
 
Družabno srečanje in strokovna ekskurzija v maju 
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Člani Sekcije štajerske regije smo se v soboto 11. maja zbrali pred Hotelom Betnava v Mariboru kjer smo pričeli z 
našim izletom. 
 
V restavraciji, kjer smo pozajtrkovali, nudijo tople jedi (jajčka na različne načine, klobase, pečeno zelenjavo, 
omlete po izboru gosta), solate, sveže stisnjene sokove, široko ponudb sadja in različnih sadnih kompotov ter 
sladka presenečenja. Ob naročilu nudijo tudi prilagojeno prehrano, kot so jedi brez glutena ali laktoze. 
 
Lokalno pridelana, kvalitetna prehrana nam je ob postrežbi na višji ravni kakovostnih hotelskih storitev seveda 
dobro teknila.  
 
Kljub programu, ki je sledil, smo imeli dovolj časa tudi za sproščujoč klepet.  
 
Po zajtrku smo se odpravili na Posestvo Grušova, Grušova 11 v Malečnik.  
 
Predsednica sekcije nam je razložila pot. Posedli smo se v osebna vozila in se skozi prelepo naravo, vinograde in 
sadovnjake odpeljali na posestvo kjer sta nas prijazno pričakala lastnica gospa Lučka in gospod Simon skupaj z še 
dvema konjema, kokoškami, muckami in psičko. 
S svojo lego sredi neokrnjene narave nudi posestvo veliko možnosti za umik od vsakodnevnega vrveža, mestnega 
hrupa, stresa in smoga. Je tudi energetska zdravilna točka, kar so potrdile tudi meritve.  

Pričeli smo z ogledom posestva in najprej stopili v čudovito kapelico, ki je bila last prvotnih gospodarjev tega 
posestva.  
Ogledali smo si oltar in freske, prisluhnili zgodovini le-te, pri izhodu pa smo lahko povlekli tudi za zvon in si nekaj 
zaželeli. 
 
V nadaljevanju smo si imeli priložnost ogledati tudi kuhinjo, takšno kot je bila v originalu in sicer s starim 
štedilnikom, krušno pečjo, posodo … in ravno ta prostor mi je ostal v prav posebnem spominu.  
 
Ogledali smo si tudi vinsko klet v kateri je še danes viden studenec, uporablja pa se klet med drugim tudi za večje 
zaključne družbe, posestvo pa ponuja tudi možnost piknikov in nočitev, tudi na seniku. 
 
Tukaj najdemo še hleve za konje, bazen in prostor za šotorjenje.  
 
Ob domačih sokovih in ostalih doma pridelanih dobrotah, klepetu na sončku in sprehodu po posestvu, se je čas 
dobesedno ustavil.  
 
Kljub našemu počutju pa kazalci na uri niso mirovali in napočil je čas, ko smo se morali posloviti, seveda precej 
čustveno in s čudovito izkušnjo.  
 
Pot nas je vodila nazaj proti rodnemu mestu oz. do Permakulturnega inštituta Maribor na Dalmatinovo ulico 13  
kjer smo si pod vodstvom strokovne delavke gospe Simone ogledali center in zraven sezonskih pridelkov videli 
tudi nekaj domačih živali (zajčke, kokoši, race, petelina).  
 
 



Eden izmed ciljev inštituta o katerem smo tudi največ govorili je povečati kvaliteto hrane, ki jo jemo v Sloveniji 
kar pomeni, da bi ljudje jedli bolj zdravo hrano, z več hranili. Nas pa je gospa Simona seznanila tudi s prodajo 
zelenjave, ki jo pridelajo. Zabojček Zdravja je znamka Permakulturnega inštituta Maribor. Pod to znamko inštitut 
prodaja zelenjavo pridelano na učno-demonstracijskem centru. Zelenjava se prideluje po najvišjih standardih – 
na ekosistemski način.  
 
Ob koncu smo se seznanili še z orodjem za rahljanje zemlje nato pa se s prijetnimi občutki in doživljaji, ki smo jih 
tega dne podoživeli, odpravili vsak proti svojemu domu.  
 
Topli sončni žarki, odlična hrana, čudovita narava, ljudje in naše druženje so krivci za to, da nam bo ta izlet še 
dolgo časa ostal v zelo lepem spominu in zagotovo se v Grušovo še vrnem. 
 
 


