
V PODZEMLJU MALEČNIKA 

 

V torek, 26. julija 2022 se je 29 članic in članov našega kluba zbralo v 

Malečniku pri Mariboru. Na kraju, kjer se nahaja posebna znamenitost, ki 

odstira eno izmed skrivnosti naše kulturne dediščine in zgodovine. Pod 

cerkvijo leži namreč skoraj 300 let stara grobnica, ki je po svoji velikosti in 

izvedbi edinstvena v Sloveniji. Gre v bistvu za skrito podzemno pogrebno 

dvorano, kjer so v zidne niše v krstah odlagali pokojne. 

 

 

 

Malečniške katakombe, ki jih je leta 1730 dal zgraditi takratni župnik, se 

nahajajo pod skoraj celotno površino cerkve. Dolge so 12 in široke 4 

metre. Na vseh štirih stenah je kar 64 grobnih niš, od katerih je 14 

zazidanih. V njih so pokopani duhovniki in zaslužni krajani. Do pred 

kratkim so jih poznali le domačini. Sedaj pa so grobnico prenovili in odprli 

za javnost. Projekta še niso v celoti zaključili, saj je znano in vidno, da iz 

grobnice vodi skrivnostni rov. Ta bi lahko potekal pod reko Dravo na drugo 

stran Maribora ali pa le na bližnji hrib, imenovan Gorca.  

 

To zgodovinsko znamenitost nam je razkazal dr. Sebastijan Valentan, ki 

nam je zelo poznavalsko opisal dogajanje v Malečniku pred več sto leti. 

Skupaj z njim smo se korajžno spustili v temačno podzemlje. Premagali 

smo več stopnic in se znašli ob kostnici ter odprtih in zaprtih grobnih nišah. 

Seveda je vse urejeno v spoštljivem odnosu do mrtvih. Nismo mogli dojeti 

koliko veselih ali žalostnih zgodb skrivajo debeli in vlažni zidovi globoko 

pod površjem. Za ene zanimivo, za druge srhljivo, kakor pač kdo dojema 

skrivnosti podzemnih grobnic.  



Ne glede na to, smo se vsi srečno vrnili na svetlobo in s soncem obsijano 

zemljo. Čeprav so vremenoslovci za ta dan napovedovali plohe z nalivi 

dežja, je zemlja ostala suha in trava od sonca požgana.  

 

 
 

V nadaljevanju našega ogleda smo od vodnika slišali tudi, da v Malečniku 

častijo pomembnega »Rušana« Marka Glaserja, sorodnika nam bolj 

znanega Janka Glazerja. Marko Glaser ni bil samo duhovnik, temveč tudi 

pesnik, pisatelj, prevajalec in narodni buditelj. V Malečniku je zgradil skoraj 

dvajset gospodarskih zgradb, viničarij, samostan, šolo … Prav on je imel 

po organizacijski, materialni in finančni plati največ zaslug pri prenosu 

škofijskega sedeža v Maribor. Bil je namreč dober prijatelj škofa Antona 

M. Slomška. Prav zaradi njega je Slomšek velikokrat obiskal Malečnik. V 

njegov spomin v Malečniku vsako leto organizirajo Glaserjev festival, 

imajo pa tudi Glaserjev salon z galerijo umetniških del. 

 

Po ogledu in seznanitvi z Malečniškimi kulturnimi in zgodovinskimi 

znamenitostmi je sledil še ogled tri nivojske obokane vinske kleti pod 

župnijskim dvorcem. Nismo si je le ogledali, temveč smo v njej poskusili 

vzorca dobrega vina ter prigriznili ocvirkovko. 

 

 

 

 



  
 

 
 

S tem smo naše kratko, a prijetno druženje zaključili. Na lastne oči smo se 

lahko prepričali o odkritih skrivnostih Malečniškega podzemlja in spoznali, 

da si ga je vredno ogledati. Predvsem zaradi dejstva, ker je na novo odkrita 

kulturna in zgodovinska znamenitost, glede na krajevno razdaljo zelo zelo 

blizu nas, glede na dimenzijo časa, pa sega več stoletij nazaj v zgodovino. 

Zavedanje o pomembnosti naše zgodovine pa je še kako prisotno tudi pri 

članicah in članih našega kluba. 
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