teh je več vrst. Najpogostejša je Alzheimerjeva 
demenca. Vsaka oblika demence je povezana 
s slabšanjem zdravstvenega stanja, z 
upadom samostojnosti in kakovosti življenja, 
osamljenostjo, nerazumevanjem, strahom, 
stigmo. Pripelje do čustvene stiske, bolnika 
in svojca oziroma skrbnika. V času epidemije 
covida-19 so se stiske še dodatno povečale. 

Zaradi oteženega dostopa do zdravstvenih 
storitev je še več oseb, ki nimajo postavljene 
diagnoze, predpisana fizična izolacija pa 

je pripeljala tudi do socialne, kar dodatno 
negativno vpliva na potek demence. Za boljše in 
pravočasno prepoznavanje opozorilnih znakov 
Alzheimerjeve bolezni in demence nasploh, si 
prizadevamo v programu »Svetovanje in podpora 
pri demenci«. 

Skozi vse leto pripravljamo delavnice in 
predavanja v skupini ali se dogovorimo za 
osebna srečanja. Namenjena so ozaveščanju, 
svetovanju in podpori za življenje z demenco, 
še posebej v domačem okolju. Udeležba je 
brezplačna, saj program financira Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Aktivnosti potekajo na domu ali po dogovoru v 
prostorih KS Bresternica. Predavanje o demenci 
bo v času krajevnega praznika v torek, 30. 8. 2022, 
ob 10.00 in ob 17.00, v dvorani KS Bresternica. 
Kadar koli se lahko tudi dogovorite za osebni 
pogovor. Več informacij na telefonski številki 
031 026 858 pri Lidiji Breznik, mag. soc. geront., 
strokovni vodji programa. 
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Tuji odpadki – naša 
skrb

52

Eva Zupanc



Krajevna skupnost Bresternica - Gaj na celotnem 
območju KS vsako pomlad organizira veliko 
čistilno akcijo, ki poteka v sodelovanju z Mestno 
občino Maribor, vsemi društvi v kraju, vrtcem 
ter seveda z vami, krajankami in krajani. Na 
čistilni akciji nas v povprečju sodeluje približno 
200 udeležencev; s svojim sodelovanjem vedno 
znova dokazujemo, da nam je mar za čisto 
okolje, v katerem živimo. 

S sodelovanjem v čistilni akciji tako pokažemo 
svoj odnos do narave in okolja. V naravi naj 
bi veljal slogan »Kar prineseš s sabo, tisto tudi 
pospraviš!« in ne odvržeš ob travniku, cesti, v 
parku, ob potoku … Žal na čistilni akciji vsako leto 
znova opažamo, da ni tako. Javne površine v 
naši krajevni skupnosti so močno obremenjene z 
odpadki, kar dokazuje vsakoletna čistilna akcija, 
kjer se pobere ogromno odpadkov – predvsem 
plastike. 

Odpadki, ki se znajdejo v našem okolju, močno 
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vplivajo na kakovost življenja tako ljudi kot tudi 
živali. Kljub rednemu ozaveščanju in učenju glede 
ločevanja in odlaganja odpadkov že v vrtcih in 
osnovni šoli opažamo, da je kultura nekaterih ljudi 
na tem področju še vedno zelo nizka. Tedensko 
lahko ob bankinah cest opazimo odvrženo 
embalažo ponudnikov hitre prehrane, plastenke, 
pločevinke alkoholnih pijač itd. Na tem mestu je 
smiselno vprašanje, koliko nam je pravzaprav mar 
za naravo in okolje, v katerem živimo danes in v 
katerem bodo živele tudi prihodnje generacije, 
naši otroci in vnuki. Z odgovornim ravnanjem 
in vzgledom glede ločevanja odpadkov ter 
odlaganjem le-teh v zato namenjene zabojnike, 
skupaj prispevamo k čistemu okolju in višji 
kakovosti življenja v svojem kraju. 

Na tem mestu prosimo vse krajanke in krajane, da 
zelenega obreza in bioloških odpadkov ne vozite 
na tuja zemljišča ali odlagate na površine v bližini 
reke in na druge zelene površine. Zeleni obrez sodi 
v za to namenjen zabojnik, ki si ga lahko uredite 
prek podjetja Snaga ali pa si na lastnem zemljišču 
postavite kompostnik. Prav tako je zeleni obrez 
mogoče odpeljati v Snagine zbirne centre, ki so 
objavljeni na njihovi spletni strani. 

Posebna prošnja velja tudi lastnikom psov. 
Prosimo, da za svojimi ljubljenčki redno počistite 
iztrebke in jih odvržete v za to postavljene koše. To 
velja tudi za podeželsko območje.

Vsem, ki ste se in se še boste udeležili čistilne 
akcije, se na tem mestu iskreno zahvaljujemo, da 
ste pripravljeni pomagati naravi in poskrbeti za 
lepše okolje, v katerem bivamo. Ne pozabimo, da 
imamo samo en planet za nas in za vse prihodnje 
generacije. 



Predlogi za 
potep po naravi v 
krajevni skupnosti 
Bresternica - Gaj

Krajevna skupnost Bresternica - Gaj nudi 
obiskovalcem od blizu in daleč s svojim 
razgibanim terenom številne možnosti za 
preživljanje časa v naravi. Ljubitelji gričevnatih 
pohodov, sprehajalci po ravninskih poteh, 
kolesarji ali tekači – v naši krajevni skupnosti 
boste zagotovo našli nekaj zase in po svojem 
okusu. 

Na sončno marčevsko nedeljo smo se odločili, 
da se namesto v gričevnato zaledje odpravimo 
na potep po pešpoti ob reki Dravi in naključne 
obiskovalce povprašamo, kakšni so njihovi vtisi 
ob pogledu na reko Dravo in našo sprehajalno 
pot. Svojo pot smo začeli ob spomeniku Forma 
Viva nad veslaškim klubom, kjer se odpira 
čudovit pogled na reko Dravo in Dravsko dolino. 
V bližini spomenika smo srečali prvi sprehajalki, 
gospe Kornelijo in Heleno. Povedali sta nam, 
da se radi in pogosto sprehajata na območju 
nekdanjega motela, saj v Bresternici živita 
praktično vse življenje. Ker je v zadnjih letih 
sprehajalcev od blizu in daleč vedno več, si želita, 
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da bi bilo boljše poskrbljeno za parkiranje tistih, ki 
se do začetka pešpoti pripeljejo z avtomobilom. 
V parku nad tribunami sta razgrnila koco Nina in 
Lovro, mlad par. Ker živita v bloku, sta se tokrat 
prvič pripeljala, da bi preživela nekaj časa v naravi 
v Bresternici. Park jima je zelo všeč in pogled, ki se 
odpira na reko Dravo, je kot nalašč za nedeljsko 
lenarjenje z razgledom. Strinjala sta se, da se 
bosta zagotovo še vrnila. 

V nadaljevanju smo se po najstrmejšem delu 
pešpoti povzpeli na del poti, kjer se nam prvič 
odpre lep pogled na desni breg reke Drave. 
Pred sabo smo opazovali mogočna drevesa, ki 
se bohotijo ob preostalem rastlinju obrečnega 
habitata. Trasa same poti je razgibana in se lepo 
prilagaja obstoječemu terenu. Tako smo se v 
nadaljevanju spustili proti reki Dravi, kjer smo se 
prvič odpočili na leseni klopci. Tam smo srečali 
mlado družino, ki je sončno nedeljo izkoristila 
za sprehod ob Dravi. Pripeljali so se iz mesta in 
nad pešpotjo so navdušeni. Tudi njihov malček 
in dojenčica v vozičku sta bila zadovoljna in 
razigrana. Pravijo, da je pot primerna za najmlajše 
in da se radi vračajo v našo krajevno skupnost. 

Čeprav je pešpot namenjena izključno pešcem 
oziroma sprehajalcem, smo med sprehodom 

naleteli na nekaj kolesarjev, ki so suvereno 
krmarili med številnimi sprehajalci. Morda so 
spregledali oznako na začetku poti, ki opozarja, 
da je trasa namenjena zgolj pešcem. 

Skozi visoka drevesa pred seboj in številne 
cvetoče grmičke smo se počasi bližali koncu 
sprehajalne poti. Na terasi prenovljene picerije 
Sidro smo se ob zadnjih sončnih žarkih v dnevu 
okrepčali pred vrnitvijo proti veslaškemu klubu. 

Toplo vreme, pomladni sončni žarki, čudovita 
narava ob reki Dravi in številni sprehajalci od 
blizu in daleč potrjujejo, da je pešpot ob Dravi 
in celotno področje nekdanjega motela idealen 
kraj za preživljanje prostega časa v naravi, ki je 
v svojem bistvu namenjen rekreaciji, športu in 
turizmu.   



ANALIZA
odgovorov krajanov Krajevne skupnosti
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Bresternica - Gaj na anketni vprašalnik

Marca 2022 je Krajevna skupnost Bresternica 
- Gaj naslovila anketne vprašalnike na vsa 
gospodinjstva v krajevni skupnosti. Krajevna 
skupnost (v nadaljevanju KS) je z anketnim 
vprašalnikom povprašala krajane o njihovih 
mnenjih, pogledih in predlogih o kakovostnem 
življenju v prihodnosti. Tako so bili vsi krajani 
vključeni v skupno razmišljanje pri sooblikovanju 
skupnega prostora danes in v prihodnosti.

Anketni vprašalnik, ki ga je KS Bresternica - Gaj 
marca 2022 poslala vsem gospodinjstvom z 
namenom vključevanja krajanov v razprave o 
kakovostnem življenju in o skupnem oblikovanju 
predlogov, je izpolnilo 181 od 750 gospodinjstev. 
Vrnjenih in izpolnjenih je bilo 25 % anket. Z visoko 
odzivnostjo krajanov smo zadovoljni. Pri tako 
visokem številu vrnjenih vprašalnikov lahko z 
gotovostjo trdimo, da podatki v analizi ankete 
z veliko verjetnostjo odražajo mnenja vseh 
krajanov KS.
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Visok odziv krajanov potrjuje odločitev KS za 
pravilno, da se krajane zaprosi za mnenja in 
predloge o naši skupni prihodnosti. Mnenja in 
predloge bo KS upoštevala pri nadaljnjem razvoju 
KS in pri dogovarjanju z Mestno občino Maribor.

Ključne ugotovitve iz analize anket so naslednje:

• Za kakovostno življenje v KS Bresternica - Gaj 
krajani postavljajo na prvo mesto pomen ustrezne 
infrastrukture, sledi trgovina, pošta, dostopnost 
javnega prometa, urejene izobraževalne 
ustanove, rekreacija za mlade, kulturne prireditve, 
medgeneracijsko povezovanje, digitalno 
vključevanje, turistične namestitve, najmanjši 
pomen za kakovostno življenje pa krajani 
pripisujejo širitvi stanovanjskih naselij.

• Krajane smo povprašali, kakšne rekreacijske 
površine si želijo v KS. Želijo si predvsem urejenih 
igrišč za otroke, odprtih in zaprtih rekreacijskih 
površin, podali so veliko konkretnih predlogov, 
najpogosteje se pojavljata predloga fitnes na 
prostem in urejene kolesarske poti.

• Krajani si želijo razvoja kakovostne turistične 
ponudbe in kulturnih prireditev. Opozarjajo, 
da je za to nujna ustrezna cestna in ostala 
infrastruktura. Predvsem si želijo tudi v prihodnje 
prireditve Operna noč na Gaju in več kulturnih 
prireditev za otroke.

• Krajani, ki živijo na območju Gaja, postavljajo na 
prvo mesto za kakovostno življenje ureditev nujne 
infrastrukture: ceste, kanalizacijo, komunikacijo, 
elektrifikacijo. Na drugo mesto postavljajo 
možnosti za rekreacijo mladih, sledijo kulturne 
prireditve, digitalno vključevanje in turistične 
namestitve.

• V zvezi s predlogi za ureditev zemljišča 
nekdanjega motela 95 % krajanov ne podpira 

predloga stanovanjske gradnje. Velika večina 
jih predlaga, da se zemljišče nameni za športno 
rekreativne dejavnosti, sledijo predlogi za 
ureditev manjših turističnih namestitev.

• V zvezi s predlogi za ureditev zgradbe nekdanje 
šole na Gaju na prvo mesto postavljajo možnost 
medgeneracijskega druženja, manj jih podpira 
predlog za prodajo objekta ali za preureditev v 
stanovanjske namene. Podali so dodatni predlog 
za ureditev doma za ostarele.

Krajani so v anketnem vprašalniku podali skupaj 
242 predlogov; tako veliko število predlogov 
dokazuje angažiranost krajanov za kakovostno 
sobivanje.

Predlogi so povezani predvsem z že navedenimi 
prioritetami, na prvem mestu je to infrastruktura: 
ceste, vodovod, električno omrežje, internet itd.; 
odločno nasprotovanje so izrazili stanovanjski 
gradnji na zemljišču nekdanjega motela.
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MIDEA, Jože Pušnik, s. p.
Šober 50, 2354 Bresternica



Vabilo k sodelovanju
Po dolgem premoru se letos ponovno pripravljamo na krajevni 
praznik KS Bresternica - Gaj. Ob mnogih dogodkih, ki jih 
pripravljamo za vas, se bomo na proslavi med drugim zahvalili 
tistim krajanom, ki s svojim delom še posebej zaznamujejo življenje 
v naši krajevni skupnosti.

S tem namenom vas pozivamo, da podate predloge, kdo si po 
vašem mnenju zasluži priznanje ali zahvalo KS Bresternica - Gaj. 
Predloge lahko oddate v tajništvu KS Bresternica - Gaj ali pošljete 
po elektronski pošti na ks.bresternica-gaj@maribor.si do 5. 8. 2022.

Predloge bo obravnavala Komisija za priznanja in zahvale ter na 
krajevnem prazniku v mesecu septembru podelila priznanja. 

Napovedujemo
Krajevni praznik KS Bresternica - Gaj bo potekal od 27. 8. 2022 do 11. 
9. 2022. V sklopu praznika se bodo zvrstili številni dogodki, o katerih 
boste obveščeni na letaku, ki ga bo vsako gospodinjstvo prejelo v 
svoj poštni nabiralnik.


