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V kratkem času smo dvakrat šli na vo-
lišča, da smo izvolili novega, hkrati 
starega predsednika. Ni več novica, 
da nas zmeraj manj odhaja na volišča. 
Zamahnemo z roko, saj je vseeno. Pa 
ni. Prav bi bilo, da bi izbrali  tiste, ki 
jim lahko zaupamo, ki nas bodo bolje 
zastopali, razumeli naše težave in so 
dokazali, da znajo delati. Prav bi bilo, 
da bi vedeli, kateri  kandidat ima boljšo 
vizijo, boljši program, kdo kaj ponuja. 
Ne obljublja, temveč kaže, v katero 
smer zre, kaj se mu zdi prav in kaj ne. 
Kaj bi spremenil, če bi lahko na to vpli-
val.  Žal programov ni, kandidati so bolj 
manekeni, večina govori, kaj je vse sla-
bega naredil nasprotni kandidat, zakaj 
ni dober. Ne stopnjuje se dober…boljši, 
temveč slab… slabši. Ves sistem je prila-
gojen formi in ne vsebini. Od izbire kan-
didatov do medijskih nastopov. Vedno 
znova se nam ponujajo novi  obrazi in 
nasedemo, kljub temu da smo tolikokrat 
zgrešili, dobili nove obraze, neznane, 
brez zgodovine in seveda brez napak 
in smo dobili nesposobne poslance, 
predsednike, župane, svetnike. Prevla-
duje miselnost, da je politik lahko ma-
lone vsakdo. Res je politika edini poklic, 
za katerega niso predpisani izobrazba, 
izkušnje...

Nekoliko bolj neopazno so minile voli-
tve v državni svet, drugi dom parlamen-
ta. Organ, ki naj ne bi imel ničesar  s 

političnimi strankami.  V njem naj bi bili 
in se tako imenujejo zastopniki intere-
sov lokalnih skupnosti, kulture, znanosti, 
športa… Pa so se že pred komplicira-
nimi elektorskimi volitvami oglasili pred-
stavniki političnih strank in povedali, kdo 
je njihov kandidat. Tako so spet »naši« 
pri odločanju. 

Tako iz volitev v volitve. Naslednje leto 
bo sploh volilno, nov parlament in vla-
do bomo volili prve dni junija, lokalne 
funkcionarje pa oktobra, novembra. 
Jih bomo spet izvolili, ker so lepše, le-
pši, ker igrajo na kak inštrument, ali so 
izvrstni športniki? Pri vseh volitvah ne 
gre za njih, gre za nas. Odločajo o 
naših življenjih, bivanjskem standardu, 
zdravstvu, šolstvu, rezilni ograji na me-
jah, izgonu beguncev, pogrebih, zaščiti 
pitne vode. O tem, ali nas bo Evropa še 
bolj zasužnjila in nam prodajala naše 
banke, svojim seveda. Ali bodo ti naši 
politiki dovolili, da bodo velike korpo-
racije lahko tožile našo državo, ker je 
sprejela zakonodajo, ki jim preprečuje 
pričakovane dobičke? Bomo tudi takrat 
zamahnili z roko, češ ni pomembno, 
itak nič ne moremo. Lahko, samo zah-
tevati bi morali. Pred volitvami, v volil-
ni kampanji. Prave predlagane ljudi. Z 
znanjem, sposobnostjo, pokončne, po-
gumne, dokazane v praksi, s programi 
in odgovori na naša pričakovanja.
 Z vizijo. Realno. Ne leporečja in pra-

znih, neuresničljivih obljub. Gre za nas, 
za naša življenja. Izvolili naj bi sposob-
ne, korektne, poštene predstavnike. Mis-
lite, da jih ni? So. Verjemite. Samo na 
dva odmevna mednarodna primera bi 
spomnil. Lani je naš Aleksander Čeferin 
postal predsednik evropske nogometne 
organizacije, nekaj dni nazaj pa Janez 
Kocijančič predsednik evropskega olim-
pijskega komiteja. Premagala sta vse 
Angleže, Nemce, Francoze, Ruse, Špan-
ce, zelo močno konkurenco. Bila sta iz-
voljena najbrž tudi zato, ker slovenska 
politika pri tem ni imela nikakršne be-
sede. Ker ko smo imeli možnost, da z 
Alenko Bratušek dobimo podpredsedni-
co evropske vlade, so naredili vse, da 
so to preprečili. In je Slovenija ostala 
brez visoke evropske funkcije.

»Slabe politike izvolijo dobri ljudje, ki 
ne gredo na volitve.« Tako je napisano 
v nekem muzejo sredi Afrike.

Zelo pomembno je, da hodimo na voli-
tve in volimo prave ljudi.                                                                                                                  

Leo Kremžar, župan
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V TOPLEJŠEM DELU LETA IZPELJANE OBČINSKE SEJE
(PREGLED DOGAJANJA 23. IN 24. REDNE TER 9. IZREDNE OBČINSKE SEJE)

Triindvajseti redni sklic občinskih svetni-
kov in svetnic je poskrbel za spremembo 
cene socialnovarstvene storitve pomoč 
družini na domu, ki je povišana v dele-
žu občinske subvencije in stopila v velja-
vo s 1. 7. 2017.   

Medobčinski urad za varstvo okolja in 
ohranjanje narave je podal zaključni 
račun in poročilo o delu v lanskem letu 
kakor tudi program in finančni načrt za 
leti 2017 in 2018. 

Poročilo o poslovanju javnega zavoda 
Osnovne šole Miklavž na Dravskem po-
lju za leto 2016 je prav tako dopolnilo 
dnevni red te občinske seje. V tej na-
vezavi so potrdili še nerazporejen pre-
sežek prihodkov nad odhodki v znesku 
29.470,09 evrov in odpisali dotrajana 
sredstva. 

V obravnavi Celostne prometne strate-
gije občine Miklavž na Dravskem po-
lju je prezentacijo namenil Josip Rotar, 
predsednik Društva Mariborska kole-
sarska mreža in se dotaknil celostnega 
načrtovanja prometa, procesa izdelave, 
ključne izzive in priložnosti na področju 
prometa...

Kako je poslovala družba Catv Miklavž, 
d. o. o. v letu 2016, je bilo razvidno v 
letnem poročilu, ki je izkazalo izgubo v 
višini 1.258,52 evrov. Poleg slednjega 
so potrdili še odpise terjatev do podjetij, 
izbrisanih iz sodnega registra. Pobude 
in vprašanja na tem rednem sklicu niso 
izostale. 

Damijan Simič je v pisni obliki povpra-
ševal o tem: ali za določene svetnike ne 
veljajo pravila za prebivanje v občini 
Miklavž in istočasno opravljanje občin-
skih funkcij, ob čemer je župan zatrdil, 
da ne gre za dvojna merila oziroma so 
za vse enaka. Isti svetnik iz Dobrovc se 
je ustavil še pri zaključnem računu za 
leto 2016 in njegovi obravnavi, kot to 
predpisuje Statut Občine Miklavž. Žu-
pan je v odgovoru povedal, da je bil 
članom občinskega sveta predlog Od-
loka o zaključnem računu proračuna 
za leto 2016 posredovan 4. 4. 2017, 
obravnava slednjega na občinski seji 
pa ni vezana na datumski rok.
  
Mirjana Vazzaz Ferčec je glede na 
takrat aktualno zaščito rogoškega goz-

da in posledično vplivov na miklavško 
občino predlagala, da se preveri na-
membnost vseh gozdnih površin v naši 
občini in da stečejo vse potrebne dejav-
nosti, da miklavški gozd pridobi status 
varovalnega gozda, kar prinaša pravi-
ce in tudi dolžnosti. Svetnica je nadalje-
vala s pobudo, da se začnejo aktivnosti 
glede zbiranja investitorjev za miklavški 
trikotnik, pri čemer je potrebno točno 
določiti vsebino, na kakšen način se 
bo iskalo investitorje in kdo bo to vodil. 
Glede na zaplete ob pridobivanju grad-
benega dovoljenja za ureditev poveza-
ve Ulice Kirbiševih do Ptujske ceste v 
Miklavžu je predlagala prerazporeditev 
teh sredstev, in sicer za obnovo občin-
ske zgradbe. A je po odgovoru sodeč 
pred tem potrebno počakati na odloči-
tev Upravne enote Maribor.  

Zdravko Lamot je takrat podal predlog, 
da se ob spremenjenem prometnem re-
žimu v Miklavžu, v ulici Na hribu spre-
meni enosmerni v dvosmerni promet.  

Gordana Paska je prav tako na temo 
spremenjenega prometnega režima v 
povezavi Ul. Kirbiševih-Ul. Na hribu, 
predlagala ponovno strokovno preuči-
tev, in sicer z obrazložitvijo, da se je za-
radi enosmernega prometnega režima 
znatno povečala obremenjenost  Anto-
ličičeve ulice, kjer je šolska pot bistveno 
večjega števila otrok in ne nazadnje je 
vozišče neprimerno za takšno količino 
vozil. 

Tudi Rafko Izlakar se je ustavil pri tej v 
poletnih dneh pereči temi - nov prome-
tni režim v delu naselja Miklavž in tako 
predlagal, da se na prihodnji občinski 
seji opravi temeljita obravnava gradiva, 
ki pa naj zajema projekt prometne ure-
ditve in podatke o gostoti prometnega 
toka. Svetnik ni mogel mimo tega, da 
pričakuje odgovore na že zastavljena 
vprašanja preteklih občinskih sej. Za-
nimalo ga je, ali se je občina prijavila 
na javni razpis za dodelitev ugodnih 
posojil občinam za projekte lokalne in 
regionalne javne cestne, okoljske, soci-
alne ali športno-turistične infrastrukture, 
ki ga je objavil Slovenski regionalni 
razvojni sklad. Prijava ni bila podana, 
je bil županov odgovor, ker trenutno 
ni potrebe po pridobitvi takšnih poso-
jil. Na temo izgradnje Magne Nukleus 
je za konec izpostavil veliko prometno 

frekventnost zaposlenih in ali so posle-
dično naše ceste primerno prometno 
urejene, da bodo to dopuščale. Piete-
tnost treh spomenikov 2. svetovne vojne 
v miklavško-rogoških gozdovih se nikjer 
ne izpostavlja, je še dodal ter da pogre-
ša stališča in podporo krajevnih svetov 
županu pri zavzemanju za zaščito kvali-
tete bivanja naših občanov. 

Silvo German je v imenu stanovalcev 
Lovske ul. v Dravskem Dvoru prosil za 
ponovno namestitev hitrostnih ovir. 
Vprašanje je namenil razlastitvi oziroma 
prisilnemu odkupu zemljišča od lastnika 
v Ulici 8.februarja v Dravskem Dvoru, 
kateremu bi naj posredovali ponudbo 
za odkup. Ker pa zadeva še ni dore-
čena, še to ni bilo storjeno. Isti svetnik 
je v zvezi z ureditvijo Gozdne ulice v 
Dravskem Dvoru vprašal, ali smo na 
Občino Starše poslali predlog za spre-
membo občinske meje in spremembo 
katastrske meje med k. o. Skoke in k. o. 
Marjeta na Dravskem polju. Župan je ob 
tem povedal, da se občinskih mej ne da 
spreminjati samo na podlagi vloge, saj 
se občinske meje določajo z zakonom. 
Pri sosednji občini so preverili pogoje 
za gradnjo komunalne infrastrukture. 

Dušan Janžek je predlagal revidiranje 
Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju 
objektov in naprav za odvajanje in či-
ščenje odpadne in padavinske vode s 
koncesionarjem - družbo Nigrad, d. d. 
zaradi izdaje soglasja za priključitev 
Magnine lakirnice na obstoječo kanali-
zacijsko omrežje brez pridobitve soglas-
ja naše občine.  Opozoril je na že dalj 
časa prekopano in nesanirano cestišče 
v Ulici ob gozdu in Tezensko ulico. Sve-
tnik bo prejel pisni odgovor na vpraša-
nje o dosedanjih prijavah na javne raz-
pise za pridobitev sredstev EU oziroma 
državnega proračuna. V zvezi z odpra-
vo težav na kanalizacijskem omrežju v 
Skokah in Dobrovcah je izvedel, da je 
zadeva v fazi projektiranja in ponovni 
meritvi višine priključkov. Dodal je še, 
da bo Lista za skupno občino Miklavž 
predlagala spremembo njihovih članov 
v sestavih občinskih odborov.  

Majda Dobaj je spomnila, da še ni sani-
rano odstopanje terase krajevnih prosto-
rov v Dravskem Dvoru ter pozvala, da 
se dokončno uredi lastništvo dela ceste 
v Ul. 8. februarja, ki jo je lastnik (preje-
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mnik socialne pomoči) že odstopil v jav-
no dobro, a se mu lastništvo še vedno 
upošteva. 

Edvard Škrabl je ponovno  opozoril 
na stekanje meteornih vod na cestišče 
s streh nekaterih stanovanjskih hiš, za 

kar je družba Nigrad že menda pos-
lala obvestila  lastnikom, prav tako so 
na terenu inšpektorji medobčinskega 
inšpektorata. Vprašanji je namenil  šte-
vilu priključenih gospodinjstev na kana-
lizacijsko omrežje in označitvi parkirnih 
mest pred Domom krajanov Skoke. Na 

tej občinski seji so z veljavno zakono-
dajo uskladili Statut in Poslovnik občine 
Miklavž ter pravilnik, ki ureja plačila ob-
činskih funkcionarjev ter članov organov 
in delovnih teles. 

Mateja Pleteršek

24. OBČINSKA SEJA

Šesti julij 2017 pa je bil datum sklica 24. 
redne seje, na kateri so v uvodu potrdili 
Dokument identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) za operacijo pod akroni-
mom „Nakup terminalov za SNMP“ (za 
reševalne postaje za uporabo v službi 
NMP Zdravstvenega doma dr. Adolfa 
Drolca), Letno poročilo o izvajanju Lo-
kalnega energetskega koncepta za leto 
2016 in Letno poročilo Javnega medob-
činskega stanovanjskega sklada Mari-
bor za leto 2016.  

V nadaljevanju se je občinski svet sez-
nanil z idejno zasnovo ureditve vaške-
ga jedra Dobrovce, ki ga je pripravilo 
podjetje Styria arhitektura, prisotnim pa 
predstavil Sašo Žolek. Točka pobud in 
vprašanj se je pričela s prejetimi v pisni 
obliki in tako je Damijana Simiča zani-
malo domovanje podžupanje Mirjane 
Vazzaz Ferčec, ki je, kot je bilo odgo-
vorjeno, v kraju Skoke. Nadaljeval je s 
temo ene izmed naslednjih točk te seje, 
in sicer selitvijo kmetije Kac iz naselja 
Skoke in tako je pisno predlagal, da se 
tema zaključi v skladu s sprejetim skle-
pom o naročilu primerjalne, tretje anali-
ze ali pa se slednje prekliče. Isti svetnik 
je svoje vprašanje še usmeril v Dravski 
Dvor oziroma na OPPN, ki določa, da 
morajo lastniki svoje parcele komunal-
no opremiti; zato ga je zanimalo, kaj je 
razlog, da so pa nekateri izvzeti iz pre-
dlagane rešitve in kako je mogoče, da 
se je to zgodilo. Župan je ob tem dejal, 
da so k obveznosti komunalnega opre-
mljanja OPPN Dravski Dvor zavezani 
vsi lastniki zemljišč na območju OPPN 
in da ni nihče oproščen te obveznosti. V 
zvezi s projektom Magna Nukleus je sve-
tnik predlagal, da se opravi razprava in 
opredelijo stališča, ki jih zastopa župan 
naše občine. Predlagal je še pripravo le-
tnega plana sklicev občinskih sej. 
 
Dušan Janžek je podal pisno pobu-
do, da se predčasno ukine enosmerna 
prometna ureditev v Ul. Kirbiševih v 
Miklavžu in se povrne v prvotno stanje 
kakor tudi v preostalih povezovalnih 

ulicah. Stanislav Petek je v navezavi s 
predhodnikom predlagal obravnavo za-
časnega prometnega režima na avgu-
stovski občinski seji. 

Gordana Paska je ob tem bila pobudni-
ca, da se predvidena anketa o vplivu 
začasne prometne ureditve na varnost 
v delu Ulice Kirbiševih, Zeleni ulici, ulici 
Na hribu in v Antoličičevi ulici izvede 
med „prizadetimi“ krajani Miklavža, in 
dodala, da meritve v času počitnic niso 
merodajne. 

Mirjana Vazzaz Ferčec je s strani kraja-
nov severnega dela Dobrovc prejela 14 
vprašanj na temo selitve kmetije Kac iz 
naselja Skoke na novo lokacijo  v gozd 
med Dobrovcami, Miklavžem in Skoka-
mi,  ki jih je na njihovo željo predala 
županu. 
 
Iztok Peterin  je v navezavi z vpraša-
njem Damjana Simiča o OPPN-ju v 
Dravskem Dvoru želel izvedeti: ali je 
občinski svet dejansko sprejel OPPN, 
ki je v nasprotju s stanjem na terenu 
oziroma možnostjo dostopa do posa-
meznih parcel. Uslužbenec občinske 
uprave  Aleš Rojko je poleg pisnega 
še ustno utemeljil zadevo. Svetnik je 
nadalje izpostavil, da se v naši občini 
odvija premalo družabnih dogodkov in 
da je potrebno večjo podporo zagota-
vljati tudi v občinskem proračunu. Us-
tavil se je še pri dokončanem pločniku 
Miklavž - Dobrovce, kjer je delil mne-
nje, da je pločnik, ki je nivojsko višji 
od cestišča, slabo načrtovan oziroma 
zgrajen. Posledično bi se naj posedel, 
kar bo terjalo nove stroške. Župan je 
pojasnil, da potem, ko bo sanirano in 
urejeno cestišče, nivojskih razlik med 
pločnikom s kolesarsko stezo in cestiš-
čem ne bo.

Leonido Gavez Šerbinek je takrat zani-
malo varstvo vrtčevskih otrok in ureditev 
otroškega igrišča v Ul. Zlatke Karer v 
Miklavžu.

Majda Dobaj je opozorila na razrašče-
no ambrozijo ob cestišču Kidričeve ces-
te v Dravskem Dvoru. 

Ksenija Rodeš se je zahvalila za hitro 
odstranitev dreves po neurju ob dobrov-
škem vrtcu, zanimala pa jo je sanacija 
fasade dobrovškega vrtca, za kar  v ob-
činski upravi iščejo izvajalca. 
Edvard Škrabl je delil mnenje, da je 
nova kolesarska steza in v nadaljevanju 
ureditev Mejne ulice velika pridobitev. 
V tej navezavi je predlagal, da bi bilo 
pri miklavški šoli smiselno urediti  kole-
sarnico.  Želi, da se posreduje analiza 
podatkov zbranih s pomočjo prikazoval-
nika hitrosti na Uskoški ulici v Skokah. 
Zanimalo ga je tudi, kdaj bodo razde-
ljena občinska sredstva na podlagi pro-
gramov društev. Zdravko Lamot je ob 
vprašanju izvedel o takratnih aktivnostih 
projekta Magna Nukleus. Občinski svet 
je v nadaljevanju malenkostno spreme-
nil Odlok o lokalni gospodarski javni 
službi odvajanje in čiščenje komunalne 
in padavinske odpadne vode. V prvi 
obravnavi je bil obravnavan in potrjen 
Odlok o pokopališkem redu v Občini 
Miklavž kakor tudi Odlok o oddajanju v 
najem in obremenjevanju nepremičnin v 
lasti Občine Miklavž.

Noveliran je bil zaradi zvišanja nepo-
vratnih sredstev v projektu gradnje po-
vezovalne ceste od mosta  do krožišča 
na Ptujski cesti dokument identifikacije. 
Prav tako bo na podlagi soglasne vo-
lje občinskega sveta kupljen avtomat-
ski zunanji defibrilator AED z zunanjo 
omarico, ki bo nameščen pri krajevnih 
prostorih v Dobrovcah. Pripravljena in 
potrjena je projektna dokumentacija za 
ureditev dravskodvorskega športnega 
igrišča

Občinsko gradivo je seznanilo s pro-
dajo nepremičnega premoženja obči-
ne ob Kidričevi cesti in Gredlovi ulici v 
Dobrovcah, kjer gre za dele parcel ali 
obstoječih dvorišč. 
Na tem sklicu najobsežnejša pa je bila 
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razprava pri opredelitvi do predvidene 
lokacije za selitev kmetije Kac iz naselja 
Skoke v postopku sprejemanja OPN. Za 
kmetijo so namreč po že umeščeni pre-
selitveni lokaciji v OPN-ju iz leta 2004 
predlagali novo lokacijo v gozdu med 
Dobrovcami, Skokami in Miklavžem. 
Pred samo razpravo je župan odgovoril 
na pisna vprašanja krajanov Dobrovc 
o primernosti lokacije, nato so svoja 
razmišljanja izražali svetniki. Slednji so 

nato glasovali o sklepu, in sicer, da se 
v okviru postopka priprave Občinskega 
prostorskega načrta spremeni namen-
ska raba zemljišča, torej gozda za pre-
selitev kmetije Kac v obsegu 1000 glav 
živine (pujski, prašiči, merjasci, plemen-
ske svinje),  da za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja ni potreben OPPN, da se 
iz leta 2004 že določena lokacija za 
preselitev kmetije spremeni nazaj v kme-
tijsko, da se zemljišča sedaj locirane 

kmetije namenijo izključno za stanovanj-
sko rabo in če se preselitev kmetije ne 
realizira v 15 letih, se spremeni namen-
ska raba nove lokacije nazaj v gozdno 
zemljišče. Pri glasovanju so se 4 svetniki 
izjasnili z za in 5 svetnikov proti, zato 
prej naveden sklep o preselitvi v gozdu 
med Dobrovcami, Miklavžem in Skoka-
mi, ni bil sprejet. 

9. IZREDNA OBČINSKA SEJA

Tretjega avgusta 2017 pa so izpeljali 
deveto, izredno sejo, v kateri so potrdili 
Dokument identifikacije investicijskega 
projekta - energetska sanacija kotlovni-
ce na OŠ Miklavž. Občinski svet Obči-
ne Miklavž je podal pritrdilno Mnenje 
o ustanovitvi služnostne pravice za pre-
nosni plinovod Miklavž - Hoče v pove-
zavi s projektom Magna Nukleus. Zele-
no luč je dobil Elaborat Gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo za 
občino Miklavž za leto 2017 oziroma 
drugače povedano: potrdil podražitev 
cene vodarine, ki brez DDV odslej zna-
ša 0,6732 EUR/m3. Stara cena je bila 
v veljavi od leta 2012. Za primer naj 
povemo, da je za štiričlansko družino s 
porabo 16 m3 vode povišanje meseč-
ne položnice za 0,96 evrov z ddv. 

Ob volji občinskega sveta so razprav-
ljali o začasni štirimesečni prometni 
ureditvi na območju Ulice Kirbiševih - 

Zelene ulice - Na hribu - Antoličičeve 
ulice, o čemer so pred uvedbo razprav-
ljali na Odboru za komunalo in Svetu 
KS Miklavž. Po štirimesečnem obdobju 
bi naj na podlagi strokovnih presoj in 
mnenja prebivalcev prebivajočih na 
vplivnem območju ureditve pripravili 
končni predlog ureditve za ponovno 
obravnavo na občinski seji. Med raz-
pravo na tej seji so izoblikovalo stališče 
po imenovanju komisije za izvedbo an-
kete, ki so jo sestavljali Iztok Peterin, Si-
mon Hmelak in Silvo German. Zbranim 
je spregovoril tudi projektant in prip-
ravljavec prometne dokumentacije Jur-
ček Kristovič, ki je predočil primernost 
te začasne ureditve. Poudaril je tudi, 
da bi bilo nujno potrebno pred vsakim 
osebnim interesom upoštevati prome-
tno varnost najšibkejših udeležencev v 
prometu, to je otrok in kolesarjev. 

Nadalje je bil na tem sklicu spremenjen 
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
-izobraževalnega zavoda OŠ Miklavž, 
in sicer predvsem v smislu opredelitve 
šolskih okolišev in posledično števila 
oddelkov na matični in podružnični šoli 
ter v tej navezavi postopke in pogoje 
za vpis otrok v prvi razred v šolo zunaj 
šolskega okoliša. 

Na objavljenem vpisu novincev v vrtec 
v začetku leta 2017 je bilo podanih 
79 vlog. OŠ Miklavž je posledično 
po oblikovanju oddelkov na Občino 
Miklavž naslovila predlog za odprtje 
novega polovičnega oddelka v vrtcu 
Ciciban v Dobrovcah. Slednje je občin-
ski svet soglasno tudi potrdil in je tako 
s 1. septembrom letošnjega leta bilo 
omogočeno varstvo vsem.
                                                                                                         

  
Mateja Pleteršek

KAJ JE DRUŽILO OBČINSKE SVETNICE IN SVETNIKE NA 
OKTOBRSKI SEJI 

Prva jesenska seja je bila sklicana v če-
trtek, 5.oktobra 2017, ko so se z izjemo 
enega svetnika, zbrali vsi izvoljeni pred-
stavniki občanov. Obsežen dnevni red 
je v začetku razpravo namenil Ceni so-
cialno varstvenestoritve pomoč družini 
na domu, ki se je zvišala zaradi odpra-
ve plačnih anomalij na delovnih mestih 
oskrbovalk, ki so uvrščene do vključno 
26. plačnega razreda in so upravičene 
do poračuna.

V imenu Nacionalnega laboratorija za 
zdravje, okolje in hrano je Uroš Lešnik 
predstavil Poročilo o kakovosti zuna-
njega zraka v Mariboru in sosednjih 
občinah v letu 2016. Pri tem je bilo iz-
postavljeno, da je območje naše občine 
na tretjem mestu v Sloveniji po prese-
ganju onesnaženosti zraka, predvsem 
v zimskih mesecih, in dodal, da bi bilo 
potrebno problem onesnaženosti zraka 
reševati širše.  K povišani onesnaženosti 

pa v dobršni meri prispevajo predvsem 
kurišča, promet in industrija. 

V točki pobud in vprašanj se je prvi pri-
glasil Dušan Janžek in povprašal o od-
govoru iz prejšnje občinske seje glede 
števila prijav Občine Miklavž za prido-
bitev sredstev iz EU in državnega prora-
čuna. Ob tem je izvedel, da je občina 
vključena v projekt Las Lastovica, drugih 
projektov, s katerimi bi lahko pridobili 
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sredstva, žal ni. So  pa bila v zadnjem 
času s strani EU pridobljena sredstva za 
izvedbo projekta „Izgradnja kanalizaci-
je v naseljih Dobrovce in Skoke“. Povpra-
šal je tudi, zakaj občina subvencionira 
šolske prevoze za otroke iz Dobrovc in 
Skok, ki obiskujejo OŠ Miklavž, tudi po 
izgrajeni kolesarski poti s pločnikom, 
glede na to, da pa prevoza ne plačuje 
otrokom iz Miklavža. Župan je dejal, da 
gre za trenutno sofinanciranje, saj še ni 
novelirana Študija nevarnih poti, ki bo 
ena izmed podlag za odločanje o povr-
nitvi stroškov prevoza otrok na nevarnih 
relacijah. Dodal je še, da meni, da je 
upravičenost do povračila stroškov otrok 
iz Občine Miklavž potrebno obravna-
vati enako. 

Iztok Peterin je podal pobudo, da se 
čim prej sanira pločnik oziroma nasip 
pločnika Miklavž - Dobrovce, saj le-tega 
odnaša ob večjih nalivih. Zadev bodo 
preverili in ob potrebi se bo koristilo 
bančno garancijo. Svetnik je vesel, da 
letošnje deževje ni ob izgrajeni novi 
kanalizaciji poplavilo Dobrovc. Ga pa 
zato zanima, kje so projekti, rešitve, da 
ne bi ponovno kaj presenetilo. Kanaliza-
cijsko omrežje Dobrovce, Skoke je v fazi 
revizije projekta saj načrtovani sistem še 
ni preizkušen v praksi. Občina Miklavž 
namreč želi natančno preveriti vse pro-
jektne rešitve pred samo izvedbo. Na-
kazuje pa se rešitev v smislu betonske 
zapore v velikem zadrževalniku, ki bo 
omejeval pretok vode. 

Dragica Centrih je v imenu krajanov, ki 
v svoje poštne nabiralnike ne prejemajo 
Miklavških novic zaradi nalepke o pre-
povedi dostavljanja nenaslovljenih spo-
ročil, prosila za dostavo. Prav tako želi, 
da v prej imenovanih novicah objavijo 
članek na temo  zatiranja stonog, žele-
znih kačic, ki se množično pojavljajo ob 
stanovanjskih objektih.  

Damijan Simič je spomnil na odgovore 
že podanih pobud in vprašanj, ki jih 
še vedno ni dobil. Predlagal je, da se 
določi presečni datum obračunavanja 
stroška odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda vsem občanom, kjer je zgrajeno 
novo kanalizacijsko omrežje, saj so 
objekti nekaterih krajanov priključeni 
na kanalizacijski sistem, lastniki pa ne 
plačujejo stroškov odvajanja. Sam rok 
za priključitev pa je namreč že potekel. 
Družba Nigrad, d. d. je že bila pozva-
na k zaračunavanju stroškov odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda vsem lastni-
kom objektov, kar pa še ni izvedeno. 
Od 1. 1. 2018 bodo vsi lastniki objek-
tov prejeli račune, na katerih bodo med 
drugim vključeni tudi stroški odvajanja. 

Prej omenjeni svetnik je izpostavil, da 
je ob pločniku Miklavž - Dobrovce pot-
rebno kositi travo tudi na robu v smeri 
njiv in ne samo ob vozišču. Prav tako se 
naj pod cestne smernike namesti guma, 
ki preprečuje rast trave in omogoča 
košnjo okrog. Predlagal je še, da se v 
Miklavških novicah predstavijo vsebin-
sko pomembne novice in da se ob tem 
definira nadaljnje izdajanje samega 
glasila Naši izviri.  
Rafko Izlakar je delil mnenje, da je pot-
rebno prevetriti Poslovnik občinskega 
sveta Občine Miklavž in Statut Občine 
Miklavž,  ker so določene spremembe 
nedorečene in sprejete nepremišljeno. 
Povprašal je tudi o Miklavških novicah, 
njihovem imenu, vsebini objav in iz-
postavil, da ne morejo nadomestiti gla-
sila Naši izviri. Župan je ob tem dejal, 
da Novice niso medij, pač pa tekoče 
tedensko obvestilo. 

Edvard Škrabl je povedal, da na Uskoški 
ulici v Skokah, pri hišni številki 20, že 
dlje časa ne gori luč javne razsvetljave 
in je potrebna menjave. Nadaljeval je, 
da ob pločniku na Kidričevi cesti v Do-
brovcah suha, poškodovana in viseča 
drevesa ogrožajo varnost mimoidočih in 
mimo vozečih, za kar je potrebno takoj 
ukrepati ali pri lastnikih ali drugih institu-
cijah. Na temo prej omenjene kvalitete 
zraka je isti svetnik predlagal, da je pot-
rebno razmisliti o subvencijah, pripravi 
razpisa za dodelitev sredstev za nakup 
individualnih kurišč, kar se bo po župa-
novih besedah potrebno dogovoriti z 
državo oziroma poseči po drugih virih 
soudeleženih investitorjev. 

Silvo German je spomnil, da nad pre-
hodom za pešce v Dravskem Dvoru 
manjka bič. Predlaga tudi, da občinska 
uprava čim prej poda na UE Maribor 
predlog za razlastitev zemljišča za 
javno cesto v Ulici 8. februarja v Dra-
vskem Dvoru. Krajan ima namreč na-
men samovoljno posegati v cestišče.  V 
odgovoru je bilo mogoče izvedeti, da 
je bila lastniku predložena ponudba 
za odkup zemljišča v višini, kot je bila 
določena na podlagi cenitve, vendar je 
le-ta ni sprejel v zakonsko predvidenem 
roku. Dokumentacija za vložitev zahteve 
za začetek postopka razlastitve pa se 
pripravlja. Dodal je, da brez soglasja 
občine nihče ne sme posegati v javno 
površino, namenjeno za javni promet. 
Brez posebne razprave so v nadaljeva-
nju potrdili Poročilo o realizaciji prora-
čuna v obdobju januar-junij 2017 kakor 
tudi rebalans letošnjih občinskih financ. 
Temeljitejše razprave so se namreč op-
ravile na sejah delovnih teles, kjer je 
bilo tudi ugotovljeno, da je nekoliko 

nižja realizacija projektov nekako pri-
čakovana. 

V drugi obravnavi so potrdili Odlok o 
oddajanju v najem in obremenjevanju 
zemljišč v lasti Občine Miklavž, na pod-
lagi katerega bodo odslej odpadli stro-
ški cenitve zemljišč v primeru oddajanja 
manjših občinskih zemljišč v najem oz. 
obremenjevanja s služnostno ali stavb-
no pravico v manjšem obsegu. 
Prav tako v drugem branju so potrdili 
Odlok o pokopališkem redu, ki se je 
pripravil predvsem zaradi uporabe žar-
nih grobov oziroma žarnega zidu na 
miklavškem pokopališču.

Novost je uvajanje turistične takse, sicer 
v prvem branju so potrdili temu name-
njen odlok, ki bo za drugo branje ma-
lenkostno dopolnjen. 

Kar nekaj vroče krvi je v zadnjih me-
secih povzročila začasna sprememba 
prometnega režima v Ulici Kirbiše-
vih in v navezavi z Zeleno ulico, ulico 
Nad gramoznico in Antoličičevo ulico 
v Miklavžu. V mesecu septembru so na 
temo povrnitve v prvotno stanje ali ostati 
pri začasni obliki izpeljali anketo, ki je 
pokazala, da je 69,6 % krajanov, ki so 
vrnili anketne liste, želela vrnitev v prvot-
no prometno ureditev in to so upoštevali 
občinski svetniki in svetnice. Pripravljena 
pa bo nova prometna ureditev navede-
nega območja ter rekonstrukcija cest in 
ostale komunalne infrastrukture. Pred 
glasovanjem je bilo izpostavljeno tudi 
stališče Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, ki pa se je strinjal z 
začasno prometno ureditvijo predvsem 
zaradi večje varnosti, zaradi varnih šol-
skih poti ter sprejete Celostne prometne 
strategije Občine Miklavž. Odbor za 
komunalo je bil mnenja, da se začasna 
prometna ureditev ohrani in spremeni le 
v delu ulice Na hribu, kjer bi vzposta-
vili dvosmerni, v ulici Nad gramoznico 
pa enosmerni promet. Pridobili so tudi 
podatke o meritvah prometa z radarsko 
tablo v Ulici Kirbiševih (november 2008: 
s povprečno obremenitvijo 1.463 vozil/
dan in s povprečno hitrostjo 43,3 km/h; 
junij 2017: s povprečno obremenitvijo 
630 vozil/dan in s povprečno hitrostjo 
42,8 km/h ter september 2017: s pov-
prečno obremenitvijo 407 vozil/dan in 
s povprečno hitrostjo 42,6 km/h).

Čeprav na tej občinski seji ni bila predvi-
dena obravnava preselitve kmetije Kac 
iz naselja Skok, je svetnik Damijan Simič 
predlagal dopolnitev dnevnega reda s 
točko, ki so jo obravnavali na 24. redni 
seji v letošnjem juliju, ko je tudi sam bil 
odsoten. Na takratni občinski seji je na-
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mreč preselitev kmetije Kac v gozd med 
Dobrovcami, Skokami in Miklavžem 
bila s 4 glasovi za in 5 proti zavrnjena. 
Predlog za ponovno obravnavo te točke 
so svetniki s 6 glasovi za in 4 proti kljub 
temu da od takratne obravnave o pred-
metni zadevi ni bilo ugotovljenih novih 
dejstev ali novega gradiva. 
Župan je povedal, da je bila 24. občin-
ska seja izvedena legalno, saj je bila 
sklepčna in takrat predlagan sklep za 
selitev kmetije na novo lokacijo ni bil 
sprejet. Še vedno pa je v veljavi sklep, ki 
določa, da mora občinska uprava čim 
prej naročiti izdelavo primerjalne revi-

zije obeh analiz tveganja za onesnaže-
vanje podzemne vode (eno je naročila 
Občina Miklavž, drugo lastnik kmetije). 
Prisotne je seznanil tudi z vsebino pre-
jetega dopisa s strani odvetniške druž-
be. Po obsežni razpravi je občinski svet 
najprej glasoval o tem, ali sploh želi po-
novno izvesti glasovanje o zavrnjenem 
sklepu iz 24. občinske seje. S 6 glasovi 
za in 6 glasovi proti, sklep ni bil sprejet 
in do ponovnega glasovanja o preseli-
tvi na novo lokacijo v gozd ni prišlo. V 
veljavi pa tako še vedno ostaja sklep o 
izdelavi primerjalne revizije. 
V nadaljevanju so določili pravila za 

izvolitev predstavnikov naše občine v 
volilno telo za volitve člana Državnega 
sveta ter za določitev kandidata za čla-
na Državnega sveta. Dopolnili pa so še 
Pravilnik o subvencioniranju izgradnje 
in nakupa črpališč odpadnih voda na 
območju Občine Miklavž. Ta določa,  
da upravičenci, katerim je bila odobre-
na subvencija za črpališče, so nadalje 
upravičeni do povrnitve stroškov popra-
vila ali nakupa nove črpalke v času ga-
rancijske dobe. 
                                                                                            

Mateja Pleteršek

PREGLED REZULTATOV MERITEV KAKOVOSTI ZUNANJEGA 
ZRAKA PRED PRIHAJAJOČO KURILNO SEZONO

Meritve delcev PM10 se v občini Miklavž 
na Dravskem polju izvajajo že od leta 
2010, z njimi se nadaljuje tudi v letu 
2017. V letu 2016 je bila na merilnem 
mestu v Miklavžu izmerjena srednja 
letna vrednost 27 µg/m3 (predpisana 
mejna letna vrednost tako ni presežena, 
saj le ta znaša 40 µg/m3), število pre-
seganj pa je bilo 45 in s tem večje od 
največjega števila dovoljenih, ki znaša 
35. Preseganja mejne dnevne vrednosti 
so se pojavljala izključno v zimskih me-
secih (število preseganj mejne dnevne 

vrednosti po mesecih: januar - 15, febru-
ar - 1, november - 6 ter december - 23).

V tem prispevku bomo prikazali izmer-
jene rezultate delcev PM10 v občini 
Miklavž na Dravskem polju v letu 2017 
in jih primerjali z drugimi bližjimi meril-
nimi mesti ter tudi z ostalimi merilnimi 
mesti v Sloveniji.

Na sliki 1 v nadaljevanju so prikazane 
izmerjene vrednosti delcev PM10 od 
januarja do julija 2017, za primerjavo 

smo dodali rezultate iz merilnega mesta 
Maribor Center. Na sliki je razvidno da 
so bile koncentracije januarja ter marca 
na merilnem mestu v Miklavžu celo višje 
kot v Mariboru, februarja so bile podob-
ne, od aprila do junija pa rahlo nižje. Iz 
slike je razvidna tudi razlika med zimo 
in poletjem, pozimi so koncentracije do 
4× višje kot v poletnem času.

Slika 1: Izmerjene koncentracije delcev PM10 v Miklavžu ter Mariboru
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V letu 2016 je bila na merilnem mes-
tu v Miklavžu izmerjena srednja letna 
vrednost 27 µg/m3 (predpisana mejna 
letna vrednost tako ni presežena, saj le-
-ta znaša 40 µg/m3), število preseganj 
pa je bilo 45 in s tem večje od največje-
ga števila dovoljenih, ki znaša 35. Pre-
seganja mejne dnevne vrednosti so se 
pojavljala izključno v zimskih mesecih 
(število preseganj mejne dnevne vred-
nosti po mesecih: januar - 15, februar 
- 1, november - 6 ter december - 23). 
Po raziskavah je glavni onesnaževalec 
zunanjega zraka v zimskem času kurje-
nje lesne biomase. Koncentracije delcev 

PM10 ter tudi ostalih onesnaževal eno-
rmno povišujejo kurjenje vlažnih drv, 
morebitno kurjenje odpadkov pa okolje 
onesnažuje še bistveno bolj ter tudi z bi-
stveno bolj nevarnimi snovmi.

Pred prihajajočo kurilno sezono zato 
opozarjamo na ustrezno ravnanje lastni-
kov malih kurilnih naprav (pravilno kur-
jenje ustrezno suhih drv, čiščenje oblog 
v peči, čiščenje dimovodnih naprav…), 
saj bodo s tem za ogrevanje porabili ko-
ličinsko manj energenta, hkrati pa bodo 
v okolje izpustili manj onesnaževal. Zni-
žanje izpustov delcev ter s tem tudi po-

sledično nižje koncentracije delcev v zu-
nanjem zraku pa lahko dosežemo tudi 
z zmanjšanjem toplotnih izgub stavb 
(izboljšanje izolacijskega ovoja stavb, 
zamenjavo oken in vrat), uporabo ze-
meljskega plina za ogrevanje, uporabo 
obnovljivih virov energije, kakor tudi z 
uporabo javnega prometa.

 Uroš Lešnik
Nacionalni laboratorij za zdravje, 

okolje in hrano

V letu 2017 je bilo do konca julija na 
merilnem mestu v Miklavžu izmerjenih 
že 32 preseganj mejne dnevne vrednos-
ti, v koledarskem letu jih je dovoljeno 
35.

Na sliki 2 je prikazana primerjava 
izmerjenih vrednosti delcev PM10 v 
Miklavžu z ostalimi merilnimi mesti po 
Sloveniji za obdobje januar-junij 2017. 
Od izmerjenih podatkov po Sloveniji 
sta prikazana minimalna, maksimalna 
ter povprečna koncentracija. Iz prikaza-
nega je razvidno, da so bile izmerjene 
koncentracije v Miklavžu meseca janu-
arja celo najvišje v Sloveniji (Miklavž 85 
µg/m3, nato sledi Celje z 76 µg/m3). 
Februarja in marca so bile sicer pod 
najvišjimi vrednostmi, a še vedno bistve-
no nad povprečjem, od aprila naprej so 
se le-te približale povprečju, julija pa so 
že zopet nad povprečjem.

Slika 2: Primerjava izmerjenih vrednosti v Miklavžu z ostalimi 
merilnimi mesti v Sloveniji

LOV NA PARTIZANSKE SPOMENIKE

Geopedija je slovenska ustreznica Go-
oglovim Zemljevidom, spletna varianta 
Atlasa Slovenije. Uporabniki vanjo vri-
sujemo svoje kolesarske ali planinske 
izlete (samo zase ali pa za javni ogled), 
nalagamo posnetke krajev, tja pogle-
damo, kje so cestne kamere, jamarji so 
postavili na Geopedijo jame, vklopimo 
lahko sloj hišnih številk, gostiln in celo 
dogajališč slovenskih zgodovinskih ro-
manov. Tule vabim k udeležbi pri iska-
nju in vpisovanju spomenikov v sloj Par-
tizanski spomeniki na Geopediji. 

Trenutno je vpisanih 1700 spomeni-
kov, pa to najbrž ni niti polovica vseh. 
Državni Register nepremične kulturne 
dediščine pozna izbor okrog 2600 
partizanskih obeležij, vendar brez foto-

grafij in brez besedil na njih. Zbirko na 
Geopediji lahko dopolnjuje kdor koli, 
samo registrirati se mora prej. Nič se 
bati, če pomotoma naredite kaj narobe, 
za vami popravim. Zbirko sva pred leti 
zastavila z ženo, da bi vanjo vpisovala 
spomenike iz svoje okolice in s kolesar-
skih ter planinskih izletov (nekaj koristne-
ga pač mora početi človek), pridružili 
so se prijatelji, študenti zgodovine in 
posamezni člani Zveze borcev. Najprej 
sva popisovala kar vse, potem pa sva 
se omejila na partizanske, saj so tisti 
za prvo svetovno vojno in domobranski 
že lepo popisani. Zbirka je zgled, kako 
lahko od spodaj navzgor, brez denarja, 
zgolj s sodelovanjem zavzetih posame-
znikov nastajajo velike in lepe reči. Po-
pisovanje spominja na lov na zaklade 

(geolov oz. geocaching), s to razliko, 
da tu ne dobimo geografskih koordinat 
iskanega predmeta, ampak smo mi tis-
ti, ki zaznamujemo lokacijo spomenika 
na zemljevidu, potem ko ga najdemo. 
Iskanje spomenikov kje v gozdu in v hri-
bovitem svetu brez pravih poti zna biti 
prav pustolovsko.

Navodila za delo so na začetni strani 
sloja, na spletišču Wikiverza pa so pod 
naslovom Partizanski spomeniki na Ge-
opediji viri v pomoč popisovalcem. To 
so tiskani ali spletni seznami spomeni-
kov po občinah ali širših področjih, ki 
jih je treba prepisati v skupno zbirko. 
Nekatere lokalne zbirke vsebujejo samo 
slike, druge pa prinašajo vse mogoče 
podatke. Na Geopediji vsak spomenik 
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označimo tudi na terenu (na zemljevidu 
ali na posnetku iz zraka) in opremimo z 
navodili, kako priti do njega. Sloj vklo-
pimo tako, da v iskalno vrstico vtipka-
mo njegovo ime: Partizanski spomeniki. 
Spomeniki so označeni z zvezdicami. 
Približamo svoje področje na zemljevi-
du in s klikom na zvezdico preverimo 
poznani spomenik. Skromne opise do-
polnimo tako, da kliknemo na ikono 
svinčnika (Uredi) in vnesemo manjkajo-
če podatke, recimo besedilo s spome-
nika. 

Kdor rad potuje križem kražem po de-
želi, bo spomenike, na katere je nale-
tel na nedeljskem izletu in jih poslikal, 
vnesel zvečer doma. Ni treba, da so 
samo iz domače občine, nihče ne bo 
godrnjal, če si izbere za vnos katerega 
iz drugega konca Slovenije. Umestitev 

spomenika olajša vklop sloja hišnih šte-
vilk v ulični povečavi. Izberemo si foto-
grafski (ortofoto) pogled: večji spomeni-
ki se pri ustrezni povečavi zdaj že sami 
pokažejo na zračnem posnetku. Na levi 
strani zaslona kliknemo na ikono zelene 
kaplje s plusom, ki pomeni Dodaj novo 
točko, in odprejo se nam polja za vnos. 
Z levo miškino tipko označimo na ze-
mljevidu točko, kjer se nahaja spomenik 
(v tem trenutku se bodo v oknu za geo-
grafske koordinate samodejno pojavile 
številke), potem pa izpolnimo polja za 
ime in tip spomenika, besedilo na njem, 
polje za opis, vire in dostop. V vnosni 
maski je prostora za tri fotografije spo-
menika. Na koncu se podpišemo in 
vnos datiramo. Če za katerega od polj 
nimamo pri roki podatkov, nič narobe, 
dopolnimo jih kdaj pozneje.
Zgledujmo se pri drugih vpisih. Nekateri 

popisovalci so zelo podrobno poročali 
o tragičnih dogodkih, o katerih priča 
spomenik, drugi vpisi so za zdaj še sko-
pi. Dobro je čim natančneje popisati ori-
entacijske zadrege pri dostopu in kako 
jih premagati. Same velike črke pridejo 
v poštev le za besedilo na spomeniku, 
vse drugo pišemo z malimi črkami. Slike 
pred nalaganjem zmanjšamo na format 
1024 do 1600 pik; sicer pa jih ustrezno 
pomanjša že sistem sam. Spominske 
plošče fotografiramo enkrat čisto od 
blizu, da se čim jasneje vidi napis, in 
drugič od daleč, da je zraven plošče še 
hišna številka ali cela stavba. Spomeni-
ke pa slikamo trikrat: besedilo, celotni 
spomenik in nazadnje še širšo okolico. 
Pri spomeniškem kompleksu bomo več 
posnetkov pred nalaganjem v urejeval-
niku združili v enega. 

Dodatne napotke boste vnašalci dobili s klikom na ikono i na začetni strani sloja, v 
sili pa vprašajte kar mene. Veliko lovske sreče pri iskanju in veselja pri vpisovanju 

spomenikov vam želim! 
miran.hladnik@gmail.com

Primer vpisa enega od spomenikov.
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Društveno dogajanje je pomemben 
del življenja v naši občini. Veliko 
občanov je tudi članov občinskih 
društev, ki s ponosom in vnemo 
skrbijo, da je vsakdan v naši občini 
lepši, varnejši ali športno in kultur-
no pestrejši. In vsakdo, ki plačuje 
dohodnino, lahko našim društvom 
še dodatno pomaga, tako da jim 
podari do 0,5 % svoje dohodnine 
... to ga nič ne stane, pomeni pa 
veliko. 

V naši občini so društva, ki jim lah-
ko podarite del svoje dohodnine in 

tako pomagate pri njihovih priza-
devanjih. Če se za to ne odločite, 
gre vaših pol odstotka nazaj v pro-
račun. Tam vsako leto ostane več 
kot 4 milijone evrov, neporabljenih, 
čeprav verjamemo, da bi jih ravno 
naša društva znala najbolje in naj-
koristneje porabiti.

Vsakdo se verjetno najprej spomni 
naših prostovoljnih gasilcev, ti si 
vedno zaslužijo našo pomoč. Ima 
pa najbrž vsakdo poleg gasilcev 
še kakšno svoje najljubše občinsko 
društvo, tudi njim lahko podarite 
svojih pol odstotka. Če bi radi pol 
odstotka razdelili med več društev, 
lahko storite tudi to – izberete jih 
lahko do največ pet. 

Kako lahko darujete? Preprosto. 
Lahko darujete preko sistema e-Dav-
ki ali se pozanimate pri društvih 
samih. Lahko pa obiščete spletno 
stran dobrodelen.si. Tam vas čaka 
seznam vseh društev iz naše obči-
ne – poiščete jih po poštni številki, 
označite jih, vpišite svoje podatke, 
si natisnite obrazec in ga do konca 
leta odnesite ali pošljite na finančni 
urad. Vaša odločitev velja do prek-
lica oziroma spremembe prejemni-
kov. Bodite dobrodelni še letos, da 
bo že naslednje leto tudi zaradi vas 
življenje v naši občini še lepše, bolj-
še, varnejše. 

Hvala.

Spoštovani občanke in občani občine Miklavž na Dravskem polju

Na naši OŠ Miklavž na Dravskem polju že nekaj let deluje šolski sklad, v katerem se zbirajo 
sredstva iz različnih virov.
 
Šolski sklad v glavnem prispeva za otroke iz socialno šibkih družin. Finančno pomaga pri dnevih 
dejavnosti ob pouku, tekmovanjih, prevozih učencev in ekskurzijah. Žal je v naši občini vse več družin z eksistenčnimi 
težavami, ki jim šolski sklad vsaj deloma omili vsakodnevno stisko.

Šolski sklad Osnovne šole Miklavž prosi občanke in občane, da jim priskočite na pomoč.         

Šolski sklad bo vsa tako zbrana sredstva  namenil izključno za pomoč pri financiranju šolskih in obšolskih dejavnosti 
otrokom iz družin, ki težko zmorejo takšna finančna bremena. Veseli bomo vsakega evra, ki ga boste prispevali v 
šolski sklad in se vam za sredstva iskreno zahvaljujemo.

Ker nekaj sredstev dobimo z zbiranjem odpadnega papirja, vas ob tej priložnosti prosimo, da ga tudi vi odložite v 
šolski zbiralni keson, ki je na parkirišču pri športni dvorani čez celo šolsko leto.

Nakazila za šolski sklad nakažete na račun Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju, Cesta v Dobrovce 21, 2204 
Miklavž na Dravskem polju:
-          Račun odprt pri UJP Slovenska Bistrica številka SI56 0136 9603 0670 076
-          BIC BANKE: BSLJSI2X
-          Sklic za nakazilo SI00 299100
-          Namen: za šolski sklad

Šolski sklad OŠ Miklavž na Dravskem polju

OŠ MIKLAVŽ SKLAD 

PODPRITE NAŠA DRUŠTVA, 
KER VAS NIČ NE STANE
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MIKLAVŽEVANJE

Dragi starši, 
vljudno vas vabimo, da na

MIKLAVŽEVANJE,
ki bo v TOREK, 5. 12. 2017,

pripeljete svoje najmlajše, in sicer:

ob 16. 30 uri –  KULTURNI
 DOM MIKLAVŽ

ob 17. 30 uri – DOM 
KRAJANOV SKOKE

ob 18. 00 uri – DOM 
KRAJANOV DOBROVCE

ob 18. 30 uri – DOM 
KRAJANOV DRAVSKI DVOR

Prireditev so omogočili in pripravili: 
Občina Miklavž na Dravskem polju 

v sodelovanju s 
KS Miklavž, KS Skoke, 

KS Dobrovce, KS Dravski Dvor,
s KUD-om Zvonke Antoličič in 

Društvom upokojencev Miklavž.

VABILO

starejšim krajanom Občine Miklavž 
na Dravskem polju
ob zaključku leta

Krajevni sveti krajevnih skupnosti 
Občine Miklavž na Dravskem polju 
vljudno vabijo krajanke in krajane, 

starejše od 70 let,

na

SREČANJE STAREJŠIH 
KRAJANOV.

(Glej program Praznični december)

OBVESTILO

Pred koncem leta 2017 bo izšla še zadnja letošnja številka Naših izvirov, zato prosim vse 
sodelujoče, da pohitijo s svojimi prispevki. 

Zadnji rok za oddajo besedil je 11. 12. 2017, kar velja tudi za voščila ob
božično-novoletnih praznikih.

Urednik
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PRVIH 10 LET DU MODRA JESEN DRAVSKI DVOR
(POGOVOR S PREDSEDNICO DRUŠTVA MIRO ZELENIK)

Pisalo se je leto 2007, ko se je 
nekaj dravskodvorskih zane-
senjakov odločilo za novo, sa-
mostojno pot. Od kod in zakaj 
ideja, da se odcepite od dobrov-
ških upokojencev in kaj ste že-
leli predvsem z ustanovitvijo 
društva omogočiti sokrajanom?

Ideja o samostojni poti je bila živa že v 
letu 2006, ko smo o tem vse bolj glas-
no razmišljali, da tako rečem »mlajši, 
novopečeni« upokojenci v kraju, med 
drugim pa nas je spodbudila tudi od-
cepitev in ustanovitev DU Skoke. Bila 
je želja po več druženja v kraju, saj je 
takrat v Dravskem Dvoru delovala samo 
KO RK.  Slučajno na nekem družab-
nem dogodku v kraju so me zadolžili, 
da povzamem prve aktivnosti. In tako 
sem začela s sokrajanko, ki je bila po-
verjenica še pri starem dobrovškem dru-
štvu, Bojko Krajnc, kasneje se nama je 
pridružila še Majda Dobaj; od hiše do 
hiše sem zbirala podpise za ustanovitev 
društva.  V zelo kratkem času, do konca 
leta 2006 smo uspele pridobiti že preko 
80 podpisov krajanov. Ustanovni zbor 
smo izpeljali 18. aprila 2007 v prosto-
rih krajevne skupnosti Dravski Dvor, 25. 
maja 2007 pa smo bili na Upravni enoti 
Maribor tudi registrirani kot društvo. Za 
predsednico sem bila imenovana jaz, 
za podpredsednika že pokojni Branko 
Ozmec, za tajnico Majda Dobaj in za 
blagajničarko Terezija Ekart. 6. junija 
istega leta pa so na sklicanem širšem 
zboru bili imenovali še preostali odbori, 
sekcije, referentiv društva.

Od kod ideja po poimenovanju 
društva?

Pri izbiri imena društva smo imeli na 
razpolago kar nekaj predlogov, ki so jih 
podali različni krajani. Nekako pa se je 
najlepše slišal in argumentiral predlog 
Modra jesen, ki ga je podala Marta Ko-
vačič. Med drugim pa to ime simbolizi-
ra modrost mlajšega takratnega sestava 
in zato res vsa zahvala predlagateljici. 

Kako so se vam pridruževali novi člani 
in kako je danes z vašim članstvom?

Moram reči, da sem mnenja, da če res 
prisluhneš starejšim in da z nasmehom 
ter prijazno besedo privabiš marsikoga. 
In tudi opažam, da ko pripravimo kako 
srečanje, praznovanje, kulturno priredi-
tev, se ljudje zelo radi odzovejo. Izredno 
obiskana so tudi naša prijateljevanja s 
pobratenim Društvom upokojencev Zarja 
iz Koga, s katerimi smo spletli resnično 
pristne vezi. Ravno s tem pobratenjem 
smo pridobili kar nekaj novega članstva 
in tako z gotovostjo trdim, da je glede 
števila članov prelomno leto 2010 (pod-
pisano pobratenje), ko smo že beležili 
preko 120 članov našega društva. Pobu-
dnica pobratenja je bila Milena Štiglic, 
katere korenine segajo tja.  V preostalih 
letih pa opažam neko konstanto, ko se 
razveselimo nekaj novih in žal tudi ne-
kaj članov in članic, od katerih smo se 
primorani posloviti. Trenutno število je 
preko 130 in v večini so predstavnice 
nežnejšega spola.

V vseh teh letih ste vsakoletno 
izpopolnjevali, bogatili društve-
ni program. Na kaj vse ste 
slednjega usmerili, prav goto-
vo z namenom razveselitve, za-
dovoljitve potreb članstva v t.i. 
tretjem življenjskem obdobju?

Vsa ta leta smo na športnem področju 
zelo aktivni in tudi uspešni v kegljanju 
s kroglo na vrvici, redno telovadimo, 
imamo tudi peš hojo. Na področju kul-
ture smo pred leti imeli sestav ljudskih 
pevk, ki se žal ni obdržal. Ponosni smo 
na ročnodelsko sekcijo, ki si je nadela 
ime Pentlja in od leta 2008 redno delu-
je. Pripravlja vsakoletne razstave doma, 
članice pa se na oglede podajo tako v 
bližnja kakor tudi okoliška društva ter 
tako izmenjujejo bogate ročnodelske 
izkušnje ter sklepajo nova, dragocena 
znanstva tako na ptujskem, bistriškem 
in pohorskem področju. Lani pa so roč-
nodelke društveno ime promovirale tudi 
na odmevni Razstavi ročnih del Zgornje-
ga Podravja, katero bomo najverjetneje 
gostili tudi pri nas. 

Poleg društvenih prireditev naše člane 
zadnjih pet let popeljemo še na letova-
nje v Izolo, kamor se vsako leto poda 
več članov. 

Z velikim veseljem in praktično na vseh 
dogodkih, na katere smo povabljeni, so-
delujemo na prireditvah in srečanjih v 
občini Miklavž. V samem domačem kra-
ju Dravskem Dvoru pa je izredno uspeš-
no sodelovanje s krajevnim svetom, kjer 
z roko v roki celotno leto pripravljamo 
mnogo prireditev. 

Na tem mestu se želim zahvaliti uprav-
nemu odboru za vso delovno pripravlje-
nost, da si stojimo ob strani, saj le en 
sam ne more nič narediti.

Vse od ustanovitve pa do danes ste v 
vlogi predsednice;  začeti gotovo ni bilo 
lahko, pa tudi uslišati želje odbora ved-
no ni enostavno.

Delim to mnenje, saj ima vsak svoje po-
glede in stališča, kar je pravilno in neka-
ko poskušamo vse vedno prediskutirati 
in se odločiti za najboljše. Vedno najde-
mo stično točko in se tako odražamo kot 
prava ekipa. Začetki pa tako kot pri vsa-
ki zadevi niso bili enostavni; ob strani 
nam je vsekakor stala občina Miklavž, 
zato zahvala županu in občinskim sve-
tnikom, ki so nas doslej podpirali. Začeli 
smo iz nič, danes se lahko pohvalimo z 
vsem, kar so dobrega, koristnega prido-
bili naši člani. Prav vsi smo delali prosto-
voljno in z veseljem. Pohvala in zahvala 
pa gre tudi mladini, ki nam je pomagala 
pri ureditvi zunanjega kegljišča. 
Ste na kaj še posebej ponosni?

Ponosna sem na to, da smo se prvi v 
naši občini pobratili. Razmišljamo še o 
enem pobratenju, kar pa še seveda ni 
dorečeno. V ponos pa mi je tudi, da z 
vsemi društvi, organizacijami v občini 
Miklavž dobro sodelujemo, si med seboj 
pomagamo. In to je najboljša popotnica 
za prihodnost.  
   

Mateja Pleteršek
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IZLET NA KOROŠKO

V soboto, sedmega oktobra, smo se čla-
ni pevske, tamburaške in dramske sekci-
je pri Kulturnem društvu Zvonke Antoličič 
odpravili na vsakoleten izlet. To je bil 
naš že četrti.

Naš cilj je bil: obiskati turistično kmetijo 
Klančnik v Črnečah pri Dravogradu, turi-
stično kmetijo Plaznik v Bistri pri Črni ter 
muzej in rudnik v Mežici.

Kot rečemo, da po dežju zmeraj posije 
sonce, se je tudi  tokrat zgodilo tako in 
po klavrnem vremenu v tem tednu je v 
soboto posijalo sonce, naredil se je lep, 
topel jesenski dan. Spremljal nas je sko-
zi ves dan. Polni vedrine in pričakovanja 
smo se podali na pot. Avtobus podjetja 
Arriva nas je skozi Dravsko in Mežiško 
dolino peljal na želeno mesto.

Oko se kar ni moglo nagledati lepe pok-
rajine, ki se je odpirala pred nami, in 
pogleda na pisane barve dreves na pla-
ninah, katere je nasula jesen. In nehote 
pomislim: kako lepa je naša Slovenija.

Okoli poldneva smo prispeli do turistič-
ne kmetije Klančnik. To je zelo velika 
kmetija, ki leži na sotočju treh dolin: 
Dravske, Mežiške in Mislinjske. Sprejel 
nas je gospodar Marko. Kmetija je stara 
že tristo let. Na njej živijo tri generaci-
je: dedek, gospodar in njegova žena 

ter njuni trije otroci. Kmetijo obdelujejo 
sami in od nje živi osem oseb. Vsakdo 
ima svojo funkcijo in natanko ve, kaj mu 
je početi.

Marko nas je najprej popeljal v 160 
let staro obokano klet, kjer nam je  na 
duhovit način predstavil kmetijo. Poleg 
poljedelstva se ukvarjajo z živinorejo in 
rejo divjadi. Imajo krave molznice, ple-
menske svinje, v Hrastnikovem gaju pa 
so damjaki in mufloni. Pogostili so nas 
z domačim kruhom iz krušne peči, oblo-
ženim z divjačinsko salamo, moštom in 
domačim jogurtom. Nato nas je  Marko 
popeljal v spominsko sobo, v kateri so 
fotografije in predmeti prednikov, ter v 
sobo zgodovine lova. Njihova dopol-
nilna dejavnost je predelava mesa. Iz-
delujejo divjačinsko salamo, klobase, 
slanino, ocvirke in domači jogurt. Vse, 
kar ponudijo turistom, pridelajo doma 
na kmetiji. Naštete dobrote smo lahko 
tudi kupili v njihovi trgovinici. Kmetijo 
Klančnik letno obišče od osem do deset 
tisoč turistov. Marko je tudi lovec, njegov 
največji hobi pa je igranje v tamkajšnji 
dramski skupini. Ta skupina je že dvak-
rat gostovala v našem kraju v okviru gle-
dališkega abonmaja.

S pravim turističnim vlakcem, ki ima dva 
vagona in ju vleče traktor, smo se skozi 
Hrastnikov gaj peljali v leseno kočo, kjer 

je biološka učilnica in je njen oskrbnik 
Markov oče. V koči je preko sto vrst na-
gačenih živali in  več kot tristo lovskih 
trofej.

Po povratku na kmetijo smo se posladka-
li s krofi, ki nam jih je za popotnico dala 
Pekarna Lešnik, naš stalni sponzor.

Zatem smo se odpeljali v Bistro pri Črni, 
na turistično kmetijo Plaznik. Kmetijo 
obdajajo hribi, gozd in pašniki. Tudi 
tu nam je gospodar predstavil kmetijo. 
Vse, kar ponudijo, pridelajo na kmeti-
ji in je biološko. Imajo tudi šest ležišč 
za turiste. Tu je  odbojkarsko igrišče, so 
sprehajalne poti, v Črni pa smučišče. 
Na tej kmetiji smo imeli kosilo. Za sladi-
co so nam ponudili za Koroško značilne 
kločeve štruklje.

Eden naših izletnikov je zaigral na har-
moniko in že se je razlegla pesem, ki 
kar ni hotela ponehati. Ko smo prispeli 
v Mežico, sta tisti hip prenehala obrato-
vati muzej in rudnik in tako si ju nismo 
mogli ogledati. Morda pa bo še kdaj 
priložnost. Kmalu je minil dan in že v 
temi smo se vrnili domov. Med potjo pa 
smo vse do doma prepevali, kar potrju-
je, da smo bili z izletom zadovoljni.
                                              
                                   

Milka Hadler

Foto: Peter Rodež
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V PREKMURJE IN NA GORIČKO
Ko se mošt umiri in ga kletar prične prip-
ravljati na bolj resno stanje, je predah, 
ko so miklavški vinogradniki skupaj s 
Turističnim društvom organizirali jesenski 
izlet. Odpravili smo se na Goričko in se 
na poti ustavili v Murski Soboti. Kratek 
ogled mestnih zanimivosti smo opravili z 
lokalnim vodnikom, ki nam je zanimivo 
predstavil mesto iz časov, ko je štelo le 
četrtino današnjega prebivalstva, do da-
nes, ko bi lahko rekli, da se mesto zopet 
prazni. Murska Sobota je doživela indu-
strijski razcvet v drugi Jugoslaviji in raz-
sulo industrije v Sloveniji. Vodnik je pred-

vsem poudaril razvoj mesta, objekte in 
kulturne zanimivostmi v času razvoja. 
Mesto vidimo le bežno, ko se peljemo 
proti vzhodu države, center pa nam ni 
dostopen tako, kot smo ga imeli priliko 
spoznati. 

Grad na Goričkem nas je pričakal v raz-
mahu obnove. Država ga je odkupila 
od denacionalizacijskih opravičencev v 
zelo slabem stanju. Mnogo so že posto-
rili, čakajo pa jih še veliki in dragi pose-
gi. Ogled je bil strokovno voden, vedno 
pa zmanjka časa za podrobnosti. 

V uri in pol nam je uspelo videti muzej  z 
zanimivimi tematskimi sklopi in ustrezni-
mi zanimivimi eksponati takratnega 
rokodelstva s področja kovaštva, kolar-
stva, lončarstva, tekstila in žganjekuhe. 
Sledila je vodena vinska pokušnja in 
ogled kleti pri vinogradniku in vinarju v 
Dolgovaških goricah.

V. Belšak
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PRIREDITEV KRAJ in ČAS PRIREDITVE  PRIREDITEV SO 
PRIPRAVILI

Petek, 1. 12. 2017
Prireditev »MIKLAVŽEVANJE – 
Milijon in ena zvezda«
in darilni bazar

ŠPORTNA DVORANA PRI OSNOVNI ŠOLI 
MIKLAVŽ ob 17. 00 uri
Prireditev v telovadnici, nato povabilo na 
darilni bazar 

Učenci in učitelji OŠ Miklavž na Dravskem 
polju in podružnična šola Dobrovce 

Sobota, 2. 12. 2017 
OB MEJAH OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Pričetek pohoda pri
OSNOVNI ŠOLI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM 
POLJU ob 9. 00 uri

Planinsko društvo Miklavž 

Nedelja, 3. 12. 2017
MIKLAVŠKA NEDELJA
»Žegnanje«

CERKEV SV. MIKLAVŽA
ob 10. 00 uri – Sveta maša in »žegnanje«
ob 11. 00 uri –Pogostitev krajanov

KS Miklavž v sodelovanju z Društvom 
vinogradnikov, Društvom kmečkih žena in 
posameznimi krajani

Torek, 5. 12. 2017
OBISK SVETEGA MIKLAVŽA
S SPREMSTVOM

ob 16. 30 – KULTURNI DOM
                  MIKLAVŽ
ob 17. 30 – DOM KRAJANOV
                  SKOKE
ob 18. 00 – DOM KRAJANOV
                 DOBROVCE
ob 18. 30 – DOM KRAJANOV
                  DRAVSKI DVOR

Občina Miklavž na Dravskem polju
v sodelovanju s
KS Dravski Dvor,
KS Dobrovce,
KS Skoke,
KS Miklavž, KUD Zvonke Antoličič Miklavž in 
Društvom upokojencev Miklavž

Četrtek, 7. 12. 2017 
SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV 
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU -
družabno srečanje krajanov,
ki so dopolnili 70 let

KULTURNI DOM MIKLAVŽ
ob 17. 00 uri
(obvezne prijave na telefon 041 238 627 
– gospa Erika)

KS Miklavž
v sodelovanju z
Društvom upokojencev Miklavž

Petek, 8. 12. 2017
SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV 
DRAVSKI DVOR -
družabno srečanje krajanov,
ki so dopolnili 70 let.

VELIKA DVORANA V KRAJEVNI SKUPNOSTI 
DRAVSKI DVOR
ob 16. 00 uri

KS Dravski Dvor
v sodelovanju s KO RK Dravski Dvor, DU 
Modra jesen Dravski Dvor in OŠ Miklavž – 
podružnica Dobrovce

Petek, 8. 12. 2017
KRASITEV BOŽIČNO-NOVOLETNEGA 
DREVESA IN 
PRIŽIGANJE PRAZNIČNIH LUČK

GASILSKI DOM MIKLAVŽ
ob 18. 00 uri

PGD Miklavž, Turistično društvo in KS Miklavž

Sobota, 9. 12. 2017
KOŠARKARSKI TURNIR

ŠPORTNA DVORANA MIKLAVŽ
od 8. 00 do 18. 00 ure

Košarkarska šola Miklavž

Sobota, 9. 12. 2017
IZDELAVA OKRASKOV IN VOŠČILNIC 
ustvarjalna delavnica

KULTURNI DOM MIKLAVŽ
od 10. do 12. ure

Društvo prijateljev mladine Miklavž na
Dravskem polju

Sobota, 9. 12. 2017
SREČANJE STAREJŠIH 
KRAJANOV DOBROVCE -
družabno srečanje krajanov,
ki so dopolnili 70 let

KRAJEVNA SKUPNOST
DOBROVCE
ob 15. 00 uri

KS Dobrovce
v sodelovanju s
KO RK Dobrovce, PD Mateja Bora in OŠ 
Miklavž – podružnico Dobrovce, vrtec Ciciban
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PRIREDITEV KRAJ in ČAS PRIREDITVE  PRIREDITEV SO 
PRIPRAVILI

Sobota, 9. 12. 2017
OBISK IN OBDARITEV STAREJŠIH 
KRAJANOV V DOMOVIH ZA 
STAREJŠE IN V DOBROVCAH

DOBROVCE IN OKOLICA MARIBORA KO RK Dobrovce

Sobota, 9. 12. 2017
POSTAVITEV BOŽIČKA NA FLANČIČU

FLANČIČ DOBROVCE
ob 10. 00 uri

Prosvetno društvo
Mateja Bora

Sreda, 13. 12. 2017
PREGLED LETNIKA 2017 – strokovno 
predavanje in pregled vzorcev

KULTURNI DOM MIKLAVŽ 
ob 13. 00 uri (sprejem vzorcev od 12. ure 
v kulturnem domu)

Društvo vinogradnikov Miklavž v sodelovanju 
s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Maribor

Petek, 15. 12. 2017
SREČANJE STAREJŠIH 
KRAJANOV SKOKE -
družabno srečanje krajanov,
ki so dopolnili 70 let

KRAJEVNA SKUPNOST SKOKE
ob 17. 00 uri

KS Skoke v sodelovanju s KO RK Skoke

Petek, 15. 12. 2017
OBISK IN OBDARITEV STAREJŠIH 
KRAJANOV V DOMOVIH ZA 
STAREJŠE IN V SKOKAH

SKOKE IN OKOLICA MARIBORA KO RK Skoke

Sredo, 20. 12. 2017
PRIHOD DEDKA MRAZA

17. 15 – KS DRAVSKI DVOR
17. 35 – VRTEC CICIBAN DOBROVCE
17. 55 – KS SKOKE (pogostitev)
18. 15 – VRTEC VRTILJAK MIKLAVŽ

Občina Miklavž na Dravskem polju

Sredo, 20. 12. 2017
PALČKOVANJE
(tudi za otroke, ki ne obiskujejo 
vrtca)

17. 00 - VRTEC CICIBAN DOBROVCE 
(zbor na Flančiču, nato pohod z lučkami 
do vrtca - lučke prinesite s seboj)
17. 30 - VRTEC VRTILJAK MIKLAVŽ 
(v športni dvorani pri OŠ-lutkovna 
predstava)

Občina Miklavž na Dravskem polju
v sodelovanju z OŠ Miklavž - enotama
vrtca Vrtiljak in vrtca Ciciban

Petek, 22. 12. 2017
TRADICIONALNI TURNIR V 
NAMIZNEM TENISU

VELIKA DVORANA DOMA KRAJANOV 
V DRAVSKEM DVORU od 17. 00 ure

Športno društvo »Dinamika« Dravski Dvor 

Petek, 22. 12. 2017
OBISK BOŽIČKA NA FLANČIČU FLANČIČ DOBROVCE ob 16. 30 uri Prosvetno društvo Mateja Bora

Sobota, 23. 12. 2017
BOŽIČNO – NOVOLETNI KONCERT 
OB ZAKLJUČKU KRAJEVNEGA PRA-
ZNIKA
(nastopajoči Tamburaški orkester, 
Mešani pevski zbor KUD-a Zvonke 
Antoličič, otroški zbor OŠ Miklavž in 
skupina flavtistk)

KULTURNI DOM MIKLAVŽ ob 18. 00 uri
(prost vstop)

KUD Zvonke Antoličič v sodelovanju s KS 
Miklavž

Nedelja, 24. 12. 2017
POHOD K POLNOČNICI V SLIVNICO
Pohod z baklami
od KS Dravski Dvor do cerkve v 
Slivnici

KS DRAVSKI DVOR, odhod ob 21. 30 uri DU Modra jesen Dravski Dvor
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SLO CORR 2017
SREČANJE DOPISNIH ŠAHISTOV SLOVENIJE

Igraš šah? Tekmuješ na turnirjih? Poznaš 
dopisni šah? Zakaj bi igral šah, kjer 
se poteze, po pošti pošiljajo iz kraja v 
kraj?

Kaj je dopisni šah?

Šah je miselna, namizna, potezna igra 
na igralni deski, ki ji pravimo šahovni-
ca, za dva igralca. Ima dolgo tradicijo 
(pojavil se je med poznim 6. stoletjem 
in zgodnjim 7. stoletjem) in visoko raven 
organiziranosti po celem svetu, saj se 
odigravajo tako lokalna, pokrajinska, 
državna, celinska in svetovna srečanja 
(šahovska olimpijada se odvija vsaki 
dve leti). Za igranje šaha potrebujemo 
šahovnico in šest različno močnih ter 
različno gibajočih se figur (kmet, ska-
kač, lovec, trdnjava, dama in kralj).

Dopisni šah je zvrst šaha, za katerega 
je značilno, da igralca nista (tako kot pri 
običajnem šahu) drug nasproti drugega. 
Lahko sta kjerkoli, partija pa običajno 
poteka v daljšem časovnem obdobju. 

Klasični dopisni šah uporablja običajno 
pošto za prenos potez, novejše različice 
pa uporabljajo e–pošto ali strežniški sis-
tem, pa tudi faks, radijski prenos in celo 
poštne golobe.

Kamenčki zgodovine

Prvo znano, dopisno šahovsko partijo 
sta odigrala bizantinski cesar Nicepho-
rus I in kalif Harun al–Rashid (Bagdad, 
763–809). Sel je moral za vsak premik 
figure prepotovati razdaljo 2190 km.

V 12. stoletju sta se v dopisni, šahovski 
partiji pomerila kralja Henrik I (Angli-
ja, 1068–1135) in  Ludvik VI (Francija, 
1081–1137). Kurir je 475 km dolgo pot 
premagoval peš, s kočijo in počasno 
plovbo čez Rokavski preliv.

Leta 1650 so beneški trgovci igrali prvo 
ekipno dopisno šahovsko partijo proti 
hrvaškim trgovcem.
Omenimo še partijo iz 18. stoletja med 
Friderikom Velikim (1712-1786) in njego-

vim učiteljem Voltairjem (1694–1778), v 
kateri je kraljevi kurir prenašal poteze 
med Parizom in Berlinom (1060 km).

Dopisni šah Slovenije
(ht tp://www.dopisni-sah.eu/home_
page/index.php)

Bogata zgodovina slovenskega dopi-
snega šaha se prične pred drugo sve-
tovno vojno, ko je laskavi naslov svetov-
nega prvaka osvojil dr. Milan Vidmar. 
Obdobje med 1945 in 2005 so zazna-
movali številni posamezniki, entuziasti, 
ki so po šest in več tednov čakali pote-
zo iz Rusije, Brazilije, z Japonske ali iz 
Južne Afrike. 

Omenimo Frančka Brgleza, ki je 1979 
postal velemojster dopisnega šaha, od 
1967 do 1970 je bil evropski prvak, od 
1985 do 1995 podpredsednik ICCF, 
1995 je prejel mednarodno priznanje 
Bertla von Massowa za svoje življenj-
sko delo v šahu. 

Miklavž na Dravskem polju

Svet za dopisni šah Slovenije, ki je 
naša popkovina do ICCF ob vsem so-
delovanju z ICCF, vsako jesen razpiše 
tudi državno šahovsko prvenstvo, ki je 
še poseben izziv za nas z dežele, saj 
se pomerimo drug z drugim skozi tiši-
no drvečih elektrončkov ter se prvo ali 

drugo soboto v septembru zberemo »v 
živo« pri domačinu srečanja, da nap-
ravimo rezime enoletnih aktivnosti. Re-
zultati 19. državnega prvenstva v dopi-
snem šahu in vrtinci razpleta – končati 
se mora samo še 31 partij od razpi-
sanih 105 – dvajsetega jubilejnega 
tekmovanja so bili povod za šahovsko 
druženje »SLO CORR 2017 Miklavž na 

Dravskem polju«. Srečanje smo pričeli 
ob 9. v hotelu Kačar ob kavici in ka-
pučinu z živahnim klepetom, saj se je v 
letu, ki je minilo od srečanja v Črni na 
Koroškem, nabralo ogromno pomemb-
nih in zabavnih novic.

Jutranje druženje smo končali s fotografiranjem in dolgo 
kolono avtomobilov, ki se je kot pločevinasti val zlila okoli 
kulturnega doma. Radovedne oči so najprej občudovale dvo-
rano, nato so iskale najbolj udoben sedež za sodelovanje na 
konferenci.

Foto: Slavko Žunkovič

Foto: Tonja Veček

Delovno omizje smo prepustili Marjanu Šemrlu, 
Danilu Koržetu in Alešu Drinovcu
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Foto: Tonja Veček

Ker je bila vsebina seje strogo strokov-
na, povzemimo za javnost, da so po-
samezni dopisni šahisti v minulem letu 
dosegli 21 zmag na mednarodnih do-
pisnih turnirjih (osvojenih drugih, tretjih, 
četrtih mest, ki so nas prav tako razve-
seljevala, nismo preštevali, saj jih je bilo 
veliko). V prijateljskih dvobojih smo pre-
magali reprezentanci Nizozemske (31,5 
: 30,5) in Avstralije (25,5 : 18,5). Selek-
tor reprezentanc Aleš Borštnik je pouda-
ril dobra izhodišča slovenskih ekip na 
kvalifikacijskih in polfinalnih turnirjih ter 
izpostavil odlično uvrstitev ekipe (Šemrl, 
Korže, Borštnik, Fajs, Čopar, Horvat, 
Babič, Kovač) v finalu devetega evrop-
skega ekipnega prvenstva. Fantje so za 
točko zaostali za ekipo Rusije ter za dve 
točki in več prehiteli odlične ekipe Ita-
lije, Nemčije, Švedske… Devet ekipnih 
zmag in trije remiji so pomenili srebrno 
medaljo in ogromno vzpodbudo za na-
daljnje delo.

V minulem letu je med posamezniki in 
kot član različnih ekip največ uspehov 
požel Darko Babič. Končali smo tudi 19. 
državno prvenstvo, v katerem je znanje 
merilo 13 šahistov. Pokal za prvo mesto 
je dvignil Franc Zajšek iz Miklavža na 
Dravskem polju, ki je za pol točke pre-
hitel drugega Marka Coklina in tretjega 
Marjana Večka. Prejemniki pokalov so 
povedali:

Franc Zajšek: »S šahom sem se začel 
ukvarjati relativno pozno. Po naravi sem 
bolj dinamičen tip z veliko gibanja. Kot 
otrok sem se ukvarjal s tenisom, nogo-
metom, judom, športnim plesom. Bole-
zen in operacije so me umirile in po re-
habilitaciji ter rojstvu prvega otroka sem 
se lotil šaha pri 26 letih. Kot samouk 
nisem vedel, kako se naj lotim cele za-
deve. Kupil sem si napačne knjige, ki so 
mi sicer kasneje prav prišle. Začel sem 
hoditi na razne turnirje, kjer sem dose-
gel prvo kategorijo. Potem sem nehal. S 
šahom sem se zopet srečal leta 2004    
na pobudo gospoda Tončka Kukovca in 
včlanil sem se v ŠK Bistrica ob Dravi. 
Igrali smo v III. in kasneje v II. slovenski 
ligi vzhod. Moj najvišji ELO je bil 1856. 
Z dopisnim šahom se ukvarjam  dve leti. 
Sem upokojenec in če mi bo zdravje slu-
žilo, bom igral naprej. Rad bi dosegel 
čim več!«

Marko Coklin: »Šahovska pravila 
sem spoznal že pri starosti 3–4 let. Prvič 
sem šah resno igral v osmem razredu 
osnovne šole, takrat se nam je tudi us-
pelo uvrstiti na republiško ekipno prven-
stvo osnovnih šol. Temu je sledila pavza 
do osemnajstega leta, ko sem spet začel 
igrati in po enem letu postal občinski pr-

 vak v Gornji Radgoni. Takrat sem tudi 
začel igrati v slovenski ligi za šahovsko 
društvo Radensko–Pomgrad iz Murske 
Sobote, katerega član sem še danes. 

Marjan Veček: »Osnovnošolska, di-
jaška in študentska leta nudijo veliko 
prostega časa, ki ga lahko namenimo 

spoznavanju šahovske igre. Za njimi 
obrnemo list življenja, v katerem šah 
za lastno veselje zavije na stranski tir. 
V dnevniku Večer sem davne jeseni 
1981 našel manjši članek o ŠK Sava Be-
ograd, ki organizira dopisne šahovske 
turnirje. Pisal sem jim in kmalu sem so-
deloval na prvem dopisnem turnirju še z 
desetimi Jugoslovani. Na začetku je bilo 
nenavadno. Lahko sem bil doma, igral 
sem na šahovskem turnirju in željno ča-
kal poštarja, če bo prinesel dopisnico 
s potezo. Število turnirjev se je večalo 
in nekega dne sem na pokalu maršala 
Tita osvojil naziv mojstrskega kandida-
ta. Zagotovo je bil uspeh tistih dni remi 
s prvakom Jugoslavije  Srdjanom Ma-
rangunićem v Splitu poleti 1988. Ko so 
me fantje Sveta za dopisni šah spomladi 
2007 seznanili z ICCF serverjem, se je 
število mojih turnirjev in partij ekstremno 
razmahnilo. V tem času sem osvojil štiri 
pokale na državnih prvenstvih, kjer dr-
žim svojevrsten rekord. Na vseh prven-
stvih od božiča 2007 do danes nisem 
izgubil partije. Bom kdaj državni prvak? 
Verjetno ne. Moja cilja sta 200 dopi-
snih turnirjev in 2000 partij na strežniku 
ICCF.« 

Zakaj bi igral dopisni šah, kjer se po-
teze po pošti pošiljajo iz kraja v kraj? 
Res. Zakaj?

Ker igram vsak turnir doma, ker odigram 
potezo zjutraj, podnevi ali zvečer, ko si 
želim šaha, ker ob vsaki potezi uživam 
poljubno dolgo, ker zbiram znamke in 
razglednice, ker imam možnost šahira-
nja z Japonci, Kitajci, Avstralci, Indijci,  
Brazilci, Američani … Se želiš priključiti 
skupnosti slovenskih dopisnih šahistov?

 Obišči spletno stran http://www.
dopisni-sah.eu/home_page/in-
dex.php, kjer so zbrane vse informa-
cije, ki jih potrebuješ.

Marjan Veček

 

Foto: Tonja Veček

Viri:
www.dopisni-sah.eu/home_page/index.php

www.iccf.com/Default.aspx
www.sah-zveza.si/zgodovina/

www.thechesspedia.com/
govori.se/

www.sah-drustvo-ptuj.si/Zgodovina/zgodovina.html
https://sl.wikipedia.org/wiki/

www.sah-zveza.si/novice/podatki/
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SPREJEM UČENCEV 1. RAZREDOV V ŠOLSKO SKUPNOST

V sredo, 4. 10. 2017, so bili prvošolci 
in prvošolke svečano sprejeti v šolsko 
skupnost OŠ Miklavž na Dravskem po-
lju. 

V jedilnico, kjer je potekal sprejem, so 
jih ob zvokih pesmi Petelinček je na 
goro šel pospremili učenci devetih ra-
zredov. 

Najprej sta jih pozdravila in nagovorila 
pomočnik ravnateljice Zvonko Trstenjak 
in župan Občine Miklavž Leo Kremžar. 
Sledil je plesni nastop učencev 5. razre-
da. Vsi navzoči so jih nagradili z buč-
nim aplavzom, slednjega pa so za svoje 
lepe, izvirne in prisrčne nastope poželi 

tudi prvošolčki, ki so se s svojimi učite-
ljicami že nekaj časa vestno in marljivo 
pripravljali na to svečano prireditev. Da 
bi ti trenutki ostali nepozabni in za ved-
no zapisani, so poskrbeli tudi starši, ki 
so ponosno in z nasmeški na obrazih 
pridno fotografirali svoje nadobudneže 
ter posneli njihove nastope. Na obrazih 
staršev se je videlo, da imajo radi svoje 
otroke, da jih spodbujajo, jim stojijo ob 
strani, jim v življenju želijo vse najlep-
še ter da so ponosni, da so to njihovi 
otroci. 

Po kulturnem programu je bila zaoblju-
ba, ki so jo prvošolci ponavljali za me-
noj, predsednico šolske skupnosti. Lah-

ko le rečem, da so bili to moji najljubši 
in najlepši trenutki. Nepopisno je, ko 
veš, da te posluša 80 učencev in nato 
za teboj izrekajo besede, ki niso kar 
tako, temveč besede, s katerimi obljub-
ljajo spoštovanje, odgovornost …

Po končani zaobljubi so razredničar-
ke in pomočnik ravnateljice učencem 
podelili plakete in ježke. Zaključili smo 
veselo, z glasbo in s torto, ki so se je  
prvošolci zelo veselili.

Saša Kodba, 
9. r., OŠ Miklavž na Dravskem polju

NOGOMETAŠI OŠ MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 
NAJBOLJŠI V DRŽAVI

Pa smo dočakali. Po odličnih igrah v 
zadnjih petih letih, ko smo se kar dvakrat 
uvrstili v polfinale Državnega prvenstva, 
je tej generaciji starejših dečkov najprej 
uspela uvrstitev na finalni turnir (kamor se 
uvrstijo najboljše štiri šole v državi), na 
samem turnirju pa smo pokazali največ 
in postali najboljši v državi.

Pa pojdimo po vrsti. Vedeli smo, da 
ima ta generacija potencial, vendar je 
bilo treba priti čez začetne ovire, saj je 
zgodbe lahko hitro konec, če se prehit-
ro spotakneš. Občinsko prvenstvo smo 
začeli suvereno. Na prvem turnirju, ki je 
potekal 7. 12. v Dvorani Lent v Maribo-
ru, smo gladko odpravili OŠ Duplek (4 
: 1), nato OŠ Šentilj (5 : 1) in na koncu 
še OŠ Lovrenc (3 : 0). Naslednji teden, 
14. 12., nas je čakalo finale v isti dvora-
ni z najboljšimi šolami okolice Maribora. 
Najprej smo v prvem četrtfinalu prema-
gali OŠ Kungota (2 : 0), nato pa je sledil 
nasprotnik, ki bi lahko končal našo pot, 
saj sta se v nadaljevanje uvrstili samo 
dve prvouvrščeni šoli in poraz bi pomenil 
tretje ali četrto mesto. OŠ Voličina.

Vsi učenci trenirajo in tekmujejo v klubu 
dvoranskega nogometa, zato smo priča-
kovali težko tekmo. Tako je tudi bilo. Tek-
ma se je po rednemu delu končala brez 
golov in sledila je ruleta kazenskih stre-

lov. Vsi naši strelci so bili uspešni, med-
tem ko je naš golman Sergej Granula 
obranil dva kazenska strela in lahko smo 
se veselili finala. Tudi v finalu nas je čakal 
močan nasprotnik. OŠ Ruše je naš stari 
znanec. Tekmo smo začeli odlično in hit-
ro povedli, nato smo si dokaj nespretno 
zabili avtogol in sledili so novi kazenski 
streli. Tokrat so nasprotniki bili boljši in 
slavili minimalno, a zasluženo zmago. 
Mi smo se kot drugouvrščeni uvrstili na 
področno.

Področno prvenstvo, kjer sta tekmovali 
dve najboljši šoli mariborske občine in 
dve najboljši mariborski šoli, je poteka-
lo 21. 12. v Dvorani Lent. Na prvi tekmi 
proti OŠ Draga Kobala smo se spustili v 
tekmovanje, kdo da več golov. Nekako 
to ni naša igra in rezultat v tekmi obratov 
je bil (4 : 3) za nasprotnike in tako nam 
je ostala tekma za tretje mesto. Če izgu-
bimo, ostanemo brez medalje in uvrstitve 
na državno prvenstvo, kamor se uvrsti-
jo najboljše tri šole s tega tekmovanja. 
Spet je pred nami stala ekipa OŠ Ruše, 
s katero smo izgubili finale občinskega 
tekmovanja. Vstopili smo zbrano in po-
skušali igrati svojo igro. In res. Po vodstvu 
Rušanov smo najprej izenačili, nato pa v 
sami končnici srečanja dosegli zmagoviti 
gol. Medalje in uvrstitev na državno. Kar 
odleglo nam je. Nadaljevanje pa je bilo 

sanjsko. Na četrtfinalnem turnirju, ki je 
potekal 14. 2. v Kidričevem, smo pometli 
z nasprotniki. Najprej OŠ Livada iz Ve-
lenja (7 : 0), nato domača OŠ Kidričevo 
(3 : 1) in na koncu še OŠ Ljubečna (7:2). 
Dvorana, v kateri je bilo več prostora kot 
na Lentu v Mariboru, in petelini so lahko 
razširili svoja krila. Niti sanjalo se nam 
ni, da bomo še enkrat potovali v Kidriče-
vo in doživeli čudovite trenutke.

Nato je sledil polfinalni turnir. Lahko bi 
ga organizirali v naši dvorani, vendar so 
si fantje želeli veliko igrišče in tako smo 
potovali v Prevalje. To je bil že tretji polfi-
nale za našo šolo v petih letih. Ali se nam 
bo končno uspelo uvrstiti v finale? Tam je 
mesto samo za najboljšo šolo turnirja. 
Uspelo nam je. Začeli smo z veliko smole 
proti OŠ Franceta Prešerna iz Maribora, 
ko smo po sedmih zadetih vratnicah (!), 
prejeli gol iz nasprotnega napada. Ko 
je že kazalo na naš poraz, smo izenačili 
dobesedno v zadnjih sekundah tekme. 
Kar malo zaskrbljeni smo vstopili v nas-
lednji dve tekmi, vendar se je pokazalo, 
da je strah bil odveč. Po začetnih nervo-
znih minutah smo se po vodstvu sprostili 
in prav vsi igralci so prispevali svoj delež 
k visokim zmagam proti OŠ Beltinci (9 
: 1) in OŠ F. Goloba iz Prevalj (10 : 2). 
Najboljši strelec turnirja - kapetan Kri-
stjan Sagadin in najboljši igralec turnirja 
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Gašper Pečnik iz naših vrst! Začutili smo, 
da lahko premagamo vsakogar in rekli 
smo si: »Na finalu gremo po zlato!«

Nestrpno smo pričakovali nasprotnike in 
kraj igranja finalnega turnirja. Dolenjci 
iz Trebnjega, Primorci iz Solkana in naši 
sosedje iz Kidričevega, ki smo jih enkrat 
že premagali v četrtfinalu. Zanimivo. 
Obe oddaljeni šoli nista imeli primernih 
dvoran za finale državnega prvenstva, 
torej smo ostali mi in Kidričevo. Domača 
dvorana ali velika dvorana pri sosedih? 
Po dogovoru so Kidričani pristali na or-
ganizacijo. Zdaj pa vsi v Kidričevo. Go-
spa ravnateljica je ugodila želji po navi-
jačih in obljubila, da nas tudi sama pride 
vzpodbujat. Za 9. razrede smo organi-
zirali športni dan, povezan z ogledom 
tekem, in polni optimizma smo čakali 
dan finala. V torek, 23. 5. 2017, smo se 
odpravili v Kidričevo. Poln dvonadstro-
pni avtobus: ekipa in navijači. Medtem 
ko so ostali opravili pohod, smo se mi 
tekmovalci pripravljali za tekmovanje. 
Opravljen je bil žreb. V polfinalu smo se 
udarili z ekipo OŠ Trebnje. Po začetnem 
otipavanju se je polčas končal brez za-
detkov. V nadaljevanju so najprej poved-
li nasprotniki. Šok. Nato se sliši s tribun 
glasno navijanje in že v naslednji minuti 
izenačimo. Publika nas glasno vzpod-
buja, mi pa dosežemo še dva zadetka. 
Zmaga (3 : 1) za nas, finale in najmanj 
srebro je naše. Med čakanjem odločilne 
tekme gledamo ostale tekme, sošolci se 
na igriščih igrajo, kamere snemajo in 
učenci novinarji prosijo za izjave igralce 
finalistov. OŠ Solkan in mi. Polni samoza-
upanja vstopimo v finalno tekmo, med-
tem pa se tribune napolnijo z navijači, ki 
glasno vzpodbujajo obe ekipi. Po našem 
vodstvu nasprotniki izenačijo, nato sledi-
jo naše minute in z dvema zadetkoma 
povedemo (3 : 1). Na semaforju je do 
konca tekme še nekaj več kot štiri minute. 

V mislih že slavimo. Pokazalo se je, da 
prehitro. Nasprotniki nas z dvema zadet-
koma dohitijo in rezultat je izenačen. Sle-
di streljanje kazenskih strelov, ki bo dalo 
prvaka države. Napetost je velika, igral-
ci, objeti na sredini igrišča, stiskajo pesti 
za svoje strelce in golmana. Strelci so 
zbrani in kar prve tri serije vsi zadenejo.  
Naš Žan Sprinčnik v četrti seriji zbrano 
zadene in čakamo četrtega strelca OŠ 
Solkan. Ko žoga zleti tik ob vratnici v avt, 
se začne veliko slavje. Navijači in igralci 
s trenerjem glasno proslavimo velik dose-
žek. Najboljši v državi: 143 šol je začelo 
to tekmovanje.

Končni vrstni red: 1. OŠ Miklavž, 2. OŠ 
Solkan, 3. OŠ Trebnje, 4. OŠ Kidričevo. 
Zasluženo. Prva nogometna medalja 
za našo šolo na državnih prvenstvih in 
to zlata!  Ta generacija se je zapisala 
v zgodovino šole in po košarkarjih in 
odbojkaricah občutila slast igranja na 
finalnem turnirju najboljših šol v državi. 

Več kot dvajset let je minilo od zmage 
odbojkaric, košarkarji so bili v preteklih 
letih drugi in četrti …

Ob koncu zapišimo, da so igralci prido-
bivali kar nekaj let svoje znanje s kvalitet-
nim delom v klubih v Miklavžu, Mariboru  
in okolici, eden celo v avstrijskem Grad-
cu, trener pa je z dolgoletnimi izkušnjami 
vodil barko skozi vse pasti tekmovanj do 
prvega mesta. Zahvala staršem, vodstvu 
šole, učiteljem, sošolcem navijačem, ki 
so nas podpirali v naših športnih priza-
devanjih. Ne pozabimo odličnih organi-
zatorjev iz OŠ Kidričevo, kraj Kidričevo 
pa nam bo za vse življenje ostal v lepem 
spominu.  

                                           
             Miro Kalezič,                                           

prof. ŠPO

Naša  šolska  ekipa: Kristjan 
SAGADIN, Gašper PEČNIK, 
Žan SPRINČNIK, Nino FRANCI, 
Sergej GRANULA,  Andraž 
KORES, Tin MILOŽIČ, Jakob 
BERGLEZ, Rene DRUŽOVEC, 
Niko FRAS, Patrik POLANC, 
Tomaž ULAGA.  Vodja in trener 
ekipe:  Miro KALEZIČ, prof. ŠPO.
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IZJEMNA SEZONA NOGOMETNE ŠOLE NK MIKLAVŽ

V našem kraju deluje uspešno športno 
društvo NK Miklavž, v katerem smo si 
zastavili jasna merila organizacije in 
prioritet.  V našem klubu namenjamo 
največjo pozornost mladim nogometa-
šem. Usmerjeni smo v delo z mladimi 
ter skrbimo za usposabljanje trener-
skega in drugega strokovnega kadra 
v klubu. Osnovna naloga je zagotovi-
ti vsem selekcijam v klubu kakovostno 
delo, razvoj in pogoje za doseganje 
optimalnih rezultatov. Zadali smo si 
nalogo nadgraditi strokovno delo, širiti 
bazo mladih nogometašev, širiti zdrav 
način življenja med mladimi, širiti krog 
pokroviteljev in podpornikov kluba. V 
letošnji sezoni  2016/2017 so se sado-
vi dela članov kluba, trenerjev, otrok  
pokazali v izredno uspešni sezoni. Vse-
kakor so ti rezultati  tudi plod podpore 
staršev otrok, ki igrajo za naš kljub. V 
nogometni šoli NK Miklavž  igra in se 
uči veščin nogometa več kot 200 otrok, 
in sicer v naslednjih selekcijah: vrtec, 
U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, 
U15, kadeti (U17), mladinci (U19). V 
klubu imamo prav tako tudi člansko in 
veteransko ekipo.

Že več let izvajamo brezplačno kvali-
tetno vadbo v vrtcu Miklavž. Za dobro 
delo smo dobili priznanje tudi od No-
gometne zveze Slovenije, ki nas je uvr-
stila v projekt  NOGOMETNEGA VRT-
CA. Naslednjo sezono bomo izvajali 
projekt, ki se pod okriljem NZS izvaja 
samo v 9 vrtcih v Sloveniji. S tem pro-
jektom bo vrtec zraven kvalitetne vadbe 
pridobil tudi potrebne rekvizite, ki jih 
bodo lahko uporabljali tudi pri ostalih 
dejavnostih.

V selekcijah U7, U8, U9,  kjer je priori-
teta razvoj motiviranih mladih nogome-
tašev, izvajamo vadbo trikrat tedensko. 
Prav tako se udeležujemo turnirjev, ki 
jih organizira Medobčinska nogometna 
zveza Maribor. V selekcijah U10 - U15 
poteka vadba štirikrat tedensko. Z U10, 
U11, U12, U13 se udeležujemo veliko 
turnirjev po Sloveniji, Avstriji, Hrvaški, 
Bosni in Hercegovini, Srbiji, Madžarski, 
Italiji in tudi letos smo bili v Španiji na 
turnirju BARCELONA CUP 2017. Ob 
tem bi se zahvalil vsem donatorjem in 
staršem otrok, ki so nam pomagali, da 
smo vse te zahtevne projekte lahko iz-
peljali in tako otrokom omogočili nepo-
zabne športne trenutke. Čeprav na tem 
nivoju ni prioriteta rezultat, vseeno dob-
ro vpliva na motiv in daje novih moči 

za nadaljnje delo na treningih. Odličnih 
rezultatov naših selekcij na turnirjih je 
izredno veliko:

U10: Tabor 2. mesto; Miklavž 3. mesto 

U11: Gnas (Avstrija) 2. mesto; Hau-
smannstaten (Avstrija) 1. in 4 mesto; 
Straden (Avstrija) 2. in 4. mesto; Kranj 
2. In 4. mesto

U12: Slovenske Konjice 1. mesto; Zma-
jevo gnezdo Ljubljana 2. mesto; Tabor 
1. in 2. mesto; Beograd (Srbija); Venice 
cup (Italija); Varaždin (Hrvaška); Leibni-
tz (Avstrija); Graz (Avstrija)

U13: Gančani 1. mesto; Čarda 1. mes-
to; Graz (Avstrija) 1. mesto; Rače 1. in 
2. mesto; Gnas (Avstrija) 2. in 4. mesto; 
Wettmanstaten (Avstrija) 1. in 2. mesto; 
Hausmanstaten (Avstrija) 1. in 2. mesto; 
Ljutomer 2. mesto; Zagreb (Hrvaška) 1. 
mesto; Sturm (Avstrija) 4. mesto; Straden 
(Avstrija) 1. in 2. mesto; Rogoza 1. in 
2. mesto; Murska sobota 1. in 2. mesto; 
Kranj 1. mesto; Barcelona (Španija) 4. 
mesto. S selekcijama U14 in U15 smo 
v letošnji sezoni tekmovali v ligah MNZ 
Maribor U15. Ligaško tekmovanje je 
zaradi velikega števila ekip potekalo v 
dveh skupinah. Z U15 smo nastopali v 
ligi U15-1 in z naskokom osvojili prvo 
mesto brez poraza. Z U14 smo nasto-
pali v ligi U15-2 in tudi ta selekcija je 
dosegla z naskokom prvo mesto brez 
poraza. S tako suverenimi nastopi smo 
PRVAKI MNZ MARIBOR in si zagotovili 
neposredno igranje v kvalifikacijah za 
1. slovensko ligo U15 vzhod. Kvalifika-
cije bodo potekale 11.6.2017 v gos-
teh in 14.6.2017 na domačem igrišču. 
Nasprotnik bo zmagovalec srečanja 
Zavrč- Turnišče.

S selekcijo kadetov in mladincev smo v 
tej sezoni igrali v ligah MNZ Maribor. 
Tudi te selekcije so zasedle prvo mesto 
in postale PRVAKI MNZ MARIBOR. Za 
napredovanje v 2. slovensko ligo se v 
tem tekmovanju gleda skupna lestvica 
rezultatov. Pri tem gre pohvaliti poseb-
no selekcijo kadetov, ki je zmagala vseh 
20 ligaških tekem.

Prav tako lahko povemo, da je ekipa 
Osnovne šole Miklavž, katere igralci 
izhajajo iz naše nogometne šole, pos-
tala DRŽAVNI PRVAK v dvoranskem 
nogometu. Vsi ti uspehi, zadovoljstvo 
otrok in staršev kažejo, da smo na pravi 

poti. Pri uspešnem razvoju nam trenutno 
predstavlja oviro neustrezno glavno igri-
šče, ki je bilo narejeno pred 37 leti. Za 
nastopanja na nivoju Nogometne zveze 
Slovenije je to igrišče neprimerno. Zato 
je naša naslednja prioriteta s pomočjo 
lokalne skupnosti, MNZ Maribor in NZS 
izvesti novo glavno igrišče.

V našem kraju deluje uspešno športno 
društvo NK Miklavž, v katerem smo si 
zastavili jasna merila organizacije in 
prioritet.  V našem klubu namenjamo 
največjo pozornost mladim nogometa-
šem. Usmerjeni smo v delo z mladimi 
ter skrbimo za usposabljanje trenerske-
ga in drugega strokovnega kadra v klu-
bu. Osnovna naloga je zagotoviti vsem 
selekcijam v klubu kakovostno delo, 
razvoj in pogoje za doseganje opti-
malnih rezultatov. Zadali smo si nalogo 
nadgraditi strokovno delo, širiti bazo 
mladih nogometašev, širiti zdrav način 
življenja med mladimi, širiti krog pokro-
viteljev in podpornikov kluba. V letošnji 
sezoni  2016/2017 so se sadovi dela 
članov kluba, trenerjev, otrok  pokazali 
v izredno uspešni sezoni. Vsekakor so ti 
rezultati  tudi plod podpore staršev ot-
rok, ki igrajo za naš kljub.

V nogometni šoli NK Miklavž  igra in 
se uči veščin nogometa več kot 200 ot-
rok, in sicer v naslednjih selekcijah: vr-
tec, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, 
U14, U15, kadeti (U17), mladinci (U19). 
V klubu imamo prav tako tudi člansko 
in veteransko ekipo. Že več let izvaja-
mo brezplačno kvalitetno vadbo v vrtcu 
Miklavž. Za dobro delo smo dobili pri-
znanje tudi od Nogometne zveze Slove-
nije, ki nas je uvrstila v projekt  NOGO-
METNEGA VRTCA. Naslednjo sezono 
bomo izvajali projekt, ki se pod okriljem 
NZS izvaja samo v 9 vrtcih v Sloveniji. 
S tem projektom bo vrtec zraven kvalite-
tne vadbe pridobil tudi potrebne rekvizi-
te, ki jih bodo lahko uporabljali tudi pri 
ostalih dejavnostih.

V selekcijah U7, U8, U9,  kjer je priori-
teta razvoj motiviranih mladih nogome-
tašev, izvajamo vadbo trikrat tedensko. 
Prav tako se udeležujemo turnirjev, ki 
jih organizira Medobčinska nogometna 
zveza Maribor.

V selekcijah U10 - U15 poteka vadba 
štirikrat tedensko. Z U10, U11, U12, U13 
se udeležujemo veliko turnirjev po Slove-
niji, Avstriji, Hrvaški, Bosni in Hercego-
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vini, Srbiji, Madžarski, Italiji in tudi letos 
smo bili v Španiji na turnirju BARCELO-
NA CUP 2017. Ob tem bi se zahvalil 
vsem donatorjem in staršem otrok, ki so 
nam pomagali, da smo vse te zahtevne 
projekte lahko izpeljali in tako otrokom 
omogočili nepozabne športne trenut-
ke.  Čeprav na tem nivoju ni prioriteta 
rezultat, vseeno dobro vpliva na motiv 
in daje novih moči za nadaljnje delo na 
treningih. Odličnih rezultatov naših se-
lekcij na turnirjih je izredno veliko:

U10: Tabor 2. mesto; Miklavž 3. mesto 

U11: Gnas (Avstrija) 2. mesto; Hau-
smannstaten (Avstrija) 1. in 4 mesto; 
Straden (Avstrija) 2. in 4. mesto; Kranj 
2. In 4. mesto

U12: Slovenske Konjice 1. mesto; Zma-
jevo gnezdo Ljubljana 2. mesto; Tabor 
1. in 2. mesto; Beograd (Srbija); Venice 
cup (Italija); Varaždin (Hrvaška); Leibni-
tz (Avstrija); Graz (Avstrija)

U13: Gančani 1. mesto; Čarda 1. mes-
to; Graz (Avstrija) 1. mesto; Rače 1. in 

2. mesto; Gnas (Avstrija) 2. in 4. mesto; 
Wettmanstaten (Avstrija) 1. in 2. mesto; 
Hausmanstaten (Avstrija) 1. in 2. mesto; 
Ljutomer 2. mesto; Zagreb (Hrvaška) 1. 
mesto; Sturm (Avstrija) 4. mesto; Straden 
(Avstrija) 1. in 2. mesto; Rogoza 1. in 
2. mesto; Murska sobota 1. in 2. mesto; 
Kranj 1. mesto; Barcelona (Španija) 4. 
mesto

S selekcijama U14 in U15 smo v letošnji 
sezoni tekmovali v ligah MNZ Maribor 
U15. Ligaško tekmovanje je zaradi veli-
kega števila ekip potekalo v dveh skupi-
nah. Z U15 smo nastopali v ligi U15-1 
in z naskokom osvojili prvo mesto brez 
poraza. Z U14 smo nastopali v ligi U15-
2 in tudi ta selekcija je dosegla z na-
skokom prvo mesto brez poraza. S tako 
suverenimi nastopi smo PRVAKI MNZ 
MARIBOR in si zagotovili neposredno 
igranje v kvalifikacijah za 1. slovensko 
ligo U15 vzhod. Kvalifikacije bodo po-
tekale 11.6.2017 v gosteh in 14.6.2017 
na domačem igrišču. Nasprotnik bo 
zmagovalec srečanja Zavrč- Turnišče.
S selekcijo kadetov in mladincev smo v 
tej sezoni igrali v ligah MNZ Maribor. 

Tudi te selekcije so zasedle prvo mesto 
in postale PRVAKI MNZ MARIBOR. Za 
napredovanje v 2. slovensko ligo se v 
tem tekmovanju gleda skupna lestvica 
rezultatov. Pri tem gre pohvaliti poseb-
no selekcijo kadetov, ki je zmagala vseh 
20 ligaških tekem.

Prav tako lahko povemo, da je ekipa 
Osnovne šole Miklavž, katere igralci iz-
hajajo iz naše nogometne šole, postala 
DRŽAVNI PRVAK v dvoranskem nogo-
metu.

Vsi ti uspehi, zadovoljstvo otrok in star-
šev kažejo, da smo na pravi poti. Pri 
uspešnem razvoju nam trenutno pred-
stavlja oviro neustrezno glavno igrišče, 
ki je bilo narejeno pred 37 leti. Za na-
stopanja na nivoju Nogometne zveze 
Slovenije je to igrišče neprimerno. Zato 
je naša naslednja prioriteta s pomočjo 
lokalne skupnosti, MNZ Maribor in NZS 
izvesti novo glavno igrišče.

Miran Đuran, 
predsednik NK Miklavž

U14 prvaki MNZ Maribor
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ANA GAJZER, PREPOZNAVNO 
IME  JUNIOR HANDLINGA

Le 14 jih šteje Ana Gajzer iz Skok, 
a njene izkušnje z malimi ali večjimi 
kosmatinci so izredne. Izredne pa niso 
samo izkušnje, pač pa tudi lovorike, 
osvojene rozete na različnih pasjih raz-
stavah in tekmovanjih junior handlinga 
tako evropskega kot tudi svetovnega for-
mata. Kotički posebej temu namenjeni 
omari so napolnjeni do vrha in še čez.

Ob najinem pogovoru je ravno odložila 
kovčke ob prihodu s Svetovne razstave 
psov v nemškem Leipzigu (World dog 
show Leipzig), a misli ji že uhajajo na 
čez nekaj dni izpeljano pomembno tek-
movanje v Zagrebu, kjer bo vodila tri 
ameriške kokre in švicarskega ovčarja. 
In kaj je sploh junior handling? Han-
dling ali rokovanje je priprava za raz-
stavljanje psov na pasjih razstavah, kjer 
posebej usposobljeni sodniki za junior 
handling ocenjujejo sposobnost, veščine 
mladega razstavljalca, ki v večini sploh 
ni lastnik psa (pes mora biti rodovniški in 
ustrezati predpisanim pasemskim stan-
dardom).  V sklopu junior handlinga sta 
oblikovani dve skupini t. i. handlerjev. 

Mlajša starostna skupina povezuje fante 
in dekleta v starosti od 9 do 12 let; sta-
rejša starostna skupina pa od 13 do do-
polnjenih 17 let, zatem pa že govorimo 
o senior handlingu. Pasji vodniki morajo 
upoštevati točno določena navodila in 
poznati sistem ocenjevanja, pri čemer 
je najbolj pomembno, da vodnik psa 
nikoli ne sme biti v položaju med sodni-
kom in psom. Ocenjuje se pet osnovnih 
in še nekaj dodatnih likov. Večina teh 
likov je uporabna tudi pri ocenjevanju 
psov na razstavah, kar pomeni, da je 
junior handling najboljša osnova dob-
rega razstavljanja. Prav zato se vedno 
več otrok odloča za to tekmovanje, saj 
si tako pridobijo izkušnje, ki jim kasneje 
pri razstavljanju še kako pridejo prav.  
Strogo določeno je denimo delo v vrsti, 
tudi obrati psa in vodnika so natančno 
definirani, zobovje in ugriz ter predsta-
vitev pasme je pomembna naloga han-
dlerja. Zanimivost pa je prav gotovo 
zahteva po urejenosti in pravilni barvni 
usklajenosti vodnika. Mladi vodnik tako 
mora biti čist in urejen, vendar nikoli 
tako vpadljivo oblečen, da bi s svojo kri-

čečo pojavo  zasenčil razstavljanje psa. 
Obleka vodnika nikoli ne sme biti v isti 
barvi, kot je barva dlake psa. Na vseh 
udeleženih razstavah v Sloveniji zbrane 



MLADI UPI

Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju 25

točke lahko handlerju doprinesejo na-
slov pokalnega zmagovalca, s čimer so 
mu nato odprta vrata za udeležbo na 
Cruftsu, največji razstavi psov na svetu 
v Angliji.  Naziv državnega prvaka JH 
pa se pribori na državnem tekmovanju 
in omogoči zastopanje slovenskih barv 
na svetovni razstavi.

Ana se je z junior handlingom srečala 
šele pred tremi leti, ko je sklop okoliščin 
oziroma skorajšen ugriz Aninega Noksa 
doprinesel snidenje s takrat že izkušeno 
handlerko Kajo Perkovič, ki jo je po bliž-
je spoznala z razstavljanjem psov in se-

gmentom ocenjevanja vodnikov.  Danes 
ima Ana že pester razpored tekmovanj, 
saj jih v posameznem letu izpelje med 
30 in 40. Izredno bogate izkušnje pri-
dobiva na teh predstavitvah, ob čemer 
pa je dobro izhodišče predvsem sodelo-
vanje s svetovno znanim razstavljavcem 
Richardom Helmanom iz New Yorka. 
Poleg domačih razstav se udeležuje 
razstav v Belgiji, Češki, Italiji, Nemčiji, 
Avstriji, Hrvaški in Bosni kakor tudi v Ve-
liki Britaniji in Ukrajini. Prav letos je na 
svetovni razstavi v Kijevu bila izbrana v 
top 9 vodnikov in tako Sloveniji po štirih 
letih ponovno priborila ta laskavi naziv 

v konkurenci junior handlinga. Čeprav 
še osnovnošolka in s tem povezanimi 
obveznostmi iz ljubezni do psov ureja, 
neguje in poučuje prenekatere pse tudi 
preko naših meja. Nikoli pa ji ne zmanj-
ka časa za dva domača ljubljenca Ajšo 
(shitzu) in Lexy-a (canecorsu), ki Ano ob 
državnih, evropskih in svetovnih razsta-
vah še kako pogrešata. 
                                                                                    

              Mateja Pleteršek 

JESEN V VARSTVU OTROK ČEBELICA

Jesenski meseci so nam prinesli nove iz-
zive za raziskovanje v naravi in ustvarja-
nje v igralnici. Prijetno toplo in suho vre-
me nam je pomagalo, da smo dnevne 
dejavnosti prenesli iz igralnice na polje 
in v gozd. Spremljali smo spremembe 
na njivah, kjer so rasle buče in koruza. 
V gozdu smo nabirali jesenske plodo-
ve, listje in lubje. Iz lubja smo izdelali 
gozdne živali, jim pripravili  hrano; stor-
že, želod, kostanj, orehe, lešnike,  ko-
ruzo  in jim postlali z listjem, da jim bo 
čez zimo toplo.

Neki dan nam je Vid, ki je bil na obi-
sku pri svoji babici, prinesel eno veliko 

bučo. Položili smo jo na sredo mize. Ot-
roci so jo z zanimanjem opazovali, bo-
žali, obračali in kotalili. Ob tem se jim 
je porodilo veliko vprašanj: Kje je zras-
la? Zakaj ima pecelj? Zakaj je takšne 
barve? Jo bomo pobarvali? Ali jo lahko 
pojemo kot lubenico? No ja, lahko bi 
iz nje skuhali bučno juho, morda bučno 
omako ali bučni zavitek, vendar jih je 
predlog, da iz nje naredimo »duhca«, 
zamikal še bolj. Prav vsi pa si niso želeli 
umazati prstkov s čiščenjem semen, ki 
smo jih posušili, da jih bomo kot zdrav 
prigrizek pojedli. Očiščeni buči smo iz-
rezali kroge, trikotnike in kvadrate, ki so 
oblikovali oči, nos, usta in ušesa. Vanjo 

smo vstavili svečko, jo prižgali, zatemni-
li okna in za nekaj trenutkov vsi postali 
nagajivi duhci, BUUU! Duhci so otroke 
tako očarali, da smo s to igrico nada-
ljevali še nekaj dni in z njo preseneti-
li še starše. Iz papirnatih robčkov smo 
izdelali duhce, jih pritrdili na zamašek 
plastenke in jih zaprli vanjo. Ko so starši 
prišli iskat svoje otroke, so duhci pobeg-
nili iz plastenk, letali po zraku in če so 
bili preveč nagajivi, smo jih hitro zaprli 
nazaj v plastenko. Joj, kako smo prestra-
šili mamice in atije!

Toda naše navdušenje nad duhci se še 
ni končalo. Teta Goga sem na spletu 
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zasledila japonsko gledališko predstavo 
KAMIŠIBAJ. Ta način podajanja zgod-
be otrokom me je tako pritegnil, da sem 
ga nemudoma osvojila in prenesla v 
svojo mesečno dejavnost. Naslov naše 
zgodbice se je glasil »ČAROBNI DU-

HEC«. Že sam po sebi je kamišibaj ot-
rokom pritegnil pozornost, ko pa sem z 
njegovo pomočjo pripovedovala zgod-
bico, sem jo morala ponoviti trikrat. Se-
daj pripravljam vedno nove zgodbe, ki 
jih otrokom tedensko predstavim. 

Ko ob tem opazujem zadovoljne otroške 
obrazke, ki osvajajo nove izkušnje, pa 
je neprecenljivo.

BUUU…
Veselo jesen vam želimo!
Otroci in varuhinja Goga

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI TUDI V VRTCU

Evropski teden mobilnosti je tradicional-
na evropska pobuda, ki lokalne skup-
nosti spodbuja k uvedbi in promociji 
trajnostnih prometnih ukrepov. Temu se 
je pridružila tudi naša občina Miklavž 
na Dravskem polju kot tudi OŠ Miklavž 
z vrtcema Ciciban in Vrtiljak.

Slogan letošnjega tedna mobilnosti je 
Združimo moči, delimo si prevoz. Vse-
kakor ima deljenje prevoza velik vpliv 
tako na kvaliteto zraka, porabo denarja 
kot na zasedenost vedno premalo par-
kirnih mest v krajih. Tista svetla plat de-
ljenja prevoza pa je ta, da imajo drugi 
udeleženci pešci, kolesarji, motoristi več 
prostora v prometu. Hoja, kolesarjenje 
kot uporaba  prevoza s sredstvi javnega 
potniškega prometa so za mlade zabav-
ni, zraven tega pa prizanašajo našemu 
okolju. Otroci, ki so samostojno mobilni, 
se bolje, hitreje in aktivneje učijo o svoji 
okolici. To pripomore k samozavesti ot-
roka. Zraven tega pa se otroci navadijo 
gibanja in aktivnega vključevanja v pro-
met. Tako bodo veliko bolj suvereni, ko 
za vsakodnevne poti ne bodo več potre-
bovali našega spremstva. Ker pa ljudje 
dajemo prednost lastnemu komfortu in se 
želimo pripeljati z osebnim avtomobilom 
od vrat do vrat, bodo le-ti kmalu zapar-

kirali še poslednje koščke zelenic. To v 
okolici šole in vrtca v Miklavžu predsta-
vlja veliko nevarnost za tiste, ki tja pride-
jo peš ali s kolesom. 

Da avtomobili krojijo naša življenja, je 
potrebno spremeniti skupaj z našimi ot-
roki, saj nobena sprememba ne nastane 
čez noč, ampak je potrebna skoraj cela 
generacija. Ob tednu mobilnosti smo 
tudi v vrtcu ozaveščali naše otroke, kdaj 
in ob katerih priložnostih lahko pridejo 

peš do lastnega cilja. Nekateri otroci so 
dajali predloge, spet drugi so naštevali, 
kam že zmorejo peš ali s sredstvi javne-
ga prevoza: peš v vrtec, v trgovino, na 
obisk, na izlet z vlakom, v vrtec z avto-
busom… sami smo naredili načrt, kaj lah-
ko storimo v vrtcu na temo mobilnosti. V 
oddelkih so izvajali različne dejavnosti. 
Najstarejši otroci so se peš napotili na iz-
let do miklavških gomil, mlajši so se vozili 
na poganjalcih in skirojih, spet drugi so 
odšli na daljši sprehod tudi v deževnem 

SPV
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SPREHOD SKOZI NEKI ČAS  -  52

Se še bom pomudila pri gospodarstvu 
v našem kraju, saj menim, da je gospo-
darstvo pravo bogastvo nekega kraja.

Lastniki svojih jeklenih konjičkov lahko v 
našem kraju, ko je to potrebno, dobijo 
storitve kar pri treh obrtnikih. 

Ob Ptujski cesti št. 120 je večja delav-
nica, kjer je Avtoservis Jože Žunkovič. 
Leta 1967 je Jože Žunkovič starejši, žal 
že pokojni, najel stari hlev pri Julki Lipo-
vec, na levi strani ob Ptujski cesti. Hlev 
je preuredil in tam naredil manjšo ser-
visno delavnico za avtomobile in pričel 
servisirati avte tipa Škoda in Fiat. Naba-
vil je potrebno opremo in preuredil vozi-
la za avtovleko. Sodeloval je s policijo 
in 24 ur na dan opravljal, poleg servisa, 
vlečno službo, kar mu je prineslo največ-
ji donos. Opravljal je tudi avtokleparska 
dela. Za vse to pa je zaposlil potrebne 
delavce. Nato je zamenjal svojo hišo ob 
Ul. Kirbiševih s Čandrom, ki je imel hišo 
ob Ptujski cesti, in tam postavil veliko av-
toservisno delavnico.

Po smrti Jožeta Žunkoviča je postala 
lastnica avtoservisa žena Nada, sin 
Jože, ki se je v domačem podjetju izučil 
za avtomehanika, pa je prevzel delo v 
delavnici. Po upokojitvi mame Nade je 
prevzel obrt Jože Žunkovič mlajši. 

Opravljajo servis na vseh tipih vozil, 
pripravljajo avtomobile za tehnični 
pregled in vsa druga potrebna popra-
vila. Specializirali so se za servisiranje 
gasilskih vozil in gasilskih črpalk. Tako 
opravljajo 80 % svojih storitev na ga-
silski tehniki. Izdelujejo in predelujejo 
gasilska vozila in gasilske črpalke za 
avstrijsko podjetje Rosenbauer. So po-
oblaščen servis za gasilska vozila in 
gasilske črpalke za vso Slovenijo. Zapo-
slujejo tri avtomehanike in poleg Jože-
ta so v delavnici vedno štirje serviserji. 
Za svoje stranke menjavajo tudi gume.  
Podjetje je v mesecu avgustu praznova-
lo petdeset let delovanja, za kar iskreno 
čestitamo. 

Leta 1993 je Danilo Gradišnik ustanovil 
Avtoservis v Ul. svobode. Ob stanovanj-
ski hiši sta Danilo in žena Majda zgra-
dila lepo urejeno sodobno delavnico 
za servisiranje avtomobilov. Najprej 
je takoj zaposlil enega avtomehanika 
in nato še dva. Trenutno zaposluje dva 
delavca, pomaga pa tudi žena, tako 
lahko govorimo o družinskem podjetju. 
Nekaj časa je bilo celo pet mehanikov. 
Imeli so tudi tri vajence, od katerih ima 
zdaj eden svojo delavnico, drugi se je 
zaposlil v Slovenski vojski, tretji pa je šel 
med policijo. Opravljajo vsa popravila 
in servis na vseh tipih vozil, pripravljajo 

vozila za tehnični (često tudi sami pelje-
jo avto na tehnični pregled, v primeru, 
da je lastnik zadržan) in za servisni pre-
gled. Skratka, opravljajo vsa popravila 
in servisiranje vozil. Kleparska in ličar-
ska dela pa posredujejo obrtnikom te 
stroke. Zelo so veseli, ker se stranke vra-
čajo k njim, kar dokazuje, da je njihova 
kvaliteta dela dobra. Vse pohvale! 

V Ul. Marjana Nemca sta leta 1984 
Milan in Ivanka Rokavec ustanovila av-
toličarsko delavnico in trgovino »Ličar«. 
Torej tudi tu lahko govorimo o družin-
skem podjetju. Barvajo vse vrste vozil, v 
trgovini pa prodajajo lake in barve za 
avtomobile. Barve tudi mešajo. Po upo-
kojitvi očeta in matere je prevzel obrt sin 
Aleš, sedanji lastnik. Običajno dobijo iz 
avtomehanskih delavnic servisirano vo-
zilo, na katerem opravijo ličarska dela. 
Zaposlenih imajo pet delavcev, od kate-
rih dva delata v delavnici, torej barvata, 
dva sta v trgovini, eden pa je za potre-
be administracije v pisarni. Podjetje ima 
sklenjeno pogodbo z vsemi zavaroval-
nicami v Sloveniji, tako da z zavaroval-
nicami opravijo sami za povračilo ško-
de, kar je lastniku avtomobila seveda v 
veliko pomoč. Za dolgoletno kvalitetno 
delo tudi njim vse pohvale!                     
                           

  Milka Hadler

dnevu. Tudi v najmlajših oddelkih so otro-
ci na sprehod po okolici vrtca in gozda 
hodili peš in z vozički. V enem oddelku 
so celo spremljali, koliko potnikov vidijo 
na avtobusu, ki dopoldan pelje mimo vrt-

ca. Podatek je kar malce strašljiv. Otroci 
so našteli le štiri potnike. V upanju, da 
bo še vedno ogromno šolarjev prikole-
sarilo v šolo, se pridružujem želji, da bi 
tudi vse več občanov uporabljajo kolo, 

sredstva javnega prometa ali pa kar-
lastne noge.

Petra Krašna,
članica SPV

                                                               

SPV

OHRANJENO V SPOMINU



28 Naši izviri

PABERKI

Foto: Mirjam Kovačič Čadež

USTNA HIGIENA PRI OTROCIH

Za veliko staršev je umivanje otrokovih 
zobkov prava nočna mora. Kljub temu, 
kako zelo naporno je prepričati, navaditi 
in naučiti otroka umivanja zob, se je tre-
ba tudi s tem problemom spopasti, kar 
se da doseči z veliko mero vztrajnosti, 
potrpežljivosti in doslednosti. V priho-
dnosti se bo to tako Vam kot otroku obre-
stovalo. Vzemite učenje o pomembnosti 
umivanja zob tako kot npr. učenje otro-
ka, da prst ne sodi v vtičnico ali pa da 
straniščna metlica ni za v usta. Tudi če je 
otroku vtičnica še tako privlačna in rav-
no pravšnja za njegov prstek, tudi, če je 
metlica zraven straniščne školjke še tako 
priročna igrača, s katero še mami in ati 
vsak dan čarata po školjki, mu tega pač 
ne boste pustili. Otroku je treba za nje-
govo dobro postaviti meje. Tudi umivanje 
zob, čeprav mu je morda neprivlačno, 
je v njegovo korist. Bodite vztrajni in ne 
popuščajte, ko gre za zdravje.

Pravilna in redna ustna higiena je bistve-
nega pomena za zdravje zob in obzob-
nih tkiv tako kot pri odraslih, tako tudi pri 
otrocih. Kopičenje zobnih oblog in nasta-
nek zobne gnilobe ter vnetje obzobnih 
tkiv lahko preprečimo s pravilno, redno 
in dosledno ustno higieno. 

Kmalu po pojavu mlečnih zob je priporo-
čljiv obisk zobozdravnika in preventivne-
ga kabineta. Tam starši in otroci spoznajo 
načine in pripomočke za izvajanje ustne 
higiene, saj jim strokovnjaki svetujejo in 
jim po možnosti tudi praktično prikažejo, 
kako skrbeti za ustno higieno. Pri otrocih 
začnemo z rednim temeljitim umivanjem 
zob vsaj dvakrat na dan, ko pokuka 
prvi mlečni zobek na površje. Mlečne 
zobe je sicer priporočljivo umivati trikrat 
dnevno, vsaj enkrat zvečer, po zadnjem 
obroku. Kakorkoli butasto in neumno se 
to marsikomu sliši, je to daleč od tega. 
Otrok bo z uvajanjem rutine umivanja 
zob zjutraj in zvečer seznanjen tako že 
zelo zgodaj in mu bo to sčasoma tako 
zlezlo pod kožo, da si drugače ne bo 
znal predstavljati večera oziroma jutra 
in mu bo občutek »kosmatih« zob nekaj 

zelo neprijetnega. Mlečni zobje niso ne-
pomembni. Veliko ljudi misli, da mlečni 
zobje niso pomembni, ker odpadejo in 
pridejo potem stalni. Vendar žal ni tako. 
Zdravi mlečni zobje dajo dobro osnovo 
za zdrave stalne zobe, jim čuvajo prostor 
in ohranjajo zdravo rast čeljusti.
Pravilnih tehnik umivanja zob obstaja 
več. Eno izmed pravilnih tehnik (»risa-
nje krogov po zobeh«, »od rdečega 
proti belemu«) običajno učijo medi-
cinske sestre v preventivnem kabinetu 
na oddelku za zobozdravstvo. Sama 
zagovarjam Bassovo tehniko umivanja 
zob, ker je nežna in očisti tudi ob robu 
dlesni. Zanjo potrebujemo mehko in go-
sto krtačko z enako dolgimi ščetinami. 
Krtačko prislonimo na zob in dlesen in 
jo postavimo pod kotom, tako da gleda 
rahlo proti dlesni. Delamo rahle, nežne 
krožne gibe in pri vsakem delu zoba šte-
jemo do deset.

Pri nakupu pravilne ščetke je pomembno, 
da upoštevate naslednje lastnosti; 
-Majhna glava ščetke
-Goste ščetine
-Mehke ščetine, ki niso špičaste
-Zaobljena glava
-Enako dolge ščetine

Ščetko morate tudi redno menjavati, ker 
sicer izgubi svoj namen. Priporočljiva 
menjava je na 1-2 meseca, največ pa 
na 3 mesece. Ščetko po umivanju zob 
dobro sperite. Ne izmenjujte si zobnih 
ščetk z otrokom, saj se nekatere bakteri-
je, ki povzročajo zobno gnilobo, prena-
šajo preko sline.

Pri otrocih naj bi se zobna pasta začela 
uporabljati, ko otrok zna sam izpljuniti. 
Velikokrat pa se jo začne uporabljati 
prej kot motivacija za umivanje zob (za-
radi dobrega okusa, prisrčna embalaža 
z najljubšimi junaki, ipd.) ter seveda za 
preprečevanje kariesa. Zobozdravni-
ki še vedno priporočamo zobne paste 
s fluoridi zaradi delovanja proti bak-
terijam in za izboljšanje sklenine. Pri 
otrocih od 6 mesecev do 2 let priporo-

čamo pasto z manjšo vsebnostjo (400-
500ppm), količina za grahovo zrno, 
2-6 let 1000ppm, količina prav tako 
za grahovo zrno, in starejšim od 6 let  
1400-1500 ppm fluorida, 1-2cm paste. 
Od šestega leta torej lahko uporabljajo 
zobno pasto za odrasle, če jim je všeč. 

Če malček ne mara, da mu umivate 
zobe, je priporočljivo, da dobi v eno 
roko svojo krtačko, ki si jo je sam izbral 
in se z njo zamoti, medtem ko mu Vi

Zelo pomembno pri umivanju otrokovih 
zob je, da starši pri tem tudi sodelujejo. 
Zadnje raziskave so pokazale, da bi 
otroku moral eden od staršev po vsa-
kem umivanju zob preveriti, kako jih je 
umil in še enkrat pokrtačiti vsaj vsa tež-
ko dostopna mesta (hrbet zoba, zadnji 
zobki) vsaj do 9. leta starosti, najboljše 
do dopolnjenega 12. leta. Običajno je 
pri starejših otrocih dovolj na ta način 
preverjati enkrat dnevno.
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Najboljše bo, da se otrok uleže na hrbet 
in nasloni glavo na Vaš trebuh, saj se bo 
tako počutil varnega. Nežno mu očistite 
vse zobne površine. Pri težko dostopnih 
mestih odmaknite ustnice in lica s prsti. 
Po večernem umivanju zob otrok ne sme 
zaužiti ničesar, razen vode ali nesladka-
nega čaja.

umivate zobe. Povežite umivanje zob s 
petjem, igrami in zgodbami. Uporabi-
te ročne lutke, glasbo, kakšno otroško 
knjigo na to temo in predvsem uporabite 
svojo domišljijo. Umivanje zob naj bo ri-
tual, razložite mu, zakaj je umivanje zob 
pomembno. Lahko mu pustite, da z vašo 
ščetko skupaj umijeta vaše zobe. Ali pa 
s ščetko igračko umije zobe medvedku. 
Izogibajte se kazni, raje nagradite otroka 
s pohvalo, kakšno pobarvanko ali igrač-
ko. Lahko uvedete tudi sistem točkovanja, 
ki bo še dodatno motiviral otroka. Ob 
določeni vsoti zbranih točk ga lahko s 
čim nagradite. Preverite tudi, če ščetka ni 
morda pregroba/pretrda ali pa mogoče 
Vi umivate pregrobo. 

Predvsem pa mu bodite vzor. Skupaj si 
umivajte zobe in otrok Vas bo poskusal-
posnemati. Zavedajte se, da jabolko, 
žvečilni gumi,  zobotrebec, mehurčki v 
pijači, limonada, tuš, razne vodice itd. 
ne čistijo zob dovolj dobro, čeprav so 
zanje koristni na kak drug način. Za 
čiste zobe potrebujemo zobno ščetko 
ter nitko ali medzobno ščetko. Nitko 
ali medzobno ščetko naj uporabljajo le 
bolj spretni otroci, malčkom čistite med 
zobmi starši. Pravilno uporabo naj vam 
pokaže strokovnjak in vam pomaga pri 
izbiri. 

Prav tako lahko proti zobni gnilobi kot 
starši veliko naredimo pri vzpostavitvi 
redne in predvsem zdrave prehrane. 
Že vrabci na veji čivkajo, kako škodljiv 
je lahko sladkor. Ne nagrajujte otrok s 
sladkarijami. Kako škodljiv je sladkor za 
zobe, je odvisno od tega, kolikokrat na 
dan, kako dolgo in kdaj se ga zaužije.  
Otrok naj se izogiba pitju sladkih pijač 
in sladkarijam. 

Če že, naj jih zaužije po obroku ali pa 
uvedite dan za sladkarije. Od sladkarij 
so daleč najškodljivejši lizike in bombo-
ni, sladki sokovi in pijače, jogurti... Dlje 
ko je sladkarija v ustih, bolj je škodljiva. 
Predvsem morate paziti, da ne uživa 
sladkarij in sladkih pijač čez cel dan, 

ker s tem zagotavlja škodljivim bakte-
rijam celodnevno oskrbo in enkratno 
okolje za razmnoževanje. Le kdo bi 
se branil all-inclusive hotela?Rada bi 
Vas opozorila tudi na »skrite« sladkor-
je. Sadje in suho sadje, ki je sicer del 
zdrave prehrane, prav tako vsebuje sad-
ni sladkor, ki prav tako prija škodljivim 
bakterijam. Povrhu vsega pa se suho 
sadje tudi zelo rado prilepi na zobne 
površine in s tem nudi pravi raj za bak-
terije. Tudi slani prigrizki so za bakterije 
sladki, posebej mehki in lepljivi izdelki. 
Pazite tudi na vse »light« izdelke, ki veli-
kokrat vsebujejo več sladkorjev kot pol-
nomastna živila. 

Navade, ki si jih otrok pridobi v pred-
šolski dobi, ga bodo spremljale celo živ-
ljenje. Za zdrave in lepe zobe otrok je 
odgovornih več oseb. Najpomembnejši 
so njegovi starši, saj z otrokom preživijo 
največ časa in so mu največji vzor. 

Otroka naj bi vseskozi spodbujali pri 
umivanju zob, uživanju zdrave hrane, 
prav tako tudi pri obiskih zobozdrav-
nika. Pomembno vlogo imajo tudi sta-
ri starši, vzgojitelji v vrtcih in učitelji v 
prvih razredih osnovne šole, tukaj sta 
tudi zobozdravnik in medicinska sestra, 
ki imata pomembno vlogo pri preventivi 
in zdravljenju zobnih bolezni.

 Špela Šmarčan, dr. dent. med.

Foto: Mirjam Kovačič Čadež

ČEBELJI PRIDELKI - ODLIČNO DARILO

Jesen je čas priprav na zimo, ko napol-
nimo zaloge in brezskrbno pričakamo 
zimo. Saj poznate tisti dobri občutek, 
kajne? Ob tem pa tudi že razmišljamo, 
kako bomo obdarovali naše najdražje, 
znance, saj se čas praznikov približuje z 
izjemno hitrostjo in še preden se bomo 

dobro zavedli, bodo prazniki tu. Pa smo 
zopet v dilemi kaj podariti našim najdraž-
jim  in kako jim izkazati pozornost in hva-
ležnost...

Čebelji pridelki so vsekakor izbira, s ka-
tero ne morete zgrešiti. Slovenski medovi 

s široko paleto okusov lahko razveselijo 
še tako zahtevnega uporabnika in hkra-
ti nudijo možnost, da prav vsakega ob-
darjenca razveselimo z drugim okusom. 
Čudovito je spoznavati paleto različnih 
okusov slovenskih medov in najti najljub-
šega med njimi. Tudi za marsikoga še 

Foto: Mirjam Kovačič Čadež
Vir: www.bibaleze.si

Foto: www.babybook.si
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neodkriti čebelji pridelki, kot so cvetni 
prah, matični mleček, propolis, medica, 
medeni liker, peneča medica  postajajo 
vedno bolj prepoznavni in zanimivi za 
kupce. Zlasti takrat, ko potrebujemo iz-
datnejše blagodejne učinke, ki jih bomo 
znali poiskati in najti pri slovenskih čebe-
larjih. Sveče iz čebeljega voska pa bodo 
z  mehko rumeno svetlobo in prijetnim 
vonjem  v nas zbudile nostalgijo po starih 
časih, ko so ljudje zelo drugače preživlja-
li večere kot dandanes. Čebelji pridelki 
so tesno povezani s tradicijo čebelarstva 

na Slovenskem in so primerni tudi kot pro-
tokolarno darilo, tako znotraj kot zunaj 
naših meja. Širjenje pomena slovenskega 
čebelarstva in predstavitev zunaj meja 
nas dela prepoznavne v tujini. Peneča 
medica, ki so jo razvili slovenski čebelar-
ji in je edinstvena, narejena izključno iz 
medu in vode po klasičnem postopku z 
vrenjem v steklenicah. Nanjo smo čebe-
larji še posebej ponosni in je primerna  
za posebne priložnosti. Tudi pobuda 
Čebelarske zveze Slovenije za svetovni 
dan čebel nas postavlja na sam svetovni 

oder dogajanja in prepoznavnosti. Širok 
spekter čebeljih pridelkov boste dobili v 
primernih darilnih embalažah in jih s pri-
dom uporabite za obdarovanje ob najra-
zličnejših priložnostih, še zlasti, ko želite 
iz rok dati le najboljše. 

Čebelji pridelki so darilo čebel in 
narave - podarite košček narave.

Nataša Klemenčič Štrukelj, svetovalka 
specialistka za ekonomiko

Povej mi, kaj se ti lušta, pa ti 
povem, kaj ti manjka

Telo je neverjetno pameten sistem, ki 
nam ves čas pošilja signale, ki pa jim 

je treba prisluhniti in jih razumeti.
1. Suha koža: primanjkuje vam vitami-
na E, jesti pa bi morali več oreščkov, 

mastne ribe in rastlinska olja.

2. Krhki lasje in nohti: to so znaki po-
manjkanja vitaminov B in kalcija, zato 
bi morali jesti več fižola, celih žitnih 

zrn, polnozrnatega kruha ...

3. Krvavitev dlesni: v telesu vam pri-
manjkuje vitamina C, ki ga je največ v 
čebuli, česnu, sadju in zelenjavi, največ 

pa ga je v borovih iglicah.

4. Slab spanec in razdražljivost: to je 
povezano s pomanjkanjem magnezija 
in kalija, jesti pa bi morali več marelic 
(lahko tudi suhe marelice), marelično 
marmelado, suhe slive, rdečo peso ...

5. Krči v mišicah: primanjkuje vam ma-
gnezija in kalija, zato zvečer namesto 

izdatne večerje pojejte banano.

6. Želja po slanem: nastopi takrat, ko 
je v telesu kakšna okužba ali vnetje, 

zlasti v urogenitalnem sistemu.

7. Želja po sladkem: primanjkuje vam 
energije, imate premalo glukoze v 

krvi, a namesto sladkega je bolje to 
željo potešiti z žlico medu ali temno 

čokolado. S tem se boste izognili tudi 
težavam s prebavili.

8. Želja po sveži hrani: pazite na stres, 
živčno napetost, depresijo.

9. Želja po oreščkih, sončničnih 
semenih: to razkriva pomanjkanje 

antioksidantov. Kak sendvič z domačim 
kečapom je lahko zdrav in še poteši 

vaše želje.

10. Želja po kislem: za tem se pogosto 
skriva nedelovanje jeter ali žolčnika, ki 
potrebujeta določeno stimulacijo. Jejte 

več limon, brusnic ...

11. Grenko: ta želja je povezana s 
težavami prebavil, zato vam priporoča-
mo, da si omislite kakšno očiščevalno 

dieto.

12. Želja po začinjenem: pojavi se, če 
imate neaktivno prebavo. Paziti mora-
te, da ne jeste začinjen hrane na tešče 

in tudi pretiravati ni dobro.

13. Želja po morskih jedeh: običajno 
razkriva potrebo po jodu, pomeni pa 

lahko tudi težave s ščitnico in imunskim 
sistemom.  

 Anica Podlesek

POVEJ MI
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Med reševalce, ki nam bodo na dopisnicah poslali pravilno rešitev (samo izpis temnih polj), bomo z žrebom razdelili tri lepe knjižne 
nagrade. Rešitev s svojim polnim naslovom nam pošljite najpozneje do 11. 12. 2017 na naslov Občine Miklavž na Dravskem polju.
Nagrajenci prejšnje križanke št. 86 so: Danica Balažek (Kroška ulica 11, Bakovci, Murska Sobota), Rozika Kores (Zg. Dobrenje 
29 b, Šentilj) in Jožica Gobec (Ob borovju 4, Miklavž na Dravskem polju). Čestitamo!

NAGRADNA KRIŽANKA ŠT. 87
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