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podoba, oblikovanje in tisk Evrografis, d. o. o., Puhova ulica 18, 2000 Maribor; Naslovnica: Labod v samoizolaciji (Ivan Žigart); Naklada: Glasilo je tiskano v 
2250 izvodih in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini brezplačno

Javno glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju NAŠI IZVIRI je vpisano v evidenco javnih glasil, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo pod zaporedno št. 25. Za 
glasilo se plačuje 9, 5% DDV. Prispevke pošljite na elektronski naslov urednistvo@miklavz.si obvezno kot priponko in s pripisom: za Naše izvire. Oddaste 
jih lahko tudi osebno na občini ali v poštni nabiralnik, in sicer v elektronski obliki (na CD, DVD, USB) na naslovu Nad izviri 6, Miklavž. Besedilo naj bo v wor-
dovem dokumentu, fotografije pa visoko resolucijskem in v .jpg zapisu. Skupaj z besedilom nam posredujte še naslednje podatke: svoje ime in priimek, 
točen naslov, št. transakcijskega računa in davčno številko. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja člankov in spremembe naslovov. Ponatis celote ali 
posameznih delov glasila je mogoč le s predhodnim pisnim dovoljenjem. Nenaročenih fotografij ne vračamo.

Zaradi celovite energetske obnove stavbe Občine Miklavž 
na Dravskem polju vas obveščamo, da se občinska uprava 
Občine Miklavž na Dravskem polju z dnem 8. junij 2020 
začasno (predvidoma do konca meseca septembra 2020) 
seli na novo lokacijo, in sicer v poslovne prostore Doma 
krajanov Dravski Dvor, Kidričeva cesta 9, Dravski Dvor.

Prosimo vas, da se za obisk občinske uprave odločite le 
v nujnih primerih. Za obisk oz. dostop do zaposlenih v 
upravi je potrebna predhodna najava preko službenega 
maila (obcina.miklavz@miklavz.si) oz. telefona 02/ 62 96 
820. Ob obisku veljajo preventivni zdravstveni ukrepi, s 
katerimi bomo poskrbeli za zdravje in varnost tako strank 
kot zaposlenih.

3D model občinske stavbe po celoviti energetski obnovi
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UVODNIK

Verjetno ste se naveličali vsakega začetka in vsakega 
konca vseh javnih obveščanj in vseh javnih razprav v 
zadnjem času. Pa naj je šlo za politiko, gospodarstvo, 
kulturo, šolstvo, šport… Pa naj je šlo za mlade ali manj 
mlade, zaposlene, nezaposlene ali upokojence. Na to 
mesto gotovo ne sodi razprava, kaj je bilo potrebno in kaj 
ni bilo potrebno, kaj je bilo dobro in kaj slabo, kaj je bilo 
drago in kaj preplačano…Skupaj smo dali skozi nekaj, kar 
se doslej še ni zgodilo v takšni obliki in takšni svetovni 
razsežnosti. Zgodilo se je nekaj, kar je spremenilo svet in 
usmerilo tok vseh svetovnih dogajanj v isto smer z istim 
ciljem. Za nekatere je bila pandemija COVID-19 grozota, 
za nekatere politika, za nekatere služba, za nekatere posel, 
za nekatere predmet posmeha, za vsakega pa razlog 
prilagajanja življenjskih navad in razlog nekih življenjskih 
omejitev. Po mojem nestrokovnem mnenju pandemija 
ni bila nekaj imaginarnega ali nekaj izmišljenega. Bila je 
resna in nevarna pretnja ljudem po vsem svetu, katera je 
povzročila veliko človeških in ekonomskih žrtev. Preveč 
tvegano bi bilo sedaj dejati, da smo jo uspešno premagali, 
lahko pa rečem, da smo ji nudili silovit in učinkovit odpor. 
Odpor je terjal veliko žrtvovanja, zato se ob tej priložnosti 
zahvaljujem vsem občanom naše lokalne skupnosti za 
dosledno spoštovanje in izvajanje vseh omejitvenih 
in zaščitnih ukrepov. Skupaj smo bili tako na ravni 
občine kot na ravni države zelo uspešni v preprečevanju 
širjenja okužbe. Vsako življenje ki smo ga ohranili, je 
neprecenljivo. Skupaj smo prišli do situacije, ko se nam 

življenje umirja in sprošča, upamo, da čim prej zadihamo s 
polnimi pljuči. Poskušamo pozabiti na to, da smo preživeli 
praktično celo pomlad, vključno z mesecem aprilom kot 
časom praznovanja našega občinskega praznika, brez 
druženja in brez vsakršne javne prireditve. Veliko je bilo 
pripravljenega, a žal neuresničenega. Življenje gre naprej 
in gotovo še bo veliko prijetnih druženj, veliko društvenih 
prireditev v polnem sijaju. 

Prijetne majske dni bomo zaključili s povsem 
prenovljenimi šolskimi igrišči ob šoli v Miklavžu. 
Pridobitve bodo veseli tako učenci kot športna društva. 
Koristili jih bodo tudi rekreativni ljubitelji nogometa, 
košarke, odbojke na mivki, morda samo navijači. V prvih 
junijskih dneh bomo pričeli tudi z dolgo pričakovano 
obnovo dotrajane občinske stavbe. Nova energetsko 
varčna stavba bo pridobila tudi status protokolarnega 
objekta. Nudila bo pogoje za boljše javne storitve 
občanom, ne le dostojne in javnim službam primerne 
pogoje za delo uslužbencev in funkcionarjev. Upam, 
da pozitivni veter, ki ga je sprožila nova vlada z 
izboljšanjem pogojev financiranja občinskih nalog, 
ne bo prehitro izzvenel. Upam, da finančne posledice 
pandemije ne bodo prehude ali zgolj izgovor, da bo 
veter ponovno prešel v brezvetrje. Še vedno računamo, 
da bomo v poletnem času v polnem teku z letošnjim 
infrastrukturnim projektom v Dravskem Dvoru. Veliko 
bo infrastrukturnih posegov tudi v Miklavžu, predvsem 
se bosta širila plinovodno in optično telekomunikacijsko 
omrežje. Upamo, da bo jesen ponovno čas veselja ob 
novih pridobitvah prav v vseh štirih krajih naše občine. 
Vsak kraj ima sicer svoje želje in potrebe, vendar bo 
ponovno vsak kraj v naši občini pridobil nekaj novega 
ali nekaj boljšega. Posebej sem vesel, ker se vsi skupaj 
še vedno znamo in zmoremo veseliti pridobitve nekoga 
drugega. Tako se tudi jaz znam iskreno veseliti vsake 
pridobitve druge, še posebej nam bližje občine. Vesel 
sem, da smo sicer majhna občina, vendar vedno s strani 
drugih spoštovana in cenjena. Še vedno smo številnim 
željena življenjska destinacija. To lahko zlahka opazimo po 
celi občini. Ekspanzija naše občine poleg novih občanov, 
ki so v vseh pogledih dobrodošli med nami, prinaša tudi 
številne izzive, ki jim želimo biti kos v prihodnosti.

Če v preteklih tednih in mesecih nismo bili pretirano 
veseli, kot sem občanom zaželel zadnjič, sem zdaj kot 
vaš župan vesel, da smo vsi skupaj ostali zdravi. Za tiste, 
ki so imeli manj sreče, sem vesel, da so ponovno zdravi. 
Ne vemo še, kakšno poletje nas čaka. Kakršnokoli bo že, 
svobodno ali manj svobodno, doma ali v tujini, naj bo  
dopustovanje ali zgolj potepanje prijetno in lepo, kjerkoli 
ga že boste preživeli.               

Egon Repnik
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KOMUNALA IN PRIHAJAJOČI 
MESECI Pogovor z mag. Simonom Hmelakom, vodjo komunale

1. Kako je v času zaostrenih ukrepov zoper Covid-19 
potekalo delovanje javnih institucij, ki so pristojne 
za podajanje soglasij, dovoljenj ali mnenj za 
posamezne projekte? 

V tem času je dejansko prišlo do zamikov, sploh na 
začetku, ko ni bilo v popolnosti jasno, kako naj delo 
poteka. Pa tudi večji del državne uprave je delal od 
doma, komunikacija je potekala izključno samo preko 
telekomunikacijskih možnosti, osebna srečanja in terenski 
ogledi so bili ukinjeni. To je in bo vplivalo na pridobivanje 
soglasij, potek dela, ki bi se v tem času lahko pripravilo v 
večjem obsegu. Še vedno ne moremo govoriti, da je delo 
normalizirano na vseh uradih. Sama gradbišča in delo 
na njih je bilo še najmanj moteno; v večini so se ustavila 
zaradi strahu, nejasnosti in to le za kratek čas. Kot je bilo 
to denimo ob miklavški osnovni šoli ob prenovi športnih 
igrišč, kar smo lahko uspešno in varno pripeljali do konca. 

2. Letošnje leto bo izvedbeno najbolj zaznamovano s 
celovito energetsko prenovo stavbe Občine Miklavž; 
izvedba in začasna selitev občinske uprave v KS 
Dravski Dvor, je tik pred vrati. Kaj se bo dogajalo v 
prihodnjih mesecih na objektu in ob njem?

V teh dneh se zaposleni v občinski upravi selimo v krajevni 
objekt v Dravskem Dvoru kjer se je uredila potrebna 
telekomunikacijska povezava, varovanje prostorov, dostop 
za stranke. Z izvajalcem Ges, d. o. o. iz Celja je podpisana 
pogodba o izvedbi del oziroma obnovi občinske stavbe in 
že poteka uvedba v delo. Izvajalec izkazuje reference, na 
podlagi katerih ni pričakovati težave pri izvedbi del, med 
drugim je izgradil vrtec v kraju Rače. Obnova občinskega 
stavbe, ki je projektantsko ocenjena na dobrih 800.000 
evrov, bo v znesku dobrih 78.000 evrov sofinancirana 
iz kohezijskega sklada Evropske unije. Obseg del tako 
zajema energetsko prenovo celotne stavbe, to pomeni 
obnovo fasade, zamenjavo vseh oken in svetil, zamenjavo 
ogrevalnega sistema in klimatizacije. Poleg tega se v 
popolnosti predvideva prenoviti prostore pritličja, v katere 
se bo vstopalo skozi novi vhod v objekt, gibalno oviranim 
osebam bo namenjeno dvigalo, leseno stopnišče bo v 
celoti obnovljeno in tako zagotavljalo požarno varnost. 
Če nekoliko podrobneje predstavim, kako bo videti 
pritličje, bo zagotovo drugačno, kot smo ga bili vajeni 
doslej. Spremenjen glavni vhod in prostori nekdanje pošte 
bodo namreč omogočali novo razporeditev prostorov. V 
pritličju bo tako avla, prostor krajevnega urada in CATV; 
tajništvo in pisarna župana ter direktorja občinske uprave 

kakor tudi sektorja za finance, dve manjši pisarni, čajna 
kuhinja, toaletni prostori in telekomunikacijska soba.  V 
prvem nadstropju pa govorimo le o delni prenovi z novimi 
okni, klimatizacijo in telekomunikacijskimi instalacijami, 
prostorska razporeditev pa ostaja v osnovi enaka. Takšno, 
kot je bilo doslej, bo tudi ostrešje stavbe, ki je relativno 
novo. Ob občinski stavbi bo na severni strani, na pred 
časom kupljenem zemljišču, urejeno novo parkirišče. Pa če 
se ustavim še pri roku dokončanja te obnove: v prvih treh 
mesecih je predvideno dokončanje gradbenih del, nato pa 
še v mesecu dni pridobiti uporabno dovoljenje. Nekako ne 
vidim razloga, da projekt ne bi bil zaključen pravočasno, 
vendarle govorimo o delih, ki niso v odvisnosti od 
vremena.

3. Lansko jesen je bilo v Lovski ulici v Dravskem 
Dvoru izgrajeno novo vozišče in pločniki ter seveda 
kanalizacijsko omrežje; kako bo izgradnja slednjega 
v tem kraju potekala v nadaljevanju?

V Dravskem Dvoru manjka kanalizacija še v celotni Ulici 
8. februarja in njenih odcepih, seveda bomo gradnjo 
nadaljevali po zastavljenem načrtu. V pripravi je že 
javno naročilo za izbiro izvajalca, s katerim načrtujemo 
podpisati pogodbo za izvedbo del v poletnih mesecih 
in seveda takoj za tem z deli tudi pričeti. Celotna ulica je 
projektno razdeljena na tri dele oziroma etape, letos bomo 
kanalizacijo gradili v prvem delu iz smeri Kidričeve ceste, in 
sicer v dolžini 325 metrov. Meteorna in fekalna kanalizacija 
bosta urejeni, posodobljena bo javna razsvetljava, 
obnovljeno vodovodno omrežje in asfaltirano vozišče. 
Sočasno bodo izvajalci drugih komunalnih vodov polagali 
plinovodno in elektro omrežje, operaterja Telekom in 
Telemach bosta tukaj dogradila optično omrežje. Obetamo 
si pridobili 52.377 evrov sofinancerskih sredstev, in sicer iz 
23. člena Zakona o financiranju občin, medtem ko so vsa 
dela ovrednotena na 403.043,95 evrov.

4. Pred kratkim je občinski svet potrdil DIIP za Ulico 
Zlatke Karer v Miklavžu. Kaj so značilnosti tega 
projekta?

V občinskem proračunu je predvidenih 83.489,43 evrov 
za ureditev Ulice Zlatke Karer, to je od rondoja oziroma 
križišča na Ptujski cesti proti gozdu v dolžini dobrih 90 m. 
V tem delu bomo zamenjali vodovodno omrežje, na eni 
strani bo zgrajen pločnik. Javna razsvetljava ne bo več v 
zračni izvedbi, asfaltirano bo vozišče. Tudi pri tem projektu 
bomo v času počitnic izbrali izvajalca, ki bo kmalu zatem 
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fizično z delom tudi pričel, kar pomeni, da bomo projekt 
zaključili do konca leta.  

5. S čim se še boste na področju komunale ukvarjali 
to poletje?

Če izpostavim le večje investicije v delu Miklavža, kjer 
so še zračni vodi elektičnega omrežja, nadaljujemo s 
polaganjem v zemljo, po planu bo letos to v Ruprovi ulici. 
Sočasno s Plinarno Maribor in podjetjem Telekomom, ki 
v kraju Miklavž gradita svoja omrežja, bo Občina Miklavž 
prav tako urejala javno razsvetljavo v zemeljski izvedbi. 
Velik projekt, težak skoraj 2.000.000 evrov in financiran 
s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
znotraj omilitvenih ukrepov zaradi umeščanja obrata 
Magne Steyr v Hočah je izgradnja treh objektov na 
javnem kanalizacijskem omrežju. Občina Miklavž je 
koordinator tega projekta in bomo letos izvedli izbiro 
izvajalca za projektiranje celotne trase. V Rogozi bo 

zgrajen zadrževalni, razbremenilni objekt; drugi del je 
tlačni vod od mosta v Miklavžu do čistilne naprave v 
Dogošah, pred katero bo zgrajen še en razbremenilni 
objekt, ki bo zadržal turbulence, da potem odpadne 
vode vstopajo kontrolirano. Pripravljamo projektno 
dokumentacijo za 1.700 metrov rekonstrukcije Ptujske 
ceste v Miklavžu, natančneje od semaforiziranega 
križišča do vstopa v sosednjo občino. Celotno vozišče bo 
obnovila država oziroma Direkcija Republike Slovenije 
za ceste, obojestranski pločniki in kolesarske poti pa 
bodo investicija naše lokalne skupnosti, ki tudi to pot 
računa na pridobitev sofinancerskih kohezijskih sredstev. 
Pripravljamo tudi projekte za izgradnjo kolesarske steze 
od Dobrovc do Dravskega Dvora in rekonstrukcijo ceste, 
ki od semaforiziranega križišča v Miklavžu pelje mimo 
občine do mostu čez hidroenergetski kanal.

Mateja Pleteršek

Dne 1. 6. 2020 je potekal slavnostni podpis Pogodbe 
za izvedbo investicije Celovita energetska prenova 
stavbe Občina Miklavž na Dravskem polju. Pogodbo 
sta podpisala župan mag. Egon Repnik ter direktor 
izvajalskega podjetja Ges, d. o. o., Jože Hartl. Izvajalec bo z 
deli pričel v začetku junija, po besedah župana pa naj bi z 
obnovo končali v mesecu septembru 2020.

Foto: arhiv občine

Raziskava - Zdravje v 
občinah 2020

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je posodobil 
podatke o zdravju prebivalcev v slovenskih občinah. 
Objavljeni so na spletni strani Zdravje v občini (obcine.
nijz.si) v zavihku 2020.
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Občina Miklavž na Dravskem polju je v marcu 2020 pričela 
z izvajanjem sanacije igrišč v športnem parku v Miklavžu 
na Dravskem polju z namenom, zagotoviti obnovljene in 
posodobljene zunanje športne površine, ki bodo bistveno 
prispevale k izboljšanju kakovosti življenja in zdravemu 
ter aktivnemu preživljanju prostega časa vseh skupin 
prebivalstva. 
Športne površine pred sanacijo so bile dotrajane in ne 
zadoščajo potrebam osnovnošolske športne vzgoje, 
prostočasnih izvenšolskih športnih aktivnosti, organizirane 
športne vadbe in izvajanju programov rekreacije vseh 
starostnih skupin. Igrišče za rokomet in mali nogomet je 
bilo v asfaltni izvedbi. Na podlagi igrišča so se pojavile 
razpoke in neravnine, prav tako so bile večje razpoke tudi 
na igrišču za košarko, ki je bilo v tartan izvedbi. Igrišče za 
odbojko na mivki je imelo nepravilno lego, sam rob igrišča 
je bil nedefiniran, manjkal je polnilni material (mivka). 
Tako športna oprema kot urbana oprema je bila zastarela 
in neustrezna, prav tako je bilo nujno potrebno obnoviti 
drogove za razsvetljavo in delno tudi atletsko stezo. 
V fazi izvedbe gradbeno obrtniških del je celovita obnova 
rokometnega igrišča, ki ga je mogoče uporabiti tudi za 
mali nogomet, obnova košarkarskega igrišča in izgradnja 
igrišča za odbojko na mivki, z opustitvijo odbojke v tartan 
izvedbi. V celoti je odstranjena dotrajana športna oprema, 
ki bo zamenjana z novo, prav tako bo zamenjana tudi 
urbana oprema (klopi, koši za smeti itd.) Delno se bo 
obnovljena tudi atletska steza, ki je namenjena predvsem 
izvajanju programov športa v osnovni šoli.
Pogodbena vrednost izvedbe GOI del in nabave športne 

in urbane opreme znaša 178.188,10 EUR. Viri financiranja 
investicije so proračunska sredstva in pričakovano 
sofinanciranje Fundacije za financiranje športnih 
organizacij v Republiki Sloveniji v skladu z javnim 
razpisom,  katerega predmet je sofinanciranje gradnje 
športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2020, 
2021 in 2022. Najvišji možen obseg finančnih sredstev, ki 
jih lahko občina prejme, je 30 % predračunske vrednosti 
celotne investicije.
Za izvedbo sanacije športnih igrišč je bilo izbrano podjetje 
Komunala Slovenske Gorice, d. o. o. Kljub izrednim 
razmeram in izvajanjem ukrepov in priporočil povezanih 
z epidemijo Covid -19 dela v času priprave občinskega 
glasila potekajo tekoče ter so v fazi izvedbe zaključnih 
slojev na rokometnem in košarkarskem igrišču. 
V celoti obnovljena športna igrišča v Športnem parku v 
Miklavžu na Dravskem polju predstavljajo pomembno 
pridobitev, saj bodo omogočala kvalitetno izvajanje 
programov športne vzgoje osnovnošolskih otrok, 
izvajanje športnih programov različnih izvajalcev, 
občanom aktivno preživljanje prostega časa ter tudi 
izvedbo različnih športnih dogodkov. Športna igrišča 
bodo obnovljena v skladu z normativi in standardi, ki 
so predpisani za posamezno športno panogo in bodo 
omogočala tekmovanja tako na medobčinskim, regijskim 
kot tudi na mednarodnem nivoju.
Glej fotografije na zadnji strani.

Občinska uprava 

SANACIJA IGRIŠČ
V ŠPORTNEM PARKU V MIKLAVŽU

Vabljeni k ogledu kratke videopredstavitve 
in povabila v našo občino. Video najdete 
v zavihtku O občini ter v podzavihtku 
Predstavitev občine.
Vljudno vabljeni k ogledu!

VABILO ŽUPANA V OBČINO MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU-video

OBČINA



7

Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

KORONAVIRUS
V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Občina Miklavž na Dravskem polju kot tudi več slovenskih 
občin se je marca letos prvič srečala z do sedaj neznanim 
virusom, nevarnim za življenja ljudi, koronavirusom. 
Nepričakovano je vstopil v naše življenje in nam sporočil, da 
narava dela čuda in jo moramo spoštovati, če ne, bo obrnila 
na glavo cel svet, kar se je na žalost, pa ne prvič v zgodovini, 
tudi zgodilo. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ) se je virus prvič pojavil v Wuhanu na Kitajskem 
decembra 2019, kjer so zaznali več primerov pljučnic. Pri 
obolelih ljudeh so izključili številne običajne povzročitelje 
pljučnic in potrdili okužbo z novim koronavirusom. Nov 
koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus 
povzroča, pa COVID-19. Bolezen se kaže z vročino, kašljem in 
občutkom pomanjkanja zraka, kar je običajno za pljučnico. 
Tako je virus začel razsajati po celem svetu, skoraj po 
vseh evropskih državah. Virus smo marca letos zaznali v 
Sloveniji, kmalu zatem pa tudi v Občini Miklavž. Razglašena 
epidemija COVID-19 v začetku marca je privedla do 
aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu 
epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zaradi 
nezadržne dinamike širjenja koronavirusa v Republiki 
Sloveniji, kar je privedlo tudi do aktiviranja Civilne zaščite 
Občine Miklavž na Dravskem polju na čelu s poveljnikom 
Civilne zaščite dr. Iztokom Peterinom. Štab je bil aktiviran 
v petek, dne 13. 3. 2020 in od tedaj opravlja naloge zaščite 
in reševanja v naši občini brezhibno in pravočasno, kar je 
pri taki situaciji najpomembneje. Občina Miklavž je izdala 
tudi odredbo o preventivnih ukrepih za preprečevanje 
širjenja koronavirusa in s tem prepovedala gibanje in 
druženje na vseh javnih površinah v Občini Miklavž. 
Poveljnik Civilne zaščite je natančno načrtoval aktivnosti 
in pripravil vse potrebno ob morebitnem izbruhu virusa. 
Tako smo v občini pričeli z nabavo zaščitne opreme, ki 
je s strani države v tistem trenutku enostavno ni bilo na 
razpolago, zato smo bile občine primorane za zaščitno 
opremo poskrbeti same. Najprej smo nabavili zaščitne 
maske za večkratno uporabo, katere smo potrebovali v 
prvi vrsti za potrebe članov štaba Civilne zaščite občine, za 
prostovoljno gasilsko enoto v Miklavžu, center za pomoč 
na domu, za potrebe režijskega obrata občine in občinske 
uprave, ki je neprenehoma delovala, in ostalih, ki so bili 
v tistem času najbolj izpostavljeni virusu. Pomagali smo 
seveda tudi Lekarni Miklavž, Zdravstvenemu zavodu Marice 
Barbul, Pošti, Zavodu OŠ Miklavž, Domu Danice Vogrinec in 
ostalim, ki so opremo nujno potrebovali za svoje zaposlene. 
Pomagali smo tudi različnim podjetjem s sedežem v naši 
občini, če so potrebovali pomoč pri zaščitni opremi in se 
obrnili na nas. Tako smo skušali možnost širjenja bolezni 

znižati na minimum. Občina je od Uprave RS za zaščito in 
reševanje prejela zaščitno opremo, in sicer prvo pošiljko dne 
26. 3. 2020, nato še v treh paketih, kar je vsebovalo maske, 
razkužila in rokavice. Občina Miklavž se je nato odločila 
za nabavo zaščitnih mask za vse občane, kjer smo skupaj 
s prostovoljci in občinskimi KS-i na celotnem območju 
občine razdelili maske v vsa gospodinjstva v občini. Na tem 
mestu bi se iskreno zahvalili Lidiji in Branku Lepej, ki sta kot 
donatorja prispevala sredstva pri nabavi zaščitnih mask za 
vse občane, ter Marku Repiču, ki je za vse prebivalce Skok, 
Dobrovc in Dravskega Dvora doniral zaščitne maske. Občina 
je za zaščitno opremo iz občinskega proračuna do sedaj v 
boju s širjenjem virusa namenila dobrih 7.000 EUR, in sicer za 
maske, razkužila in rokavice.
V nenehnem toku aktualnih in ključnih informacij ter 
priporočil za zaščito zdravja prebivalcev tako s strani 
Ministrstva za zdravje, območnih zavodov za zdravstveno 
varstvo NIJZ kot Ministrstva za obrambo, Upravo RS za 
zaščito in reševanje v vzhodnoštajerski regiji smo ves čas 
spremljali dogajanje v zvezi z izbruhom novega virusa. Vse 
usmeritve na področju zaščite in reševanja so se iz dneva v 
dan spreminjale, dopolnjevale, preklicevale, vendar smo jih 
uspešno spremljali in izvajali potrebne ukrepe za zaščito in 
reševanje. Tako smo sodelovali z različnimi institucijami za 
pomoč na domu, Zavodom OŠ Miklavž, kateri je bil pobudnik 
pri pomoči otrokom s subvencionirano prehrano, in sicer 
smo otrokom pomagali s prehrambnimi paketi na domu, 
prostovoljci in vsemi, ki so pomagali pri zajezitvi širjenja 
virusa, bili v nenehnem stiku in pripravljenosti. Za potrebe 
pomoči na domu, predvsem za obolele in pomoči potrebne 
smo objavili posebno telefonsko številko in e-naslov, na 
katerem smo vse dni v tednu sprejemali klice in prošnje 
občanov. Na srečo ugotavljamo, da tega ni bilo veliko in so 
pomoč nudili predvsem svojci, prijatelji. Vsem, ki so nudili 
kakršnokoli pomoč, se iskreno zahvaljujemo.
Spoštovane občanke in občani Občine Miklavž na Dravskem 
polju, zahvaljujemo se vam za odgovorno in dosledno 
upoštevanje navodil, ki so jih izdajale pristojne institucije 
na državni in občinski ravni, zahvaljujemo se za strpnost in 
potrpežljivost v dani situaciji, kjer smo vsi bili postavljeni v 
nevarno in neznano okolje. S skupnimi močmi nam je uspelo 
v neki meri zajeziti ta nevaren virus, kar je privedlo tudi do 
preklica epidemije na državni ravni. Ker ne vemo, kaj nas 
čaka jutri, bodimo previdni in se še naprej držimo pravil 
higiene kašlja in umivanja rok in poskrbimo da ostanemo še 
naprej zdravi. Zdravje je naše veliko bogastvo, naj tako tudi 
ostane.

Občinska uprava

OBČINA
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DEJAVNOSTI CIVILNE ZAŠČITE 
OB EPIDEMIJI

Štab civilne zaščite naše občine se je v zvezi s korona 
virusom sestal relativno hitro, v začetku marca, nekako s 
prvimi zaznanimi okužbami v Sloveniji. Ker takrat še nismo 
imeli nobenih navodil, smo načrtovali možne korake in 
procedure, za katere smo menili, da bodo prišle v poštev v 
naši občini. Tako smo pravilno predvideli, da bo potrebno 
organizirati predvsem dostavo hrane, zdravil in preostalih 
nujnih potrebščin po domovih, kar so kasneje vsebovala 
tudi navodila, ko smo jih prejeli. Navodila so nas tudi 
omejila, saj je bilo izrecno napisano, da se pri aktivnostih 
izvzamejo gasilci, saj morajo biti zdravi za morebitne 
intervencije ob požarih ali drugih nesrečah. Miklavški 
gasilci pa so vendarle udarna pest civilne zaščite v naši 
občini. Kakorkoli, dogovorili smo vse potrebno v zvezi 
z nabavami in dostavami. Odprli smo novo telefonsko 
številko in elektronsko pošto za sporočanje morebitnih 
potreb občanov. Hkrati smo pozvali tudi morebitne 
prostovoljce, ki bi bili pripravljeni pomagati. Odziv ni 
bil prevelik, saj se je javilo nekaj čez deset prostovoljk 
in prostovoljcev, ki se jim za pripravljenost iskreno 
zahvaljujem. Zahvala gre tudi občinski upravi za vso 
podporo, še posebej svetovalki za civilno zaščito Katarini 
Polc. 
Delo nam je olajšalo dejstvo, da v občini pravzaprav 
nimamo tako imenovanih rizičnih točk. Tako ni bolnišnice, 
nimamo doma za starejše in podobno. Vsaka takšna 
ustanova pomeni, kot se je tudi ponekod izkazalo, 
potencialno žarišče okužb in iz tega zornega kota, smo 
lahko veseli, da jih nimamo.
Kaj od tega smo dejansko počeli? Ne preveč. Kot smo 
pravilno predvidevali glede na sorodstveno prepletenost 
prebivalcev naše občine, so večino pomoči opravili 
družinski člani, sosedje, prijatelji. Tako smo opravili le nekaj 
dostav hrane in zdravil. V zadnjem mesecu je v povezavi 
z osnovno šolo vseeno stekla obširnejša akcija razvoza 
hrane otrokom, ki imajo subvencionirano kosilo v šoli in 
se starši strinjajo s samo dostavo. Tako vsak ponedeljek, 
sredo in petek dostavimo pakete hrane na 17 naslovov za 
39 otrok. Ker bo nekaj teh otrok od 18. maja že v šoli, se 
je seznam skrčil na 15 naslovov. Predvidoma bomo tole 
opravljali do konca šolskega leta. Naj izkoristim priložnost 
in se ob tem zahvalim četici študentov, ki tole delo tudi 
predano izvajajo. Hkrati naj izrečem zahvalo ravnateljici 
Dušanki Mihalič Mali in pedagoginji Vesni Jelen Godunc, 
ki sta pobudnici te akcije. Morda se ne zavedamo, a šolo-
obvezni otroci so največji oškodovanci zadnjih mesecev in 
resnično mi je žal, da odgovorni tega niso prepoznali in jih 
z odsotnostjo pouka kaznujejo še naprej. Ali sploh še drži, 

da so otroci naše največje bogastvo?
Zadnjega marca ob prejemu pokojnin smo bili prisotni 
tudi pred pošto, saj so bile izražene bojazni pred preveliko 
gnečo. Dovolite, da na tem mestu pohvalim (skoraj) vse 
občane, ki so takrat pred pošto in tudi sicer ravnali zelo 
odgovorno in so držali predpisano razdaljo do ostalih 
čakajočih. Resda sta se v celotnem dnevu dva občana 
obnašala nekoliko oholo, a posredovati ni bilo potrebno. 
Glede na obisk pošte tistega dne lahko ugotovimo, da 
se je manj kot odstotek občanov vedel nepremišljeno. 
Nasploh v vsem času ni bilo opaziti kakšnih omembe 
vrednih kršitev (stiskanja mladega para na klopci v gozdu 
sam ne štejem za kršitev). Glede na posnetke v medijih 
je bilo podobno tudi drugod po državi. Tudi če vključimo 
posnetke z Obale in Bleda tistega vikenda, kar je bil razlog 
za omejitev gibanja na občino prebivališča. Tisto sončno 
soboto sva z ženo opravila sprehod po nasipu kanala, kjer 
je bilo videti precej več sprehajalcev kot na omenjenih 
posnetkih. 
Dotakniti se je potrebno tudi zaščitnih mask. Vsekakor 
je bila pobuda o razdeljevanju zaščitnih mask, ki so 
jo županu mag. E. Repniku podali nekateri občani, 
dobronamerna. Žal pa je bila tudi sila nepremišljena 
in sem ji kot poveljnik civilne zaščite  nasprotoval, saj 
je zaščitne opreme primanjkovalo celo za bolnišnice, 
domove za stare, policijo in preostale nujne službe, zato 
ni bilo pričakovati, da zaščitne maske ležijo za vsakim 
vogalom. To se je tudi izkazalo v zelo dvomljivi kvaliteti 
dostavljenih mask. Še večjo težavo je predstavljalo 
razdeljevanje mask, ki je bilo resnično izvedeno na zelo 
neposrečen način in tudi v nasprotju z navodili, ki sem jih 
(sicer ustno) podal županu in direktorju občinske uprave. 
Še veliko argumentov bi lahko naštel, ki govorijo proti 
tej akciji, vendar bom raje poskusil s številkami. Po moji 
oceni se je zaradi načina razdeljevanja mask, kot smo ga 
ubrali v naši občini, možnost večjega izbruha okužb v naši 
občini povečala z nekaj promilov na nekaj odstotkov, kar 
je stokratno povečanje.  
Ne glede na vse naj še enkrat poudarim, da kljub vsemu 
verjamem, da je bila celotna akcija dobronamerna. 
Dejansko je takrat nastala kar manjša panika, za katero 
je kriviti nespretne in slabo komunicirane ukrepe države, 
ki je predpisala maske, čeprav mask v državi ni bilo. 
Spomnimo se tudi, da se takrat večina strokovnjakov ni 
strinjala z uvedbo mask, sedaj pa imajo ti strokovnjaki 
prepoved komuniciranja v medijih.
Naj omenim še, da so kasneje kvalitetne maske 
razdeljevali na Skokah, v Dobrovcah in na Dravskem 
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Dvoru, ki jih je nabavil podjetnik s Skok. Ker ne vem, ali želi 
biti imenovan, bom njegovo ime izpustil. O razdeljevanju 
teh mask nimam informacij.
Kako naprej? Seveda zadovoljivega odgovora na to 
vprašanje ni oziroma ga ne pozna nihče. Ponudim lahko le 
nekatera razmišljanja, ki so nabrana glede na informacije 
v medijih. Ni pričakovati, da bo ta virus kar izginil in 
pričakujemo lahko, da se bo vrnil v takšni ali drugačni 
obliki. Sam domnevam, da bomo imeli mir pred njim do 
jeseni, ko lahko pričakujemo nov val. Upam, da takrat 
ne bomo ponovili napak, storjenih v zadnjih mesecih in 

Epidemija koronavirusa v Sloveniji je postala realnost po 
vsem svetu, saj je ob izbruhu epidemije spremenila naš 
način življenja in dela. Ne samo naša država, temveč cel 
svet se je ob izbruhu epidemije spopadel s težavami pri 
nakupu zaščitne opreme, še posebej mask. Vlada nam je 
v tem obdobju predpisala omejitve in prepoved zbiranja 
na javnih mestih. Ob tem so tudi predpisali na določenih 
mestih obvezno uporabo zaščitnih mask, rokavic in 
razkužil za roke.  0b vseh teh ukrepih pa so se vzporedno 
pojavile še težave pri nabavi zaščitne opreme, še posebej 
zaščitnih mask.
Na miklavški občini smo hitro uvideli, da je problem 
nabave zaščitnih sredstev enak kot v celotni državi. 
Začutili smo, da bodo tudi naši občani težko prišli do 
zaščitne opreme. Povpraševanje občanov  se je iz dneva 
v dan povečevalo, zato smo morali čim hitreje poiskati 
ustrezno rešitev.  Zato je naš župan mag. Egon Repnik s 
pomočjo krajevnih svetov, krajevnih organizacij Rdečega 
križa, društva Glog ter tudi v sodelovanju z družbo BELL, 
d. o. o. in številnimi prostovoljci organiziral dobrodelno 
akcijo »Za vsakega občana zaščitna maska«. Med občane 
je bilo razdeljenih kar sedem tisoč zaščitnih mask, se 
pravi, da jo je prejel vsak občan. Nošenje zaščitnih mask 
je občanom omogočilo obisk trgovine, lekarne, pošte in 
ne nazadnje tudi zdravnika. Naše občanke in občani so 
z zadovoljstvom sprejeli način, s kakršnim se je občina 

Miklavž odzvala na epidemijo virusa Covid-19, saj so 
videli, da v stiski niso ostali sami. 
Mislim, da smo občani občine Miklavž na Dravskem 
polju hvaležni vsem sodelujočim, ki so prostovoljno delili 
zaščitne maske, še posebej pa civilni zaščiti, ki je v času 
epidemije nesebično pomagala vsem pomoči potrebnim 
občanom in jim tako vsaj malo olajšala življenje v teh 
težkih časih.
 

Dragica Centrih, 
podžupanja

da bomo bolje pripravljeni. Ohraniti moramo socialno 
distanco, ko je to le mogoče. Ohraniti moramo higieno 
rok in kašlja. Predvsem pa moramo, in ponavljanje tega 
res pogrešam v medijih, v primeru bolezni zgornjih dihal 
in ob povišani temperaturi ostati doma, ne pa, kot vse 
prepogosto, oditi v službo in reči, saj bo že nekako.   

Iztok Peterin,
poveljnik Civilne zaščite 

Občine Miklavž na Dravskem polju

VSAK OBČAN PREJEL ZAŠČITNO 
MASKO
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KAKO SMO V MIKLAVŽU POSKRBELI 
ZA RAZDELITEV OBRAZNIH MASK

Se še spomnite obdobja konec meseca marca, ko se 
je epidemija Covid -19 nezadržno širila po Sloveniji? 
Zdravstvo je predpisalo nošenje obraznih mask predvsem, 
ko smo vstopali v javne objekte kot so trgovine, lekarne 
in javne ustanove, ki so še bile odprte. Seveda pa mask 
ni bilo mogoče dobiti nikjer niti za vzorec. Nekateri so jih 
šivali doma, drugi tega niso znali ali pa za to niso imeli 
niti možnosti. To je bil čas, ko so različni vplivneži v državi 
poskušali z maskami mastno zaslužiti, seveda, če so le 
imeli dostop do njih. 
Da ne bom predolg, želim poudariti  najbolj bistveno. V 
tistem času je uspelo županu in občinski upravi nabaviti 
maske za vse krajane v občini Miklavž. Imele so certifikat, 
prav tako pa so bile tudi kupljene po zmerni ceni. Seveda 
pa se je takoj pojavila druga težava, kako jih razdeliti 
krajanom. Krajevni svet Miklavža se je med seboj slišal 
po telefonu ter se dogovoril, kako organizirati razdelitev. 
Seveda pri tem ni bilo vprašanje, da ne bi kdo od članov 

sveta sodeloval, vendar je bilo potrebno razdeliti 4253 
mask, kar pa seveda ni mačji kašelj, saj nas je v svetu 
KS samo sedem. Dogovorili smo se, da bo vsak od nas 
pritegnil k razdelitvi še druge krajane.
Razdelitev mask, ki jo je dobil vsak krajan, smo opravili 
prav na prvoaprilski dan. Celotno naselje Miklavža smo 
razdelili na posamezne sektorje, v katerih so določene 
skupine opravile raznos. V akciji nas je sodelovalo trideset 
krajank in krajanov in smo jo istega dne tudi zaključili.
Ob tem je potrebno povedati, da je res zadovoljstvo, 
da so občani pripravljeni sodelovati in žrtvovati svoj 
prosti čas za dobro vseh krajanov, in to v času, ko večina 
samo pričakuje, da bo nekaj dobila, ne pa tudi kaj dala 
od sebe. Zato se na tem mestu javno zahvaljujem vsem 
sodelujočim za njihovo požrtvovalnost, pri tem imen 
in priimkov namenoma ne omenjam, ker bi lahko koga 
nehote izpustil, kar pa ne bi bilo prav.

Dušan Janžek, 
predsednik KS Miklavž

KAKO PRAVILNO
NAMESTIMO IN NOSIMO ZAŠČITNO MASKO

V času priprave občinskega glasila je še obvezna uporaba 
zaščitne maske pri odhodu v trgovino in v druge javne 
zaprte prostore. Glede nošenja zaščitnih mask moramo 
vedeti, da ni dovolj, da imamo zaščitno masko, ampak 
tudi, da jo znamo pravilno uporabljati oz. jo moramo 
pravilno nositi. Potrebno se je zavedati, da zaščitno 
masko nosimo zato, da se ne okužimo in da ne okužimo 
drugih. Nepravilna uporaba le-te nam ne nudi potrebne 
zaščite, zato si jo je potrebno pravilno namestiti čez nos, 
usta in brado. Čeprav ste morda mnenja, da ste zdravi in 
da ne potrebujete maske ali se vam zdi nošenje maske 
nepotrebno zlo, se zavedajte, da niso vsi enakega mnenja 
in da lahko marsikoga spravite v stres in neprijeten 
položaj, ker v njihovi bližini nimate pravilno nameščene 
maske. Da bi se izognili marsikateri neprijetnosti, smo 
pripravili slikovni prikaz, kako si je potrebno pravilno 
namestiti zaščitno masko: MASKE NIKOLI NE NOSIMO POD NOSOM ALI POD BRADO!

Masko si nadenemo tako, da zanke 
zataknemo za ušesa. 

Masko držimo na nosu, nato spodnji 
del potegnemo čez brado.

Masko zatesnimo na nosu. Maska 
je pravilno nameščena, če pokriva 
usta, nos in brado. 

Foto: vir splet
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TO SO DRUGAČNI ČASI . . .
Vsako leto je drugačno leto! Res je! A letošnje leto je 
najbolj drugačno leto, kar ga pomnim(o) generacije nazaj! 
Zakaj ?
Po spletu kroži mnogo tega. Michaela Rekl  je zapisala:
Pravijo, da je človeštvo dobilo točno takšno BOLEZEN, kot si 
jo je zaslužilo. NARAVO smo nehali ceniti in zato smo dobili 
tako bolezen, da začutimo, kako je naše bivanje v njej tako 
dragoceno. Nehali smo delati za DRUŽINO, zato nas je ta 
bolezen zaprla po domovih, da smo se ponovno naučili, 
kako funkcionirati kot družina. Nehali smo ceniti STAREJŠE 
in BOLNE in zato nas je ta bolezen spomnila, kako ranljivi 
so. Nehali smo ceniti ZDRAVNIKE in FARMACEVTE, da smo 
ugotovili, kako nenadomestljivi so. Nehali smo spoštovati 
UČITELJE in zato je ta bolezen zaprla naše šole, da bi starši 
lahko poučevali sami. Mislili smo, da lahko KUPIMO vse, da 
smo lahko kjer koli in s komer koli si želimo in zato imamo 
tovrstno bolezen, da spoznamo, da nismo vsemogočni. 
PROSTI ČAS smo preživljali v nakupovalnih središčih, zato jih 
je bolezen zaprla, da se zavemo, da si sreče ne moremo kupiti. 
Veliko pozornosti smo posvetili svojemu VIDEZU, zato nam 
je bolezen prekrila obraze, da smo spoznali, da naša lepota 
tam ne obstaja. Mislili smo, da smo GOSPODARJI TEGA 
PLANETA, zato smo dobili to bolezen, da bi nas lahko nekaj 
tako majhnega, kar ni mogoče niti videti, pokorilo in nam 
dalo nekaj ponižnosti. Ta bolezen nam je veliko VZELA, hkrati 
pa nam daje PRILOŽNOST, da se tako naučimo in razumemo, 
kaj je v življenju najbolj pomembno : L J U B E Z E N .
Dodajam še samo svoje razmišljanje :
NARAVA kriči, se trese, nas kliče, opozarja … Toda, ali jo 
slišimo, ji prisluhnemo? Pravzaprav: ali ji sploh znamo 
PRISLUHNITI? NARAVA ni meja, niti ni okvir. Ne okvirja nas, 
niti nas ne omejuje. Njena ŽELJA, CILJ je: izboljšanje! Vsak 
kraj, zgodba, misel gre skozi NARAVO! Skozi NJENO MOČ! 
Potrebno je le vstopiti vanjo. In naš CILJ, DOLŽNOST? Dati 
nekaj v zameno! Del profita – ZNANJA – vložimo nazaj 
v NARAVO in NJENE ŽELJE! Morda nas bo to vodilo do 
naslednjega poglavja ČLOVEŠTVA?     SVETA ne smemo 
samo gledati, temveč ga moramo tudi  S P R E M I N J A T I 
! NA BOLJE ! ! ! 

Pridruži se mojemu (našemu) razmišljanju. SKUPAJ bomo 
šli še – DLJE! Še vedno – SMO! In kaj se obeta nam, tej 
NOMADSKI VRSTI, če ji prisluhnemo? 
Nič, le vrnila nam bo – LJUBEZEN!

Se spomnite, bil je petek, 13. marca 2020, ko smo 
odhajali iz šole, so naše poteze na obrazu govorile, da 
tokrat ne ... na počitnice!
Govorimo o času globalne okupacije KORONAVIRUSA! 
Temeljna vrlina, ki jo hvalimo pri sodobnem človeku v 
takšnih trenutkih je – prilagodljivost! In prav te nam ne 
primanjkuje: učenci, učitelji, starši, babice in dedki smo 
stopili SKUPAJ. Nastalo je UČENJE na DALJAVO. V ospredje 
so stopile nove tehnologije s pozitivnim predznakom. 
Prednost dela na daljavo se vidi v povečani ustvarjalnosti 
tako učiteljev kot učencev. Prvi teden smo še iskali rešitve, 
vendar smo si priskočili na pomoč z idejami in poučevanje 
je hitro steklo brez večjih zapletov. Če trenutno stanje ne 
bo trajalo predolgo, ima lahko pozitivne učinke na načine 
šolanja. Večje vpeljevanje IKT tehnologije bi lahko bila ena 
od pozitivnih posledic učenja na daljavo. Pri vas, učenci, 
opažamo tudi večjo odgovornost in samostojnost pri 
učnem delu. Vi dajete pečat novemu času sedanjosti in 
prihodnosti ! PRIHODNOSTI? Da, pred nami so novi IZZIVI !
Čas je zahteven in od nas vseh zahteva preudarno, skrbno 
in premišljeno ravnanje. Prepričana sem, da je ČAS tudi 
priložnost za nove izzive – prevzemanje odgovornosti, 
varnega ravnanja in razumevanje situacije, ki je za vse 
nova in drugačna.

Zato je vsako leto – drugačno leto! 
In letošnje leto je drugačno zaradi Vas, učitelji, učenci, 
starši, babice in dedki. In čas je, da to povemo. Na glas. Le 
tako nas slišijo, smo videni, razumljeni, tudi cenjeni.
Ni čas za sebičnost, čas je za solidarnost in človečnost!
In mora obstajati razlog, zakaj je UČITELJ na vrhu te 
verige!
Vsako seme veličine, učitelji, ki ga posejete, skozi dobro in 
slabo, Vaša ljubezen gleda, kako učenec raste, kaj je prav 
iz napačnega, navdihujete, da ostanejo močni, vsak dan 
ste tukaj, da vodite njihovo pot, spreminjate malo v veliko, 
in ni strahu, da se sanje ne bi prebujale v njih. Vse zato, 
ker verjamete v njih. In če se izgubi, ostanete ob njem. Te 
lekcije se nikoli ne končajo. Vplivate na neskončnost in 
težko je povedati, kje se vpliv učitelja – ustavi! 
To so drugačni časi – a še vedno upam, da so lahko lepi. 
Norveški minister za zdravje Bent Høie je nagovoril otroke, 
najstnike, šolarje, dijake, maturante ... z besedami, ki jih je 
vredno povzeti. Tako je povedal:
Vsi smo zelo veseli, da se naši otroci vračajo v šolske klopi. 
A danes bi rad govoril o tistih, tistih malo starejših. Tistih, 

OBVESTILO

Naslednja številka Naših izvirov bo izšla septembra, 
zato vas prijazno vabimo, da v njej sodelujete s 
svojimi prispevki, katere nam skupaj s fotografijami 
ter v skladu z navodili o pripravi prispevkov za objavo 
pošljite na naslov urednistvo@miklavz.si najkasneje 
do 23. avgusta 2020.

Urednik
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ki še vedno sedijo doma in čakajo. Rad bi jim povedal, da 
jih nismo pozabili. Naš cilj je, da se vrnejo v šole še pred 
poletjem.
Mnogim smo se zahvalili v času zaprtja. Skrajni čas je, 
da se zahvalimo mladim. Veliko so žrtvovali. Pomlad, ko 
dopolniš 14 let, ne bo čakala nate. Poletje, ko imaš 17 
let, je samo eno. Valete in maturantskega plesa se ne da 
prevrteti nazaj. 
Mi odrasli se pogovarjamo o prihodnjem poletju. A 
prihodnje poletje je za ljudi srednjih let. Ko si mlad, 
prihodnje poletje ne obstaja. 
Ko si mlad, ti je mar za danes in jutri. Sanjaš o poletju, ki 
bo sledilo tej pomladi. 
Sanjaš o nogometnem prvenstvu, na katerem boš dosegel 
gol, kakršnega ni dosegel še nihče. Sanjaš o izletu, na 
katerem boš končno zbrala pogum in se spogledala z 
najbolj simpatičnim fantom v razredu. Sanjaš o plesu, ko 
boš vso noč preplesal v dragi obleki, za katero si se s starši 
pregovarjal celo leto. 
Sanjaš o proslavljanju zaključka šole s prijatelji. Potem je 
prišel virus, ki je razbil sanje. Ni nogometnega prvenstva, 
ni izleta. Ni valete in ni maturantskega plesa. 
Za nameček se je nemogoče zbrati pri delu za šolo od 
doma, ker tvoji starši preveč glasno govorijo na svojih 
sestankih po Skypu. Ničesar si ne želim bolj, kot da bi 

lahko povedal našim otrokom in mladim, da bo vse tako, 
kot je bilo. A ne morem. 
Ta pomlad bo drugačna. To poletje bo drugačno. To leto 
bo drugačno. 
Vi ste tisti mladi, ki morate stvari početi drugače. Vi ste 
tisti, ki ste ustavili vaše življenje za druge, da bi reševali 
njihova življenja. 
Upam, da boste plesali, četudi brez valete in 
maturantskega plesa. Upam, da boste zadevali čudovite 
gole, četudi ne na prvenstvu. Upam, da se boste 
spogledovali in dražili s simpatičnimi dekleti in fanti, 
četudi ne na izletu. Upam, da boste uživali v proslavljanju 
zaključka šole, četudi bo drugačno. 
Hvala vam, vsi otroci in mladi. Hvala vam, zaključni razredi 
2020. 
Ponosni smo na vas.
Saj bi kaj dodala. Pa v resnici ni česa dodati. Morda le to:
Hvala učenci, učitelji, starši, dedki, babice. Res smo 
ponosni na vas.
Prav zato bomo virus premagali in po 
koronapočitnicah nadaljevali uspešno, skupno delo.
H V A L A ! Vsem VAM !

Dušanka Mihalič Mali,
ravnateljica zavoda

POZDRAV  ŽIVLJENJU
DOMINIKA KRALJ, s. p., Tezenska ul. 9, Miklavž, 

tel. 031 574 823

PEDIKURA 20€
MEDICINSKA PEDIKURA   27€

LAKIRANJE NOHTOV     5€
KLASIČNA MASAŽA 60min   30€

KLASIČNA+ŠPORTNA MASAŽA 70min   35€
DELNA MASAŽA 30min   17€

MADERO TERAPIJA 50min   20€

ANTISTRESNA ENERGIJSKA MAS. 90min   45€ 
ANTISTRESNA ENERGIJSKA MAS. 60min   35€
MASAŽA OBRAZA + LASIŠČA + GLAJENJE GUBIC S
KAMNITIMI VALJČKI 30min   20€
ACCESSBARSS TERAPIJA 70 min   40€
FACELIFT 60min   30€
PILING TELESA, DEPILACIJE TELESA
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SMEH in SOLZE
na drugi »prvi« šolski dan

» Kot leta poprej smo v septembru 2019 strokovno in 
varno vstopili v novo šolsko leto. Ob tem nismo niti 
slutili, da bo marec 2020 predstavljal mejnik korenitih 
sprememb v vseh družbenih sferah življenja, tudi na 
področju vzgoje in izobraževanja. Nevarnost širjenja 
okužbe z novim koronavirusom nas je postavila pred 
neobičajne in zahtevne izzive, ki so narekovali dosledno 
upoštevanje varnostnih priporočil zdravstvene stroke 
in od vseh zahtevali visoko stopnjo prilagodljivosti, 
odrekanj, odgovornosti in razumevanja ter organiziranosti 
v naših življenjih.
Delo v šoli in v vrtcu je za večino od nas za dva meseca 
povsem zastalo. Kar nenadoma so ugasnili otroški smeh, 
čebljanje, objemanje, prerivanja in jok. Naenkrat smo 
morali nastali trenutek razumeti, potrpeti in iti naprej po 
drugačni poti od uhojene.
Izobraževanje na daljavo smo vpeljali tako rekoč čez noč, 
brez vsakršnih pedagoških predpriprav, brez prilagoditev 
učnih načrtov, brez posebnih didaktičnih pripomočkov. 
Te izjemne okoliščine so nas privedle do spoznanja, kako 
velikega pomena sta področji vzgoje in izobraževanja 
za celotno družbo, ne zgolj za naše otroke in zaposlene. 
Izredne razmere bomo premagali, vzgoja in izobraževanje 
kot gonilni sili nadaljnjega razvoja pa bosta ostali. Morata 
ostati in v novih družbenih razmerah tudi obstati! Tudi 
na drugačen, prilagojen način. Na način, ki ga prav zdaj, 
z zdajšnjo izkušnjo izgrajujemo s svojim delom. Z delom, 
s katerim smo pokazali, zakaj je in mora biti predajanje 
znanja hrbtenica vsakega naroda in njegovih mladih 
generacij. Z delom, s katerim ste učitelji in vzgojitelji 
pokazali, zakaj ste prenašalci znanja in vzgojitelji naših 
otrok srce te družbe; odnos, predanost do dela in delo 
samo pa vredni globokega spoštovanja in zaupanja,» je 
zapisala ministrica. 
V neposrednem sodelovanju z zdravstveno stroko, glede 
na aktualno epidemiološko situacijo, so se iskali načini 
postopnega odpiranja vzgojno – izobraževalnih zavodov, 
ki zagotavljajo najvišjo možno skrb za varnost učencev, 
učiteljev, zaposlenih v šolah in vrtcih. 
Vse od razglasitve epidemije koronavirusa covid-19 pa 

do postopnega odprtja šol in vrtcev nas je 22. maja 2020 
obiskala ministrica MIZŠ, prof. dr. Simona Kustec in državni 
sekretar Damir Orehovec in menili smo, da ta posebni 
in nepredvidljivi čas razumemo tudi kot priložnost, 
priložnost za drugačne, boljše poti. Poti, na katerih bomo 
drug drugemu najprej ter predvsem odkrivali dobre 
lastnosti in namere. To je nekaj, kar je značilno za družbo 
znanja, osebnostno zrelih in odgovornih posameznikov, h 
kakršni stremimo. Smo kot voda, ki vedno najde svojo pot, 
nas nastale razmere niso odvrnile od tega razumevanja.
Nekateri šolarji se vračajo v šolske klopi, drugi bodo šolski 
prag znova prestopili jeseni. Lahko bi dejali, da je bil 18. 
maj 2020 že drugič prvi šolski dan v istem letu in ponovno 
prvi uvajalni dnevi v vrtcu.
Učenke in učenci in otroci vrtca so si gotovo imeli veliko 
povedati, pa tudi učitelji in vzgojitelji so jim veselo 
prisluhnili. Nekaterim so se ob vrnitvi usta razlegla v 
nasmeh, pritekla pa je tudi kakšna solzica. 
Ob našem obisku ministrice je vse teklo, kot je prav. 
Namesto objema je bil tudi pozdrav s komolci prav 
prisrčen, v šolskih klopeh pa med učenci in predšolskimi 
skupinami ni bilo videti zadrege.
Z neomajno vero, da nam bo ta izkušnja, obogatena 
tudi z odzivom ministrice na naše delo, pomagala pri 
novem »jasnjenju vremen», upam na uspešen zaključek 
vrtčevskega in šolskega leta.
Lepo je bilo in hvala, hvala vsem, ki razumete, da moramo 
naprej, pa čeprav ne po tisti običajni in že tolikokrat 
prehojeni poti. 
Naj vam slike pričarajo utrinke tega dne.

Dušanka Mihalič Mali,
ravnateljica zavoda
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NE SAMO OBČINSKE FINANCE,
TUDI CENA ODVOZA SMETI JE ZAZNAMOVALA 13. OBČINSKO SEJO
Krepko so svetniki in svetnice zavihali rokave na februarski 
redni občinski seji, kjer je bil pretežne pozornosti deležen 
dvig cen ravnanja in odvoza odpadkov, čemur je bil osnova 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki za leto 2020 za Občino Miklavž, ki ga je pripravil 
izvajalec obvezne GJS- podjetje Snaga, d. o. o. Bistveni 
razlogi za povišanje cen je dvig minimalne plače, dvig cene 
prevzema odpadkov, potreba po posodobitvi voznega 
parka in dejstvo, da se cena ni povišala od leta 2015. 
Prav tako ni več predvideno subvencioniranje zbirnega 
centra iz občinskega proračuna. Obsežna je bila razprava 
svetnikov in svetnic, ki so se dotaknili višine povišanj v 
sosednjih občinah in ob tem izvedeli, da je naša občinska 
uprava sodelovala že v fazi priprave elaborata in ni pristala 
na enotno ceno za občine ustanoviteljice, zato smo kot 
edina občina pristopili k oblikovanju individualne cene. Z 
devetimi glasovi za, petimi proti in dvema vzdržanima se 
je tako za 76,62 % podražil odvoz mešanih komunalnih 
odpadkov ob štiritedenskem odvozu. Za odvoz bioloških 
odpadkov do povišanja ni prišlo. 
Proračun Občine Miklavž za leto 2020 in Letni načrt 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miklavž za leto 
2020 je bil v drugem branju potrjen in tako se letošnje 
občinske finance na prihodkovni strani predvidevajo v 
višini 5.781.063 evrov, na odhodkovni strani pa 6.668.060 
evrov.
Za rekonstrukcijo ceste, izgradnjo pločnika, rekonstrukcijo 
javne razsvetljave in vodovoda v Ulici Zlatke Karer v 
Miklavžu, ovrednoteno na skorajšnjih 84.000 evrov, potrjen 
je bil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 
DIIP je bil potrjen tudi za ureditev komunalne infrastrukture 
v Ulici 8. februarja v Dravskem Dvoru, v prvi fazi. Na podlagi 
tega projekta se letos predvideva v dolžini dobrih 300 m 
izgraditi kanalizacijo, obnoviti cesto, zamenjati vodovod 
in  posodobiti javno razsvetljavo. Za izvedbo se predvideva 
odšteti 403.043,95 evrov, pri čemer se pričakuje 52.377 
evrov nepovratnih sredstev.
Letni načrti programa športa, kulture ter socialnega in 
zdravstvenega varstva so oblikovani in potrjeni ter tako 
osnova za objavo različnih razpisov, na katerih kandidirajo 
društva in druge organizacije. Kako bomo letno in zimsko 
vzdrževali občinske ceste in kakšna je štiriletna strategija 
rednega in investicijskega vzdrževanja ter novogradenj 
občinskih cest, je prav tako dorekel občinski svet. Slednji 
je tudi župana pooblastil za potrjevanje projektov manjših 
vrednosti (do 150.000 evrov) in kjer ni potreben investicijski 
program, prvi mož občine pa kasneje občinski svet o tem le 
obvesti.   

Pobude in vprašanja so bile ponovno raznolike. Dušan 
Janžek je predlagal, da se prične s postopkom za 
poimenovanje ulic v Miklavžu, in sicer za območje 
novoizgrajenih stanovanjskih naselij Borov gozd in Zelena 
terasa. Majda Dobaj je isti predlog podala za naselje na 
koncu Ulice 8. februarja v Dravskem Dvoru in povprašala 
o  priklopu Doma krajanov Dravski Dvor, ki še vedno ni 
priključen na kanalizacijsko omrežje. Sodeč po odgovoru 
bo to urejeno letos. 
Srečko Čuček je spomnil na postavitev prometnega 
ogledala v Ulici prvih žrtev v Miklavžu, izpostavil že večkrat 
izpostavljeno nujo po montažnem poslovilnem objektu 
(„vežici“) na miklavškem pokopališču in predlagal, da župan 
in občinska uprava na občinskih sejah poročata o izvedenih 
pobudah svetnikov. Tomo Glavica je delil mnenje, da je 
pri bodočem urejanju ulic in cest ter s tem povezanimi 
umestitvami hitrostnih ovir potrebno razmišljati tudi o 
vožnji intervencijskih vozil. Sonja Horvat Tušek je povabila 
na pustno povorko, na ogled rimskih gomil in gobarskega 
učnega parka Snežka. Stanislav Petek je želel izvedeti 
o projektu dograditve miklavške šole z namestitvijo 
fotovoltaike na objekt.  Za navedeno se pripravlja 
demografska študija v zvezi s prostorskimi kapacitetami 
objekta OŠ Miklavž, hkrati pa je v fazi naročilo projektne 
dokumentacije za izvedbo dograditve in rekonstrukcije 
obstoječe šole. 
Damir Pekič je v imenu občana izpostavil v preteklosti 
menda napačno obračunano nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča v večstanovanjskem objektu v 
Miklavžu in zato povprašal o pravilnem obračunavanju v 
prihodnje, kar pa se bo sodeč po odgovoru preverilo. 
Prej omenjen svetnik je še predlagal, da se po 12 letih 
skliče sestanek z lastniki zemljišč že naseljenega odcepa 
Antoličičeve ulice v Miklavžu zaradi ureditve lastništva 
ceste v smeri Ulice Kirbiševih. 
Vlado Maksimovič je na temo ukrepov iz sprejetega odloka 
za zaščito kakovosti zraka povprašal, ali se je upoštevalo 
smernice na področju javnega potniškega prometa. 
Župan je ob tem povedal, da doslej te smernice v smislu 
povečanja pogostnosti avtobusnih voženj do naselij 
Dobrovce, Skoke in Dravski Dvor še niso bile upoštevane. 
Boštjan Hočevar je vprašal, ali že potekajo aktivnosti za 
spremembo Pravilnika o štipendiranju v Občini Miklavž, ki 
bi zajemal tudi izredne študente in predlagal dopolnitev 
še z merili za pridobitev športnih štipendij. Ker ta pravilnik 
potrebuje večje spremembe in dopolnitve, se v kratkem 
predvideva obravnava na seji občinskega sveta. 

Mateja Pleteršek
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PRVA „POKARANTENSKA“
OBČINSKA SEJA IZREDNEGA SKLICA

Že kmalu po sproščanju ukrepov zaradi Covid-19 so 
se miklavški svetniki in svetnice srečali za občinskim 
omizjem, ki pa je bilo kljub pandemskim razmeram v 
miklavškem kulturnem domu in ob upoštevanju vseh 
predpisanih varnostnih navodil.
Osrednja tema te občinske seje so bili omilitveni ukrepi 
za umeščanje obrata Magna Steyr na območju sosednje 
občine Hoče-Slivnica oziroma potrditev Dokumenta 
identifikacije projekta (DIIP) za projekt omilitvenih 
ukrepov. Na podlagi podpisanega Memoranduma o 
sodelovanju in prizadevanju za izvedbo omilitvenih 
ukrepov v letu 2017 je namreč Vlada RS dolžna zagotoviti 
sredstva za izvedbo ukrepov na preobremenjenem 
kanalizacijskem sistemu. 
Analiza tveganja oziroma priključitve predvidenega 
območja Magna na obstoječi kolektor oziroma obstoječo 
javno kanalizacijsko omrežje iz leta 2017 je namreč 
jasno pokazala, da je potrebna rekonstrukcija delov 
kanalizacijskega sistema, tako da bodo vse odpadne 
vode ustrezno odvedene do Centralne čistilne naprave 
Maribor (CČN). Študija je predvidila in predlagala več 
ukrepov in možnih variant za normalno delovanje 
kanalizacijskega sistema. V letu 2018 je bila naročena še 
Analiza omilitvenih ukrepov za umeščanje obrata Magna 
Steyr na proizvodno območje, kjer pa so bili podani 
predlogi tehničnih rešitev in finančno ovrednotenje le teh, 
kar je podlaga na tej občinski sej potrjenega DIIP. Občina 
Miklavž je kot koordinator skupaj z Občino Hoče-Slivnica 
in Mestno občino Maribor, pristopila k realizaciji projekta, 
ki je tehnično gledano razdeljen na tri komunalne objekte. 
Celotna investicija, ki jo v popolnosti financira Ministrstvo 

za gospodarski razvoj in tehnologijo, je ovrednotena 
na 1.905.000 evrov in bo izvedena prihodnje leto. Pri 
tem se za poseg na območje naše občino namenja 
511.005,92 evrov; za Občino Hoče-Slivnica 603.698,22 
evrov in za Občino Maribor 790.295,86 evrov.  V Rogozi 
se tako načrtuje izgradnja zadrževalnega bazena, v naši 
občini je potrebno povečati kapaciteto povezovalnega 
kanala z novim visoko- tlačnim vodom in močnimi 
črpalkami. V Dogošah pred vtokom v CČN pa bo izgrajen 
razbremenilnik in odvodni kanal. 
18.junija 2020 se obetajo nadomestne volitve za člana 
Državnega sveta Republike Slovenije (DS). V letu 2017 
bil je namreč iz 3.volilne enote, ki jo sestavlja 9 nam 
bližnjih občin, kot predstavnik lokalnih interesov v 
državni svet izvoljen Franc Kangler. Slednji je bil v marcu 
letošnjega leta imenovan na mesto državnega sekretarja 
na Ministrstvu za notranje zadeve, zato morajo občine 
3.volilne enote izbrati njegovega namestnika. Naš 
občinski svet je tako na tej občinski seji izpeljal volitve 
kandidata za člana DS in volitve za elektorje v volilno telo 
nadomestnih volitev 3.Volilne enote. Kandidat za člana DS 
iz naše občine je Iztok Peterin, kateremu je 15 miklavških 
občinskih svetnikov izkazalo podporo. Državnega 
svetnika pa bodo na junijskih volitvah izvolili elektorji. 
Izmed 38 bosta našo občino zastopala dva elektorja, ki so 
jih prav tako na tej občinski seji izvolili miklavški svetniki 
in svetnice. Miklavška elektorja bosta Stanislav Petek in 
Vlado Maksimovič.

Mateja Pleteršek
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UPOŠTEVANJE ZAHTEV IZ 
NAVZKRIŽNE SKLADNOSTI
– VAROVANJE KRAJINE IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

Varovanje krajine in biotske raznovrstnosti se na področju 
kmetijstva izvaja na podlagi navzkrižne skladnosti. Sistem 
navzkrižne skladnosti je v Sloveniji prisoten že od leta 
2005 in pomeni skupek minimalnih zahtev,  in sicer na 
naslednjih področjih:
•  okolje, podnebne spremembe in dobro kmetijsko stanje 

zemljišč;
•  javno zdravje, zdravje živali in rastlin;
• dobrobit živali,

Zahteve iz navzkrižne skladnosti morajo upoštevati 
vsi kmetje, ki prejemajo plačila iz ukrepov skupne 
kmetijske politike.

Kdo so zavezanci za izpolnjevanje  zahtev navzkrižne 
skladnosti? To so tisti, ki:
• uveljavljajo neposredna plačila:
•  shemo osnovnega plačila (zahtevek za izplačilo plačilnih 

pravic), 
• shemo zelene komponente,
• plačilo za mlade kmete,
• proizvodno vezano podporo,
• plačilo za območja z naravnimi omejitvami;
• uveljavljajo plačila za ukrepe OMD, KOPOP, EK in DŽ;
•  so prejemniki podpor za prestrukturiranje in 

preusmeritev vinogradov v obdobju treh let po prejemu 
podpore.

Vsi zavezanci morajo na celotnem kmetijskem 
gospodarstvu spoštovati in izpolnjevati pravila o 
navzkrižni skladnosti.

Uredba o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, 
št. 97/15, 18/16, 84/16,5/18 in 81/18,38/19) tako 
predpisuje za varovanje biotske raznovrstnosti 
naslednje zahteve in standarde:
PODROČJE A: Okolje, podnebne spremembe, dobro 
kmetijsko stanje zemljišč
GLAVNA ZADEVA: Biotska raznovrstnost,
kjer je v letu 2019 prišlo do spremembe v zahtevah 29, 
30 in 31 in so se s spremembo zakonodaje obveznosti 
izvajanja zahtev prenesle z območij ohranjanja 
prostoživečih ptic na območje Republike Slovenije

Predpisana zahteva ravnanja - PZR 2: Ohranjanje 
prosto živečih ptic

ZAHTEVA NAVZKRIŽNE SKLADNOSTI 29 (travniške 
površine): 
Za ohranjanje biotske pestrosti živalskih vrst je nujno 
potrebno ohranjanje življenjskega prostora posameznih 
živalskih vrst. Najpomembnejše je preprečevanje 
zaraščanja travniških površin in ohranjanje razmerja med 

ZAHTEVA 29: Travniške površine 
so vzdrževane vsaj enkrat letno, 
najpozneje do 15. oktobra 
tekočega leta.

trajnim travinjem, njivami in gozdom. Za vse zavezance 
na območju Republike Slovenije iz 4. člena te uredbe, 
ki imajo v obdelavi (lasti ali zakupu) travniške 
površine, velja, da deleža teh površin ne smejo 
zmanjšati na račun površin v zaraščanju. 

ZAHTEVA NAVZKRIŽNE SKLADNOSTI št. 30 (travniški 
sadovnjaki): 
Za ohranjanje biotske pestrosti živalskih vrst je nujno 
potrebno ohranjanje življenjskega prostora posameznih 
rastlinskih in živalskih vrst. Predvsem za mnoge vrste 
ptičev je pomembno ohranjanje vitalnosti ekstenzivnih 
sadovnjakov in preprečevanje zaraščanja teh površin. 
Za vse zavezance na območju Republike Slovenije iz 
4. člena uredbe, ki imajo v obdelavi (lasti ali zakupu) 
travniške sadovnjake, velja, da deleža teh površin ne 

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor                                                                         
tel.: (02) 228 49 00,  fax: (02) 251 94 82
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,
http://www.kmetijski-zavod.si/
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smejo zmanjšati na račun površin v zaraščanju. Na 
zatravljeni površini ekstenzivnih (travniških) sadovnjakov 
se vsaj enkrat na leto izvede košnja ali pašna raba zemljišč.

ZAHTEVA NAVZKRIŽNE SKLADNOSTI št. 31 (mejice):
Mejice predstavljajo osnovni življenjski prostor in 
zatočišče za mnoge živalske vrste. Številne med njimi 
pomagajo zmanjševati število neželenih žuželk na 
okoliških kmetijskih površinah. Z ohranjanjem mejic 
ohranjamo življenjski prostor za te živalske vrste, z 
obrezovanjem in redčenjem pa preprečujemo pretirano 
razrast in zmanjševanje pretočnosti vodnih jarkov, če 
mejice rastejo ob njih. Mejice je dovoljeno obrezovati v 
času, ko ptice ne gnezdijo.  Kar pomeni, da na območju 

Republike Slovenije obrezovanje in redčenje mejic 
nista dovoljeni od obdobja olistanja mejice do 30. 
septembra, razen na Primorskem, kjer nista dovoljeni 
od 15. marca do 30. septembra.

Katarina Kresnik,
specialistka za varstvo okolja

Kmetijska svetovalna služba, KGZS Zavod Maribor

ZAHTEVA 31: Izkrčitev z dovoljenjem in obrezovanje ter redčenje samo v 
dovoljenem času

ZAHTEVA 30: Zatravljene površine travniških visokodebelnih sadovnjakov  
so vzdrževane vsaj enkrat letno, najpozneje do 15. oktobra tekočega leta. 
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BIOTSKA PESTROST NAŠIH VRTOV

Ohranjanje narave in njene pestrosti se začne že na 
naših dvoriščih oz. zelenjavnih vrtovih in ohišnicah. 
Zakaj je biotska pestrost pomembna? Velja, da so pestri, 
uravnoteženi sistemi bolj stabilni in odporni. Vsi členi v 
ekosistemu so se skozi evolucijo prilagodili in imajo v 
sistemu točno določeno vlogo. Ko je sistem siromašen, 
lahko zunanje spremembe, kot so na primer naši posegi 
ali podnebne spremembe, povzročijo veliko več škode. Če 
v biotsko revne naravne sisteme pridejo nezaželene vrste, 
se te lahko lažje prerazmnožijo. Če neko vrsto izgubimo, 
jo bo v revnem ekosistemu težje nadomestila druga in 
ravnovesje se bo porušilo. Si predstavljate, kako bi bilo, 
da bi v družbi naenkrat zmanjkalo zdravnikov, medicinske 
sestre pa bi bile redkost? Precej časa in energije bi bilo 
potrebno, da bi jih nadomestili s prešolanjem drugih 
kadrov oz. izšolanjem novih. V vmesnem času pa bi 
kot družba in posamezniki utrpeli precejšnjo škodo oz. 
pomanjkanje. Podobno je v naravi.
Zato je pomembno, da na naših vrtovih vzdržujemo 
čimbolj pestre združbe rastlin in živali. Živali se na vrtu 
pojavljajo večinoma kot posledica naše skrbi za pestrost 
rastlinja in urejenosti vrta, ki jim z različnimi strukturami 
omogoča življenje in razmnoževanje. Pester rastlinski 
svet tako privabi žuželke, bogata tla z organsko snovjo 
deževnike, posledično pa se višje po prehranjevalni 
verigi začnejo pojavljati  ptice, ježi, kače, kuščarji, krti, 
dvoživke in druge živali. Spremeni in bogati se tudi 
mikrosvet. V naravi je namreč vse povezano in usmerjeno 
k vzpostavljanju dinamičnega ravnovesja. Zato bodite 
pozorni na pester izbor vrst in sort kmetijskih rastlin 
v vrtu, le-tem pa dodajte različne pestre privabilne 
ali odvračalne posevke (na primer: različne mešanice 
cvetočih rož, zelišč oz. aromatičnih rastlin). Pustite kak 
košček nepokošene travne ruše. Tudi med okrasnimi 
rastlinami pri ohišnici izbirajte in kombinirajte čim 
bolj raznolike rastline: enoletnice, trajnice, grmovnice, 
drevesa. Med sadnimi drevesi zasadite različne vrste. 
Različne vrste rastlin namreč izločajo nektar, cvetni prah, 
dajejo semena ali plodove, ki so hrana za raznovrstne 
koristne organizme. Prav tako pa ustvarjajo življenjski 
prostor za različne mikroorganizme, ki se prehranjujejo z 
nezaželenimi organizmi ali pa z njimi tekmujejo za hrano 
in prostor. Poleg primerne izbire rastlin lahko za pestrost 

živalskega sveta poskrbite tudi z ureditvijo prostora tako, 
da vanj vnesete različne naravne strukture, ki služijo za 
skrivališče ali domovanje. Lahko naredite kamnito spiralo, 
škarpo ali le okrasni kup kamenja. Podobno je z vejami, 
drvmi ali hlodi. Če imate možnost, si lahko umislite manjši 
ribnik. Za ježe, ptice, čmrlje in druge žuželke lahko tudi 
sami pripravite bivališča, krmilnice ali valilnice. Ideje 
zanje lahko danes najdete na spletu, lahko pa živali sami 
opazujete in skušate ugotoviti, kaj in kje bi bilo zanje 
najbolj primerno. 
Narava je pestra in raznolika. Vsaka vrsta v naravi ima 
svojo vlogo. Večja kot je pestrost, lažje se vzpostavlja 
ravnovesje in zdravje nekega življenjskega prostora. 
Opazovanje narave in sebe je zelo pomembno, saj samo 
tako lahko ustvarimo na svojem vrtu sebi in svojim 
naravnim »pomočnikom« prijetno bivanje.
Tamara Korošec, specialistka za ekološko kmetovanje

KGZS Zavod Maribor

Lokal se nahaja za IKŠ na Teznu
– imamo veliko pokrito in hlajeno teraso 

– ponujamo hrano fast food
– pijačo

– tenis igrišča 
– igrišče za balinanje.

Veselimo se vašega obiska.
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O B L I K U J E M O  P E R F E K C I J O  O D  L E T A  1 9 9 2

Podjetje Orodjarna Imenšek, d. o. o. je zanesljiv in strokoven partner na področju 

proizvodnje orodij ter komponent za avtomobilsko industrijo. Začetki podjetja segajo v 

leto 1992 in vse do danes se vodstvo in zaposleni nenehno učimo, spremljamo novitete 

na področju strojne obdelave, CAD-CAM opreme in si sami šolamo mlad kader – našo 

prihodnost. Odlikujejo nas visoki standardi kakovosti, kar se močno odraža na kvaliteti naših 

proizvodov in storitev, ki jih potrjujemo z vsakoletnimi certifikati ISO 9001:2015 in EN ISO 

14001:2015.

w
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si

+ 386 (0)2 426 10 47   
+ 386 (0)41 788 405
+ 386 (0)41 331 240

info@imensek.si

ORODJARNA
IMENŠEK d.o.o.
Cesta k Tamu 68
2000 Maribor
Slovenia
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Vsi kupci elektrike in zemeljskega plina, 

ki se boste do 30. 6. 2020

pridružili Energiji plus in vsi člani 

lojalnostnega programa Moj PLUS,

ste upravičeni do izjemne ugodnosti 

– paketa brezplačnega nezgodnega 

zavarovanja v vrednosti 40,12 €

za eno leto pri Vzajemni.

Dobro je vedeti: izplačila pri nezgodnem
zavarovanju se seštevajo, v kolikor že imate

sklenjeno kakšno drugo nezgodno zavarovanje.

*Več informacij o akciji na www.energijaplus.si ali 
na 080 21 15, o zavarovanju pa na www.vzajemna.si 
ali na 080 20 60.

Poskenirajte QR kodo in
izkoristite izjemno ugodnost:
paket nezgodnega zavarovanja.

080 21 15 • 02 22 00 115
www.energijaplus.si
info@energijaplus.si

BREZPLAČNO
NEZGODNO
ZAVAROVANJE
za nove kupce elektrike
in zemeljskega plina
Energije plus in vse člane
lojalnostnega programa
Moj PLUS*

Vzajemno
v plusu
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ŠTIRIDESETI ROJSTNI DAN DU 
MIKLAVŽ

Upokojenke in upokojenci naselja 
Miklavž na Dravskem polju, ki so bili 
pred ustanovitvijo DU Miklavž člani 
Društva upokojencev Hoče, bilo jih 
je kar  sto devetnajst, so se ob koncu 
leta 1979 zaradi oddaljenosti odločili 
izstopiti iz hoškega društva ter 
ustanoviti svoje samostojno Društvo 
upokojencev Miklavž. V ta namen 
so ustanovili desetčlanski iniciativni 

odbor, katerega člani so bili Franc Neuvirt, Franc Lasbaher, 
Ivan Arnuš, Vinko Vuk, Stanislav Štok, Marija Vidovič, Vinko 
Lešnik, Jože Majhenič, Ivan Sagadin in Franc Štumberger. 
Prizadevni člani iniciativnega odbora so pripravili vse 
potrebno za ustanovni občni zbor in tako je 10. januarja 
1980 nastalo najbolj množično in najaktivnejše društvo 
v Miklavžu, ki uspešno deluje že 
štirideset let, pred časom pa so 
pridobili tudi svoje društvene 
prostore v bivšem taborniškem 
domu. 
Članice in člani društva delujejo 
v številnih sekcijah, organizirajo 
številne samostojne prireditve, 
se povezujejo z drugimi društvi, 
sodelujejo skoraj na vseh 
pomembnih krajevnih in občinskih 
prireditvah kakor tudi na prireditvah 
izven naše občine, veliko časa 
namenijo športu, rekreaciji in 
druženju, radi zaplešejo, zapojejo, 
hodijo na izlete, na morje in še in še... 

Na piknikuNa izletu

Posebno skrb namenjajo bolnim, ostarelim in osamljenim 
članom društva ter pomoči potrebnim. V okviru DU 
Miklavž deluje kar nekaj sekcij, v katerih so dobrodošli 
vsi zainteresirani člani društva in sicer: moški pevski zbor, 
kolesarsko-pohodniška sekcija, ročnodelska sekcija, 
likovna in foto sekcija, odbojkarska sekcija, telovadna 
sekcija, ribiška sekcija, sekcija zeliščarjev, sekcija steznega 
kegljanja, sekcija ruskega kegljanja in sekcija družabnih 
iger (karte, šah), seveda pa je po želji članov društva 
mogoče ustanoviti še kakšno sekcijo. V teh štiridesetih 
letih so društvo vodili naslednji predsedniki: Franc Neuvirt, 
Franc Lasbaher, Stane Koren, Alojz Podhostnik in Jože 
Kovačič, zadnjih petnajst let pa društvo skupaj z upravnim 
odborom in vodji sekcij uspešno vodi priljubljeni 
predsednik Rajko Lešnik.
 Novopečene upokojenke in upokojenci se radi včlanijo 

v društvo, saj se lahko sedaj, ko so 
v pokoju, posvetijo tudi nekaterim 
aktivnostim, za katere prej ni bilo 
časa. Veliko število članic in članov 
društva, kar okoli šeststo jih je, pa je 
porok, da društvo na zadovoljstvo 
upokojenk in upokojencev že 
štirideset let deluje dobro in 
uspešno. Da bi le bilo tako tudi še 
nadaljnjih štirideset let.
Z upokojenskim pozdravom »Nimam 
časa« zaključujem ta prispevek.

Za DU Miklavž Ernest Centrih

Predsednik DU Rajko 
Lešnik 
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DELOVNE AKCIJE GD SNEŽKA
Glede na trenutne razmere smo se 
člani GD Snežka vseeno odločili, da 
se dobimo v našem učnem parku 
, kjer je potrebno narediti nujna 
vzdrževalna dela, ki ne morejo čakati 
tako dolgo, da se bodo sprostile vse 
prepovedi, zaradi corona virusa. Res 
pa je, da smo se poizkušali držati 
predpisov , ki jih narekujejo državni 
organi. Zavedamo se, da morda 
naša dejanja niso bila čisto v skladu 
s pravili, vendar prevzamemo vso 
odgovornost nase, ker želimo, da bo 
Snežkin učni park vzorno urejen za 
vse občane in ostale obiskovalce, katere je povabil tudi 
sam župan po družbenih omrežjih.

Tako so naše članice uredile in dosadile naše gredice z zelišči ter zdravilnimi rastlinami kakor tudi z 
rastlinami za dekoracijo, da se naš učni park malo popestri.

Največji zalogaj so nam predstavljale mize in klopi, katere 
so bile potrebne temeljite, obnove saj smo mnenja, da 
jih je smiselno obnoviti. Najlažje bi res bilo, da bi jih samo 
menjali z novimi, vendar nam finančno to trenutno ne 
uspeva, zato smo zdaj še toliko bolj ponosni in veseli 
za ves vložen trud, katerega smo posvetili za obnovo. 
Rezultat je res enkraten in verjamemo, da nam  bodo ob 
rednem vzdrževanju  še dolgo služile.
Nekatere mize in klopi je močno načel zob časa. K temu 
so pripomogli tudi nepridipravi, ki so nam še dodatno 
naredili škodo na njih.

13. maja nas je obiskala Sonja Breznik, ki je naredila 
reklamo za Visit Ravno polje. Glede na to, da še park ni 
popolnoma urejen, je posnela le nekaj detajlov parka.
Kot predsednik moram seveda pohvaliti svoje zagnane 
člane, ki so bili kljub omejitvam  pripravljeni priskočiti in 
pomagati pri tej obnovi. Vsem, ki so kakor koli pripomogli, 
se iskreno zahvaljujem. Vsem ostalim, ki pa sedaj niso 
imeli časa, pa polagam na srce, naj jih ne skrbi, saj bo še 
mnogo delavnih akcij

Alojz Junger,
predsednik Gobarskega društva SNEŽKA
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VEČ KOT USPELA 
KRVODAJALSKA AKCIJA
V ČASU KORONE

Korona virus ni dovolj močen, da bi krvodajalce ustavil 
pri njihovem plemenitem namenu, da dajo del sebe - to 
je, da darujejo kri, ki jo bodo bolnice nujno potrebovale, 
ko bodo začele z vsemi nenujnimi zaostalimi operacijami. 
Zanimivo je dejstvo, da naše bolnišnice vsak dan 
sprejmejo toliko poškodovancev in opravijo toliko 
operacij, da dnevno potrebujejo vsaj 400 odvzemov 
krvi. Tega bi se morali vsi zavedati, kako pomembno je 
krvodajalstvo. 
Priprave na letošnjo krvodajalsko akcijo ob tednu 
Rdečega križa so bile kratke, zato pa je bila akcija toliko 
bolj uspešna. Mi smo razobesili plakate tako kot vedno. 
Obvestilo o krvodajalski akciji je bilo objavljeno na 
občinski spletni strani, na KTV Miklavž in v Štajercu. RK 
Maribor pa je poslal 200 SMS-sporočil s telefonskima 
številkama, na katere se je prijavilo 51 krvodajalcev, ki 
so bili točno naročeni na uro in minuto – in tako so tudi 
prihajali. Hvala vam za takšno disciplino. Na koncu je bilo 
52 uspešnih odvzemov in od tega je šest oseb kri darovalo 
prvič, kar je izredno pohvalno, da so se ravno v tem 
čudnem času korone odločile stopiti v vrste krvodajalcev. 
To dokazuje da imamo veliko zaupanje v naš zdravstveni 
sistem in da je skoraj nemogoče, da pride do kakršnekoli 

okužbe ob takšnih akcijah, četudi v času pandemije. Tako 
visokega št. krvodajalcev na naših akcijah že kar nekaj let 
nismo imeli. 
Pri akciji sva sodelovala samo dva prostovoljca RK in 
predsednik CZ Iztok Peterin.
Ob pomoči naše šole smo krvodajalcem tako kot vedno 
pripravili malico – vendar tokrat hladno, z obvezno 
kranjsko klobaso, sadjem in kavo, RK Maribor pa je dodal 
še štiri brezalkoholne pijače ki so jih donirali mariborski 
gostinci.
Najlepše se zahvaljujem ravnateljici in OŠ, da nam je 
omogočila izvedbo krvodajalske akcije, čeravno so sredi 
velikih priprav razkuževanja in urejanja vseh varnostnih 
ukrepov ob vračanju dela učencev v šolo.

Darujmo kri:
ne pa, da jo pijemo drug drugemu.
(Igor E. Bergant v Odmevih, junij 2019.)

Rajko Mesarec
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MIKLAVŠKA MLAKA

Miklavška mlaka je ponovno 'oživela' v vsem svojem 
ribiškem sijaju. Člani ribiškega društva smo pričeli z 
rednimi vzdrževalnimi deli, ki smo jih morali zaradi 
izrednih razmer preložiti. Sedaj je pogled na naš ribnik in 
pokošeno travo ter očiščeno bližnjo okolico zopet tak, kot 
si ga želimo. V času obvezne karantene je bila sprehajalna 
pot ob Miklavški mlaki vsak dan polna ljudi. Mnogim je 
bil to priljubljeni kraj za pobeg iz zaprtih prostorov, za 
rekreacijo na svežem zraku, krepitev imunskega sistema 
in ohranjanje kondicije v času izrednih razmer. Ob koncih 
tedna in lepem vremenu smo jih našteli celo okoli tisoč. 
Ljudje so posedali na klopeh, na mostičku, brežinah 
ribnika in si ogledovali množico rib, ki so leno plavale 
na površju in se 'sončile'. Žal je ob tako veliki prisotnosti 
ljudi tudi več odvrženih odpadkov in smeti, ki jih je bilo 

potrebno dnevno odstranjevati. Nekaterim je to očitno 
že samoumevno, da za njimi čistimo ribiči, tudi iztrebke 
njihovih ljubljenčkov, žal. Zahvaljujemo pa se tistim, žal le 
redkim, ki pa so za sabo vedno počistili. Kljub vsemu pa je 
naša vsakodnevna prisotnost ob vodi veliko pripomogla 
k temu, da je bilo ob vsej tej množici ljudi okolje sproti 
kolikor toliko očiščeno in vzdrževano. V nedeljo, 24. 5. 
2020, bomo organizirali otvoritveno ribiško tekmovanje 
za CAR-ja ribiškega društva, zato občane, ki jim je ribolov 
zanimiv, prijazno vabimo, da si to zanimivo tekmo 
ogledate.

Srečko Herceg, 
tajnik RD MM

SNOP -
VSA POMOČ ZA DRUŽINO NA ENEM MESTU
V društvu SNOP - društvu za pomoč z umetnostjo in 
terapevtsko podporo družinam v stiski smo združeni 
pedagoški delavci, terapevti in ljubitelji vseh vrst 
umetnosti. Skupaj želimo širiti ustvarjalno moč med 
otroke in odrasle, še posebno osebe z avtizmom in njihove 
družine, pa tudi druge ranljive skupine. Za naše člane in 
vse, ki bi to radi postali, organiziramo različne ustvarjalne 
delavnice, ponujamo individualne in skupinske glasbene 
urice za najmlajše, še najraje za tiste, ki jih v običajno 
glasbeno šolo zaradi različnih posebnosti ne sprejmejo. 
Družinam v stiski nudimo svetovanje in terapevtsko 
pomoč, ki smo jo v času koronavirusa izvajali preko spleta 

– na daljavo. V vseh okoliščinah radi poskrbimo za dobre 
ideje, nasvete in usmeritve. V dobrih petih letih obstoja 
nam je uspelo nanizati vrsto ustvarjalnih, kulturnih, 
terapevtskih, prostovoljskih in humanitarnih dosežkov 
tako v občini Miklavž kot tudi drugod po Sloveniji. 

VIRUS POZITIVNE ENERGIJE, DOBRIH IDEJ IN 
LEPIH MISLI
V času karantene smo se naravnali predvsem na to, 
da smo nadaljevali z našim poslanstvom tako, da smo 
preko spleta širili virus pozitivne energije, dobrih idej in 
lepih misli. Vsak teden smo na takšen ali drugačen način 
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predstavili možnosti za ustvarjalne delavnice, ki jih lahko 
starši v krogu družine izvedejo sami. Predsednica društva, 
glasbena pedagoginja Eva Barbara Vilčnik je s krajšimi 
videi nazorno prikazala in posnela, kako izdelati zanimive 
pripomočke za igro ter glasbeno, likovno in drugo 
ustvarjanje, ki lahko najmlajšim v družini popestri vsakdan. 
Odzivov in poslikanih končnih izdelkov s strani tistih, ki 
nas redno spremljajo, je bilo veliko, zato smo bili veseli 
in še enkrat več smo na nekoliko drugačen način dobili 
potrditev, da delamo dobro in z ljubeznijo. 

KONČNO SPET BLIŽINA IN TOPLI POGLEDI IZ OČI 
V OČI
Zelo nas veseli, da se omejitve zaradi omenjenega 
virusa sproščajo in da smo ponovno lahko začeli izvajati 
individualne glasbene ustvarjalnice za otroke z motnjo 
avtističnega spektra (MAS). Glasbena nadarjenost je 
pogosto prisotna tudi pri otrocih z avtizmom, pa tudi 
sicer ima glasba kot takšna velik pomen na celosten 
razvoj otrok z motnjo avtističnega spektra. Na vsak klic se 
odzovemo, na vsako elektronsko pošto odgovorimo. Smo 
prilagodljivi glede urnika in drugih želja. V času karantene 
so bile premnoge družine v stiski in veseli smo, da smo 
jim lahko pomagali. Ne samo z  ustvarjalnimi idejami, tudi 
terapija preko interneta se je pokazala kot odlična rešitev. 
Mnogi ob pomanjkanju časa in zaradi nastalih razmer niso 
mogli na svetovanje oziroma psihoterapijo v živo. Na ta 
način smo tudi lažje dosegli ljudi, ki živijo izven občine 
Miklavž na Dravskem polju. Izkušnje potrjujejo, da je  
učinkovitost terapije preko spleta popolnoma primerljiva 
s terapijo v živo. Staršem je na ta način pogosto lažje, saj 
lahko ostanejo doma in ne potrebujejo varstva. Prihrani 
se tudi čas in denar za pot. Prav tako so nekatere odrasle 
osebe z motnjo avtističnega spektra povedale, da jim je 
terapevtski pogovor preko interneta veliko ljubši; izločijo 
lahko moteče dejavnike in zmanjšajo količino informacij. 
Tako se počutijo bolj varno. Varnost pa je za uspešno 
terapijo najpomembnejši dejavnik.  

IŠČEJO PRIMEREN PROSTOR ZA TERAPIJE V 
NARAVI

Člana društva ter prostovoljca, terapevta Vesna in Robert 
Mlakar, sta v lanskem letu ponesla ime društva v Anglijo 
ter na Madžarsko. Društvo je v tujini poznano pod imenom 
Spectrum of New Opportunities in Psyhotherapy. V Angliji 
sta Vesna in Robert kot prostovoljca delala 3 mesece na 
Pennyhooks Farm Trust, kjer imajo na 30 ha veliki kmetiji 
urejen care farm - oskrbo na kmetiji za mladostnike in 
odrasle s težjo avtistično motnjo. »Že samo sprostitev 
v varnem, ljubečem, ustvarjalnem okolju v naravi je 
balzam za dušo. Vsekakor pa takšno okolje vpliva tudi 
na razvoj vseh vrst sposobnosti. Pomoč z umetnostjo z 
uporabo risanja, muziciranja, gibanja, plesa, dramske igre, 
pisanja besedil in poezije ustvarijo situacijo, ki človeka 
spodbudi, da izrazi misli in čustva, ki bi jih sicer težko 
izrazil. Terapevtova naloga je preučiti njegove odzive, 
začeti dialog in mu pomagati do boljšega počutja,« razloži 
Vesna Mlakar, dramska terapevtka. Umetnostna terapija 
omogoči, da se lahko vsak izrazi v varnem okolju. Če je 
to okolje postavljeno v naravo, je to gotovo še toliko bolj 
spodbudno tudi z vidika senzorne integracije, ki je ena 
ključnih težav oziroma posebnosti oseb z avtizmom. 
Snopovci sedaj iščejo primeren prostor v naravi, kjer bi 
nadaljevali s svojim poslanstvom v Sloveniji. Vsakega 
namiga bodo veseli. Pišete jim lahko na: info@drustvo-
snop.si.

Več o Društvu SNOP in njihovih dogodivščinah si lahko 
preberete na njihovem BLOG-u na spletni strani http://
www.drustvo-snop.si/blog/
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MANJ NOGOMETA,
VENDAR VELIKO OPRAVLJENEGA DELA

Razglasitev pandemije COVID-19 je vtisnila globok 
pečat tudi v delovanje Nogometnega kluba Dobrovce. 
Ko so se naše ekipe že dodobra pripravile za pomladni 
del tekmovalne sezone, je kot strela z jasnega udarila 
novica, da se prepovedujejo vse športne aktivnosti, tudi 
nogometne. Najprej smo bili prepričani, da bo prepoved 
morda zamaknila nogometno prvenstvo za teden ali dva, 
vendar so se ukrepi podaljševali globoko v pomladni čas. 
Naposled je Medobčinska nogometna zveza Maribor 
glede na splošno zdravstveno situacijo in epidemiološke 
napovedi prvenstvena tekmovanja dokončno prekinila 
oziroma vsa prvenstvena tekmovanja razglasila kot 
končana. V nogometnem klubu Dobrovce smo se 
disciplinirano držali predpisanih ukrepov in prepovedi, 
tako občinskih kot državnih. V tako kriznih časih je 
treba ohraniti trezno glavo, odmisliti finančne in druge 
interesne okoliščine v športu, saj je zdravje športnikov 
vendarle na prvem mestu.
V času karantene smo celoten športni park zaprli za 
uporabo, vendar pa zgledno skrbeli za vzdrževanje in 
ureditev igrišč. Tako bo po dokončni sprostitvi ukrepov 
otroške, mladinske in člansko selekcijo pričakala izvrstna 
travnata površina. Tudi sicer se lahko klub v sezoni, ki 
se je torej tekmovalno že zaključila, pohvalimo z novimi 
infrastrukturnimi pridobitvami v našem športnem parku. 
V sodelovanju z občino smo uredili priključitev novega 

klubskega objekta na javno kanalizacijsko omrežje. 
Izključno s pomočjo sponzorja, lastnim delom klubskih 
funkcionarjev ter ostalih podpornikov smo zaključili 
večmesečni projekt izgradnje TV-stolpa, ki bo zagotavljal 
snemanje tekem na ravni veliko bolj razkošnih stadionov. 
S tekmami je v jesenskem delu sezone »sicer statično« 
pričel tudi novi elektronski semafor za prikazovanje 
rezultata, merjenja igralnega časa in ure. Tudi sponzorju te 
izjemne pridobitve iskrena hvala. 

Robert Meznarič,
NK Dobrovce

KRAJEVNI URAD MIKLAVŽ - 
ZAPRT DO KONCA OBNOVE 
OBČINSKE ZGRADBE

Obveščamo vas, da bo Krajevni urad Miklavž 
predvidoma zaprt do konca obnove občinske zgradbe. 
Vse zadeve (pridobitev ali podaljšanje osebnega 
dokumenta, prijave ali odjave stalnega ali začasnega 
prebivališča ...) lahko uredite na Upravni enoti v 
Mariboru po predhodni najavi na tel. št. 02/22 08 350 ali 
na elektronski naslov ue.maribor@gov.si. 
Od 1. 9. 2020 lahko vse zadeve urejate tudi v krajevnem 
uradu v Dupleku, Hočah in Račah.
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ŠOLA V NARAVI ZA TRETJE 
RAZREDE

ŠOLA V NARAVI – 7. RAZRED

Učenci tretjih razredov smo odšli v šolo v naravi v 
Prekmurje. Odšli smo, da bi utrdili svoje plavalne 
sposobnosti. Z avtobusom smo se odpeljali do doma 
CŠOD Murska Sobota, kjer smo bili v popoldanskem in 
večernem času. Pred domom so nas vljudno sprejeli in 
povedali pravila v domu, ki smo jih morali upoštevati.
Po odličnem zajtrku smo hitro vzeli torbe za plavanje in 
se odpeljali z avtobusom na plavalni tečaj v Radence. 
Razdelili smo se v skupine, ki so jih vodili učitelji. Naučili 
smo se različne tehnike plavanja, kot so hrbtno, prsno 
plavanje in kravl.
Med dolgim učenjem smo imeli tudi dolg premor s 
pripravljeno malico. Plavanje nas je pošteno utrudilo, 
zato smo po kosilu imeli zaslužen počitek. Popoldan so 
pripravili zanimive dejavnosti: pekli smo prekmurske 
perece, se učili plese, med drugim tudi špic polko, 
izdelovali štorklje iz kreppapirja in s pomočjo zemljevidov 
iskali oznake v bližnji okolici. Dan smo zaključili z večerjo.
Zadnji večer je bil prav poseben. Ves teden smo se 
pripravljali na zaključno točko, imeli smo namreč zabavno 
prireditev ''Murska Sobota ima talent''. Učenci smo plesali, 
peli, recitirali in pripovedovali šale. Po talentih je sledila 
velika zabava.
V Prekmurju sem se imela odlično in še kdaj bi odšla na 
tako zanimivo, poučno dogodivščino.

Lora Karakaš Korošec,
3. a, OŠ Miklavž na Dravskem polju

ŠOLA V NARAVI

Šola v naravi je bila zame nekaj posebnega. Začelo 
se je že s kratko vožnjo z avtobusom, parkiranjem in 
razpakiranjem. Takoj po kosilu se je začelo plavanje, 
potem spretnostne igre, večerja in zabava v sobah. 
Poleg tega pa smo še druge dni imeli talente, 
organizirali disko in plesali stare ljudske plese. Malo 
manj všeč sta mi bili paradižnikova juha in mrzla voda. 
Zelo všeč pa mi je bil zadnji dan, saj smo imeli talente, 
disko in prosto plavanje v 'vroči' vodi. Najbolj mi bo 
ostalo v spominu kegljanje s prijatelji na hodniku pred 
sobami.

Luka Gaal,
3. b, OŠ Miklavž na Dravskem polju

V ponedeljek, 9. 3. 2020, smo se učenci 7. razredov s 
petimi učitelji odpravili v našo zadnjo – petdnevno 
smučarsko šolo v naravi.
Odšli smo. Po 50 minutah vožnje smo prispeli na cilj – v 
hotel Jakec na Treh kraljih. Nestrpno smo čakali na ogled 
sob in prve aktivnosti. Naša šola v naravi se je lahko začela! 
Odšli smo na popoldansko smučanje, kjer smo se razdelili 
po našem smučarskem znanju v tri skupine. Pohodniki so 
medtem odšli na prvi pohod.
Zjutraj smo se zbudili v nov dan, poln novih izzivov 
in doživetij. Odšli smo na zajtrk  in se pripravili na 
dopoldansko smučanje. Na smučanju smo vedno zelo 
uživali in se veliko novega naučili. Tudi pohodniki so se 
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imeli super. Spoznali so veliko novih poti in zanimivosti na 
Pohorju. Po smučanju in pohodu smo imeli okusno kosilo, 
prosti čas in popoldansko smučanje. Sledila je malica, 
čas za telefone, različne aktivnosti po razredih, večerjo 
in prosti čas za druženje pred spanjem. Tako nekako so 
potekali še naslednji trije dnevi, a v vsakem je bilo nekaj 
prav posebnega.
Vsak večer smo imeli aktivnosti – vsi skupaj smo odšli na 
pohod z baklami, a ker je bila takrat nogometna tekma, 
smo pohod malo skrajšali. Po pohodu smo odšli v sobe, se 
igrali, stuširali, pripovedovali o različnih dogodivščinah na 
smučanju in si seveda ogledali tekmo. Odšli smo tudi na 

bowling, imeli kviz, zadnji večer pa še Soba se predstavi. 
V petek zjutraj smo bili vsi malo žalostni, saj je bilo šole v 
naravi konec. 
V šoli v naravi smo se imeli super. Med sabo smo se še 
bolj povezali in se skupaj zabavali. Nismo imeli nobenih 
posebnih težav, le kakšen prehlad, ki ga je svež zrak 
pregnal. Naše šole v naravi je bilo konec in veseli smo se 
spet vrnili domov.

Zala Silič,
7. b, OŠ Miklavž na Dravskem polju

O ŠOLANJU OD DOMA
Po treh tednih. Kot veste, so se šole že pred nekaj časa 
zaprle. To pa ne pomeni, da smo prenehali s poukom. Ne, 
prav nasprotno! Sedaj poteka že četrti teden šolanja na 
daljavo in kaj naj rečem: vse poteka super. Učitelji nam 
vsakodnevno sproti v spletne učilnice nalagajo gradivo 
in naloge za učenje, mi pa jih vestno rešujemo in rešene 
pošljemo na mail. Pred nekaj dnevi smo dobili navodila za 
videokonferenčno povezavo. To pomeni, da bodo učitelji 
vodili pouk kar prek spleta in nam prek video klicev 
razložili potrebno snov. Tega se najverjetneje vsi učenci 
veselimo, saj bomo tako lažje razumeli snov in seveda po 
kar nekaj dolgih tednih spet videli naše sošolke in sošolce. 
Moram pa priznati, da so vsi dnevi že kot nekakšna rutina, 
ki počasi postaja dolgočasna. Sprva smo vsi šolarji mislili, 
da bo šlo le za »korona počitnice«, a smo hitro spoznali, 

da to ni tako. Dopoldne delamo za šolo, popoldne pa si 
vzamemo tudi nekaj časa zase in se posvetimo branju 
knjig, brskanju po telefonih, igranju računalniških iger,  
igranju namiznih iger z družino, klepetanju s prijatelji, 
gledanju filmov in počasi nam že zmanjkuje idej, kaj bi še 
počeli. Brez dvoma nam korona virus povzroča dodatne 
skrbi, sploh devetošolcem in maturantom, ki nas čakata 
valeta in maturantski ples. Vsi smo se že veselili lepega 
zaključka in plesa, za katerega pa sedaj nismo več tako 
prepričani, da se bo zgodil. Za svojo higieno zelo dobro 
skrbimo, zato upamo, da bo virusa kmalu konec in da se 
bomo čim prej vrnili v šole. 

Neža Novak,
9. c, OŠ Miklavž na Dravskem polju

Mlada ustvarjalca sta otroka iz 1. in 2. razreda Tina Lipovec
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Prikupni, nasmejani in zgovorni dvojčici Staša in Stella 
Trunk sta nas navduševali v letošnji sezoni kuharske 
oddaje Mali šef Slovenije. Ne le, da smo navijali zanju, 
tudi njuna spontana pristnost nas je pritegnila, njuni 
okusni, vabljivi in estetsko dovršeni krožniki, taktičnost in 
sestrski ''prepirčki'': »Kaj si tečna, j…….!« »Pa če sem mogla 
probat.« »Stella, jaz te bom z……, probaš te ostanke!« Ni 
kaj, bili sta edinstveni, znašli sta se na ''kuharskem parketu'' 
snemalnega studia in tako v finalu osvojili izjemno drugo 
mesto in naši šoli prikuhali 6.000 evrov. Le za las – le za 
eno zvezdico – se jima je izmaknila zmaga, odločilna je 
bila le malenkost. Ne glede na to, za nas sta izjemni, sta 
zmagovalki. Kot sta povedali, se je prijavilo več kot 400 
parov, izbranih pa je bilo le osem, ki so se nato najprej 
morali udeležiti kuharskih priprav v Kamniku, sledila so 
naporna snemanja, na dan finalnega snemanja se jima 
je dan celo začel že ob štirih zjutraj. Zaupali sta nam tudi, 
da ju je za kuhanje že pri petih letih navdušila babica, za 
sodelovanje v oddaji pa sta se navdušili sami. In ker sta 
se zavedali, da brez truda ni uspeha, sta se doma pred 
snemanji veliko pripravljali – preizkušali nove recepte, 
nove okuse in veliko kuhali z novimi sestavinami.
Zagotovo pa sta upravičeno ponosni na to, da sta na 
koncu šoli prikuhali 6.000 evrov. Tudi mi smo in jima za 
ta izjemni uspeh iskreno čestitamo – ob tem pa seveda 

ŠOLA NA DALJAVO
Pravzaprav skozi noč, brez možnosti, da bi se pripravili in 
poslovili, smo ostali doma. Nismo si znali niti predstavljati, 
kako točno bi naj to izgledalo. Naenkrat več ni bil problem, 
koliko časa smo na računalniku ali na drugih elektronskih 
napravah. Super! Vsaj nekaj.
Na začetku nas je bilo malo strah, a učitelji so nam sproti 
dajali jasna navodila, kako delati naloge in predelovati 
novo snov. 
Kaj mi je bilo najlepše v tem času? Čas z družino in dolgi 
skupni večeri. Čas, ki so ga naenkrat imeli starši in brat. Čas 
za glasbo, saj sem tudi na področju igranja klavirja predelal 
veliko snovi. Zagotovo več, kot bi je ob »normalno« (pre)
polnem dnevu. Po nekaj tednih izolacije smo bili končno 
veseli novice, da se smemo družiti zunaj s prijatelji. 
Seveda s predpisano razdaljo, a vendar. Dnevi so naenkrat 
postali skoraj prekratki za šolske naloge in še za obvezno 
druženje. Kolesa, žoge, gozdne poti, ulice in igrišča so 
postale stvari, ki smo se jih najbolj veselili!

A pogrešal sem šolo. Prijatelje. Gnečo, prerivanje pri 
omaricah in na hodnikih. Učitelje, ki nam razlagajo in 
se trudijo, da razumemo snov. Pouk in tiste smešne, 
spontane stvari med poukom, ki se lahko zgodijo le »v 
živo«. Še toliko bolj so smešne, če imamo srečo, da jih 
učitelji ne opazijo, seveda. Saj veste: kakšna klepetanja, ko 
ne bi smeli. Kakšen listič, ki kroži po razredu, pa ne bi smel. 
Kakšen komentar, ki ne spada ravno v učno snov, o kateri 
govori učitelj. Kakšen zmeden sošolec, ki ne ve natančno, 
kaj se dogaja. Kakšna zmedena sošolka, ki pozabi, kje 
imamo pouk, in zamudi v razred. 
Da, takšnih anekdot pouk na daljavo zagotovo ne bo pisal 
v naše spomine. A zagotovo bo trajno zapisal v nas  to, da 
bomo bolj cenili čas, ko smo lahko (bili) skupaj v šoli. Brez 
mask. In brez skrbi. 

Aljaž Šavora,
6. c, OŠ Miklavž na Dravskem polju

občudujemo njuno kuharsko znanje, ki sta ga zlili v okusne 
jedi, postrežene na estetsko dovršenih krožnikih. Prepričali 
sta žirante, ki so iz snemanja v snemanje postavljali vse 
višje standarde in vse težje izzive, in tako bili ne le odlični, 
temveč izjemni.

dr. Ana Koritnik,
OŠ Miklavž na Dravskem polju

MALI ŠEF SLOVENIJE –
IZJEMEN USPEH DVOJČIC STAŠE IN STELLE TRUNK
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TEHNIŠKI DAN
V sredo, 22. 4. 2020, smo imeli tehniški dan. Učitelji so 
nam v spletnih učilnicah pripravili veliko možnih nalog in 
filmčkov o vodi in življenju na Zemlji. Vse naloge so me 
pritegnile, a izbrala sem pripravo gredice z medovitimi 
rastlinami. Doma smo imeli majhno samokolnico, ki smo 
jo mislili odpeljati na zbirni center. Oče se je spomnil, 
da bi jo lahko uporabila namesto korita. S sestro sva 
umili samokolnico. Z babico, mamo in očetom smo se 
pogovorili, katere medovite rastline bi lahko zasadila v 
samokolnico. Izbrali smo jagodno in čokoladno meto, 
drobnjak in plahtico. Naučila sem se, da to niso samo 
medovite rastline, ampak tudi zdravilne. Najprej sem 
na dno samokolnice zvrtala tri luknje, skozi katere bo 
odtekala odvečna voda. Nabrala sem kamenje, ki bo 
služilo kot drenaža, in ga enakomerno porazdelila v 
samokolnici. Potem sem z lopatko v vedro nabrala 
zemljo. Z zemljo sem napolnila samokolnico. Nato sem 
izkopala rastline. Pri tem sem pazila, da rastlin nisem 
poškodovala. Za vsako rastlino sem naredila luknjo, 
vanjo položila sadiko in korenine zasula z zemljo. Vsako 

rastlino sem na rahlo pritisnila v zemljo, da bodo imele 
korenine dober stik z zemljo. Po sajenju sem rastline 
zalila. Po vrhu sem posula slamo, ki bo zadrževala vlago 
v zemlji, zato bo treba manj zalivati. Slama tudi polepša 
zasaditev. Zasaditev bo krasila vhod v hišo. Popoldan smo 
se z mamo, bratom in sestro odpravili na čistilno akcijo. 
Odločili smo se, da počistimo gozd in obcestne jarke v 
bližini doma. Na naše veliko razočaranje smo v pol ure 
nabrali tri polne vreče smeti, kar je mnogo preveč.

Neža Gračner,
6. c, OŠ Miklavž na Dravskem polju

HITROST UBIJA –
ZATO VARNO V POLETJE

V okviru letnega programa dela SPV naše občine je tudi 
nacionalna akcija Hitrost, s katero vsako leto osveščamo 
in informiramo ljudi, da lahko za lastno varnost in 
varnost drugih udeležencev v prometu največ storijo z 
odgovornim ravnanjem v prometu.
Hitrost kot dejavnik tveganja ostaja eden izmed glavnih 
vzrokov prometnih nesreč in pomembno prispeva 
k teži posledic prometnih nesreč, številu hudo in 
smrtno poškodovanih. Naša prioritetna naloga je, da 
stremimo k zmanjšanju povprečnih hitrosti, kar bo 
posledično pomenilo manj mrtvih, hudo in lahko telesno 
poškodovanih v prometnih nesrečah, ki se zgodijo zaradi 
hitrosti. Hitrost je glavni dejavnik tveganja za voznike in 
potnike, posebej pa je ključna tudi pri varnosti ranljivejših 
udeležencev v prometu, pešcih, kolesarjih in motoristih.
S tem namenom v treh obdobjih preko leta (april, junij, 
avgust) še posebej intenzivno potekajo preventivne 
aktivnosti, s katerimi želimo opozoriti voznike na 
dosledno spoštovanje omejitev hitrosti in ustrezno 
prilagoditvijo vožnje razmeram na cesti.
Cilji nacionalne akcije so:

1. zmanjšati število prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi 
neprimerne ali neprilagojene hitrosti
2. zmanjšati število žrtev prometnih nesreč, ki se zgodijo 
zaradi neprimerne ali neprilagojene hitrosti, ter
3. zmanjšati število hudo poškodovanih zaradi hitrosti.
Kljub trendu umirjanja hitrosti in zmanjševanju števila 
mrtvih in hudo telesno poškodovanih v preteklih letih 
število umrlih v prometnih nesrečah, do katerih pride 
zaradi hitrosti še vedno ostaja previsoko. Zavedati se 
moramo, da lahko že samo 10 km/h nad omejitvijo hitrosti 
(50 km/h) pomeni, da se naša pot ustavljanja podaljša 
kar za 12 m, kar pa je lahko znotraj naselja usodno. Zato 
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SPREHOD SKOZI NEKI ČAS - 57
Ob Ptujski cesti št. 68 je veliko družinsko podjetje AVTO 
MIKLAVŽ, d. o. o, katerega lastnik je Rado Toplak. Od 
leta 1997 se ukvarjajo z odkupom, prodajo, menjavo 
vozil, leasingom rabljenih vozil, in to vseh vrst tipov 
vozil. Po naročilu tudi z uvozom. Od leta 2012 pa še 
s prevozništvom, katerega lastnik je žena Darja in se 
imenuje TOP – AVTOTRANS – DARJA. Od Robija Petroviča 
so kupili parcelo in zgradili poslovne prostore ter veliko 
deponijo za vozila. Na zalogi imajo po 40 (štirideset) 
različnih tipov vozil. Podjetje zaposluje poleg gospoda 
in gospe Toplak še sina in hčerko. Skupaj pa je v obeh 
podjetjih zaposlenih dvajset delavcev, in to prodajalci 
vozil ter vozniki. V teh težkih časih se trudijo, da podjetje 
uspeva in da so zadovoljni. Pravijo, da se v Miklavžu dobro 
počutijo in da so tu doma dobri ljudje. 

Želimo jim mnogo poslovnih uspehov. 
Povedala sem že, da smo imeli v našem kraju veliko 
samostojnih podjetnikov in delovnih organizacij in da so 
Miklavžu pravili Male Domžale. Po propadu velikih tovarn 
v tezenskem bazenu in tudi v Mariboru je ostalo mnogo 
delavcev brez službe. Bilo pa je potrebno preživeti. Tako 
se je množično odpiralo podjetništvo. V nekem obdobju 
je tako bilo v Miklavžu 161 samostojnih podjetnikov in 
delovnih organizacij. Podatki iz leta 2018 pa povedo, 
da je bilo skupaj v celi občini 626 podjetnikov. Občina 
pa zajema še Dobrovce, Skoke in Dravski Dvor. Samo za 
Miklavž žal nimamo podatkov. Nekaj podjetij pa sem že 
opisala.
V Miklavžu smo nekoč imeli več trgovin: DAJ – DAM in 
mesnico, Tuš, Papirnico, Koloniale (pozneje Mercator), 

je pomembno, da znotraj naselij in na regionalnih cestah 
znižamo povprečne hitrosti, saj bi z znižanjem povprečnih 
hitrosti za samo 1 km/h znotraj naselja število prometnih 
nesreč padlo za 4 %, izven naselja pa za 2 % (rezultati tujih 
raziskav). Hitrost je ključen dejavnik tveganja za najbolj 
ranljive skupine udeležencev (pešce, kolesarje, starejše in 
otroke), pomembna pa je tudi pri teži posledic voznikov 
in potnikov v vozilih. Na to, da je počasneje tudi zares 
varneje, kaže tudi podatek, da je verjetnost smrti pešca 
ob trku pri hitrosti 50 km/h kar 85-odstotna, pri hitrosti 
30 km/h pa se verjetnost, da bo pešec zaradi trka umrl, 
zmanjša na manj kot 10 odstotkov. Na avtocestah pa je 
hitrost pogosto povezana tudi s prekratko varnostno 
razdaljo med vozili.
Pa si poglejmo najpogostejše vzroke prometnih nesreč 
na območju naše občine v letu 2019 : Na prvem mestu je 
nepravilen premik v vozilom v 8 primerih, na drugem je  
neupoštevanje pravil prednosti v 7 primerih, medtem ko 
je hitrost na tretjem mestu s 6 primeri. Na četrtem mestu 
je nepravilna smer vožnje v 5 primerih, sledi neustrezna 
varnostna razdalja v 3 primerih, nepravilno prehitevanje v 
2 primerih in nepravilnosti pešca v enem primeru. 
Če pogledamo prometne nesreče  po lokaciji v naši 
občini, se je največ nesreč pripetilo v naselju z uličnim 
sistemom, in sicer 30, od tega je bila ena oseba hudo 
telesno poškodovana in 6 lahko telesno poškodovanih, 
ostale nesreče pa le z materialno škodo. Sledi Reg. cesta II. 
reda - Ptujska c. 5, pri tem je bila ena oseba hudo telesno 
poškodovana in 2 lahko ter dve nesreči z materialno 
škodo.  Na lokalni cesti Miklavž na Dr. polju - Dravski Dvor 
samo ena  prometna nesreča in še ta le z materialno škodo.
Če pogledamo prometne nesreče po vrsti prometnih 
udeležencev, so na prvem mestu vozniki os. avtomobilov, 

in sicer v 20 primerih in bili 20-krat tudi povzročitelji, od 
teh pa so bili 4 vozniki lahko telesno poškodovani. Na 
drugem mestu so vozniki tov. avt. v 5 primerih in 2-krat 
povzročitelji. Sledijo vozniki motornih koles - motoristi 
v 3 primerih in 3-krat povzročitelji, pri tem sta bila dva 
motorista hudo telesno poškodovana in eden lahko. 
Sledijo kolesarji v 3 primerih in enkrat povzročitelj, vsi trije 
pa so bili lahko telesno poškodovani, ter na koncu še en 
pešec, ki je bil povzročitelj, vendar na srečo ni bil telesno 
poškodovan. 
Posledice prometnih nesreč po starosti: Od 7-14 let 
3 primeri, vsi 3 lahko telesno poškodovani. Od 14-16 
let 1 primer lahko telesno poškodovan. Od 18-24 let 
8 primerov, dva lahko telesno poškodovana in 6 brez 
poškodb. Od 24-34 let 15 primerov, dva hudo telesno 
poškodovana, trije lahko in 10 brez poškodb. Od 34-44 let 
12 primerov, en- krat lahko telesno poškodovan in 11-
krat brez poškodb. Od 44-54 let 6 primerov in 6-krat brez 
poškodb. Od 54-64 let 9 primerov in 9-krat brez poškodb. 
Nad 64 let 7 primerov in 7 brez poškodb. 
Na  SPV v CP naše občine izvajamo preventivne in 
medijske aktivnosti na lokalni ravni v sodelovanju z 
lokalno TV TVM Miklavž (preventivne medijske vsebine) in 
tiskanimi mediji.  V okviru akcije se izvajajo tudi poostreni 
nadzori hitrosti s strani policije, pri čemer je posebna 
pozornost namenjena merjenju hitrosti v naseljih.
V letu 2020 bo nacionalna preventivna akcija Hitrost 
potekala od 13. 4. 2020 – 26. 4. 2020 in od 1. 6. 2020-14. 
6. 2020 ter od 10. 8. 2020-16. 8. 2020. Hvala, ker vozite 
zmerno. 

Silvo German, 
predsednik SPV
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Klasek, Lastovko, Zalo, Storž z mesnico, trgovino s 
tekstilom, Avto – Duh, trgovino z jeklenimi izdelki, 
trgovino s kmetijskimi artikli KZ, Gramo (trgovina z 
barvami), trgovino z elektro materialom in še morda 
katero. Trenutno je samo še Spar in trgovina s tekstilom 
ter Živex in pridelava sadik Radanovič. Male trgovine so 
prenehale s poslovanjem. Ostalo pa je še nekaj gostiln 
in bifejev. V Ulici Zlatke Karer je gostilna Pivada, ki poleg 
pijače streže z dobrimi malicami in zaposluje kar tri 
delavce. Gostilna Pri stari lipi je še samo bife. Bifeji so 
še Milano, Urška, B-B, Merčnik, Bife pri cekvi, Chocolate 

bife in Okrepčevalnica in sladoledarna Galaksija. Dobra 
gostilna z dobro hrano je bila tudi Zeleni gaj, ki pa je po 
smrti lastnika prenehala obratovati. V kraju je kar pet 
frizerskih salonov, RTV servis, picerija Foglež, Zlatarna 
Beno, Svečarna s cvetličarno Svenal.
Kraj Miklavž se ponaša še z ambulanto, lekarno, šolo, 
pošto, vrtcem in šolo.
Če sem pozabila koga omeniti, naj mi bo oproščeno.

Milka Hadler

Znani glas, ki me je poklical po telefonu, je 
tokrat zvenel povsem drugače. Tako zelo tuje in  
neizprosno. Sprva ga sploh nisem zmogel doumeti, 
kaj šele sprejeti žalostno novico, da je ni več med 
nami, da ni več Micike, da je umrla naša Micika, kakor 
smo jo navadno klicali njeni kolegi in prijatelji iz 
dramske skupine. Zdelo se mi je tako neverjetno, saj 
smo se še nedavno srečali v kulturnem domu. Ona je 
kot vedno sijala s svojo prostodušnostjo in toplino, z 
neusahljivim smislom za humor, z zvonkim smehom, 
ki je bil tako zelo nalezljiv za vse v njeni bližini. Sploh 
pa sta bila oba z možem vseskozi tesno povezana z 
miklavškim kulturno-umetniškim društvom. Polnih 
šest desetletij. Jure  kot odličen basist v pevskem 
zboru, ona kot izvrstna igralka v dramski sekciji.
Navsezadnje sem jo poznal vse življenje. Spomnim 
se je še kot deklice s pšenično zlatimi lasmi, spetimi 
v dve veliki kiti. Potem jo vidim na odru v številnih 
predstavah. Menda ni bilo prireditve, da ne bi 
sodelovala v njej. Še posebej so se mi vtisnile v 
spomin nekatere njene vloge, ta ko da jih še danes 
lahko v vsej jasnosti živo ugledam pred seboj. Tam iz 
davnega leta 1963 jo občudujem kot neponovljivo 
hčerko profesorja Koprivarja (odigral ga je Stanko 
Medonik) iz komedije Pri belem konjičku, kjer sta 
bila z Ivanom Rusom  nepozaben ljubezenski parček. 

Komične vloge so ji bile tako ali tako dobesedno 
pisane na kožo. Ni jih igrala, ona jih je živela v vsej 
njihovi pristnosti. Takšna enkratna je tudi bila kot 
madame Parole v bulvarki Naši trije angeli, ali kot 
Prokova žena v Nušićevih Žalujočih ostalih, ali kot 
prepirljivo temperamentna Primorka Rozalija v 
»eni zelo hudobni komediji« Limonada slovenica 
Vinka Möderndorferja, ali pa povsem drugačna 
kot zelo resna medicinska sestra v znamenitih 
Dürrenmattovih Fizikih, ali kot… 
Seveda bi lahko še in še našteval mnoge njene 
dramske interpretacije, ki jih je ustvarila v tem 
dolgem in zelo plodovitem časovnem obdobju. 
Zelo smo jo cenili in zelo smo jo imeli radi, kajti vselej 
je prihajala med nas s soncem obsijanim obrazom. 
In takšna bo tudi vedno ostala zapisana v naših 
spominih. Tako tudi zatrjuje pesnik Minatti, ko je 
zapisal: »Ko bo težka, temna zarja lila izza večernih 
oblakov,/ boš zvezda in ptica in veter.«  

Ivan Žigart

V SPOMIN
Marija Sinovec
(1941 – 2020)

Marija Sinovec v prizoru iz komedije Limonada slovenica
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Slovenski čebelnjak z zeleno streho

PABERKI

ZELENE STREHE -
ZASADIMO DRAGOCEN KOŠČEK NARAVE NA STREHI

Slovenski čebelarji z vso skrbnostjo in vestnostjo 
opravljamo čebelarsko dejavnost, v prvi vrsti pa so naša 
skrb čebele. Zavedamo se, za kako ranljiva bitja gre in kako 
pomemben del narave so in kako pomembne so čebele 
za našo prihodnost. Vsak posameznik lahko pomaga 
čebelam s sajenjem medovitih rastlin. Medovite rastline 
bodo privabile čebele in ostale opraševalce, mi pa bomo 
uživali ob pogledu na pridne čebele in se ob vsaki kapljici 
zaužitega medu, spomnili kako dragoceno je njihovo delo. 
Bodimo hvaležni za hrano, saj je kar 2/3 svetovne hrane 
neposredno ali posredno odvisne od opraševanja čebel in 
ostalih opraševalcev. Vsak lahko po svoje poskrbi, da bodo 
naše čebele imele dovolj hrane.
Kaj lahko še naredimo za čebele? Ste že slišali za zelene 
strehe?
Prednosti zelenih streh so poznali že naši predniki, ki so 
znali  s pridom izkoriščati naravne danosti. Danes, ko se 
vse bolj nagibamo k usmeritvam, ki so skladne z idejami 
varovanja okolja, pa smo priča ponovnemu preporodu. 
Zelene strehe v tujini niso nobena redkost in so sestavni 
del vsakdanje prakse. Pri nas pa  je v zadnjem času zaznati 
večje zanimanje prav zaradi številnih prednosti, ki jih le-te 
prinašajo. Že samo dejstvo, da  naravi povrnemo nekaj, 
kar smo ji vzeli, je neprecenljivo.  Zavedati se moramo, da 
zelene strehe privabljajo tudi čebele in ostale opraševalce, 
ki so ključni za ohranjanje biotske raznovrstnosti in ne 
nazadnje tudi za obstoj človeštva. 
Še druge prednosti zelenih streh: 
•  izboljšujejo kakovost zraka, so zelo učinkovite pri 

Vir: svetovni spletVir: svetovni splet

zmanjšanju temperatur zraka v urbanih središčih v 
poletnih mesecih,

•  temperatura na površini klasične strehe je bistveno višja 
od temperature na zeleni strehi,

•  imajo neverjetno sposobnost zadrževanja vode ob večjih 
nalivih,  

•  podaljšajo življenjsko dobo strehe, ker jo ščitijo pred 
vremenskimi vplivi,

•  rastline na strehi vežejo nase škodljive snovi iz zraka,
•  ne nazadnje pa bomo poskrbeli tudi za lep, naravni videz 

in dobro počutje ljudi ter živali.
Tako so npr. na  Nizozemskem v mestu Utrecht na  več 
sto strehah avtobusnih postaj posadili medovite rastline. 
S tem so izkoristili prednost zelenih površin in na izviren 
način povečali površine, na katerih lahko čebele  nabirajo 
medičino. 
Na Japonskem je znamenita stavba Acros Fukuoka že od 
1995, ki jo prekriva kar 35.000 rastlin iz 76 vrst. Strehe in 
terase, ki zbirajo deževnico, omogočajo življenjski prostor 
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SVETOVNI DAN ČEBEL, 20. MAJ 
– »Delo s čebelami ni samo delo, je namreč posebno 
poslanstvo!«

20. maj 2020 je dan, ko bomo tretje leto zapored 
praznovali svetovni dan čebel. Zadnje dni smo doma in 
po svetu poslušali številne lepe besede o pomenu čebel 
in drugih opraševalcev. Svet se vsak dan bolj zaveda, da 
je vsaka tretja žlica hrane odvisna od opraševanja čebel. 
Kot pobudnika tega dne me veseli, da ta dan živi in da ni 
samo še en svetovni dan na koledarju, temveč da je postal 
svetovno gibanje o pomenu čebel in čebelarstva!
Žal pa čebele ne bodo preživele zaradi lepih besed, 
temveč le zaradi konkretnih dejanj. Slednjih je premalo 
oziroma se odvijajo mnogo prepočasi. Vse prevečkrat so 
besede obljub sladke kot med, realnost pa mnogo hujša 
od pikov čebel… Če pogledamo globalne probleme, vse 
prepočasi ustavljamo podnebne spremembe, prevelika 
je uporaba škodljivih pesticidov, premalo je podpore 

sajenju medovitih rastlin, premalo je sredstev za znanost 
na področju zdravstvenega varstva čebel, zato tudi 
ni razvoja prepotrebnih novih zdravil za zdravljenje 
varoze, predvsem ekoloških, še več bo potrebno vlagati 
v usposabljanja čebelarjev, velik problem so ponaredki 
medu na svetovnem trgu
… in kar je najvažneje, skrb za ohranjanje narave je naša 
skupna dolžnost za nas in za naše zanamce, ne samo za 
čebele.

Vir: svetovni splet

Zelena streha na centru Čebelarske zveze Slovenije. Vir: arhiv ČZS

pticam in žuželkam. V kompleksu, ki leži v centru mesta in 
je v celoti grajen okolju prijazno, so kulturni, mednarodni 
in informacijski prostori, trgovine, galerije, muzej, 
koncertna dvorana ter odprti prostori za rekreacijo.
Tudi na centru Čebelarske zveze Slovenije se lahko 
pohvalimo s pravkar postavljeno zeleno streho (marec 
2020), saj se zavedamo številnih prednosti, ki jih nudi 

zelena površina, predvsem pa želimo čebelam in ostalim 
opraševalcem zagotoviti dodatno prehrano.

Nataša Klemenčič Štrukelj 
Vodja projekta

Foto: Nataša K. Štrukelj
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Kakšno pa je v Sloveniji stanje glede čebelarstva? Težko 
rečemo, da se pri nas nič ne premika, vendar še vedno 
je več besed kot konkretnih dejanj. Slovenski čebelarji 
pričakujemo, da se končno realizira tisto, kar je že dolgo 
na dnevnem redu in »so« načeloma vsi pristojni s področja 
čebelarstva in politike »za«, konkretnih dejanj pa kar ni in 
ni (v prilogi se nahajajo sprejeti
 sklepi Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
v Državnem zboru z dne 5. 9. 2019. Sprašujemo se, 
zakaj je realiziran le prvi sklep kljub popolnoma enotni 
podpori vseh političnih opcij in ob prisotnosti pristojnih 
ministrstev!??)?! Želimo si, da država končno spozna, da 
je Hiša kranjske čebele več kot le projekt Ivančne Gorice 
in slovenskih čebelarjev ter da postane ta hiša nacionalni 
projekt. Najti bi se morali viri financiranja, da bi se lahko 
slavnostno odprtje le-te zgodilo ob predsedovanju 
Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Prav tako 
si želimo, da Vlada RS podpre našo nedavno pobudo, da 
država vsakemu novorojencu ob rojstvu podari slovenski 
simbol – sadiko lipe. Skrajni čas je, da država uredi oz. 
realizira povračila dela trošarin od energentov za prevoze 
čebel, zniža DDV na zdravila za varozo, legalizira področje 
apiterapije, začne z izvajanjem programa odličnosti v 
čebelarstvu, ki je bil pred leti sprejet na MKGP, pripravi 
razpis za novo koncesijsko obdobje Javne svetovalne 
službe v čebelarstvu, uredi dopolnilne dejavnosti 
v čebelarstvu, nameni večje podpore ekološkemu 
čebelarstvu in shemam kakovosti medu, razmisli o 
predlogu ČZS o uvedbi sheme slovenskega medu v šolsko 
prehrano itd.
ČZS je bila pobudnica ustanovitve Slovenske čebelarske 
akademije, ki pa po našem mnenju do sedaj še ni 
upravičila pričakovanj. Veseli nas, da je pobuda ČZS o 
svetovni nagradi Zlata čebela tik pred realizacijo in da bo 
prvič podeljena leta 2021.
Pristojni na MKGP in v Bruslju, ki zastopajo naše 
interese, si zaslužijo posebno zahvalo, da so prisluhnili 
pobudi ČZS o spremembi Direktive o medu, v delu, ki 
označuje poreklo medu in velja na območju Evropske 
unije. Zavzemamo se, da bi bil vsak kozarec medu 
označen z državo porekla, kjer je bil med pridelan, in 
ne tako, kot je dovoljeno sedaj: »mešanica medu iz EU 
in medu, ki ni iz EU«. To bi bil velik korak za celotno 
Evropo v boju proti ponaredkom medu na tržišču in 
predvsem velika »zaščita« potrošnika, saj ima le-ta 
pravico vedeti, kaj kupi in posledično uživa.
Posebej bi izpostavil skrb ministrice Aleksandre 
Pivec in državnega sekretarja Jožeta Podgorška za 
čebele in čebelarje v času epidemije coronavirusa. Po 
njuni zaslugi in po zaslugi Vlade RS smo čebelarji skoraj 
nemoteno opravljali vse dejavnosti, od oskrbe čebel do 
prodaje čebel v tujino, do prodaje čebeljih pridelkov tako 
doma kot na tržnicah.
Konec koncev pa je treba priznati, da izrečene besede 

»Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje 
svet« mag. Tanje Strniša, sedanje veleposlanice na 
Češkem, zelo držijo. Njene besede se, kot kaže praksa, 
udejanjajo in zato ob 3. praznovanju delim njene misli: 
»Svetovni dan čebel na žlahten in prepričljiv način 
simbolizira moč slovenske države, ki se v svetovnem 
merilu ne meri v njeni velikosti, ampak plemenitosti 
njenih prizadevanj in dejanj. Zato mora svetovni dan čebel 
postati skupna odgovornost vseh Slovenk in Slovencev ter 
vseh generacij, da zavedanje o pomenu čebel prenašamo 
z enako močnim glasom doma in po svetu. S ponosom 
in z vso odgovornostjo moramo uresničevati poslanstvo 
tega dne: skrb za čebele in druge opraševalce, čisto okolje 
in prehransko varnost. Širiti moramo spoznanje, da lahko 
te cilje dosežemo le s skupnim delovanjem vseh držav in 
narodov.«
Številne znane osebe iz Slovenije in tujine so v kratkih 
videonagovorih pred obeležitvijo svetovnega dne 
čebel spregovorile o čebelah in pomenu le-teh. 
Videoposnetke najdete na https://www.facebook.com/
CebelarskaZvezaSlovenije/ .
Čebelarska zveza Slovenije se ob tej priliki zahvaljuje 
vsem, ki nam pomagate, predvsem ekipi na MKGP, 
vsem lokalnim skupnostim, vrtcem, šolam, …vsem 
čebelarskim društvom in čebelarjem, predvsem pa 
številnim medijem, saj skupaj ustvarjamo pozitivno 
zgodbo našega čebelarstva. Vsem in vsakemu posebej 
HVALA!
Ob svetovnem dnevu čebel čestitam vsem čebelarjem in 
čebelarkam za praznik in jim izrekam zahvalo, da skrbite 
za čebele. Obenem pa jim sporočam: bodite ponosni 
nase in na svoje delo. Delo s čebelami ni samo delo, je 
namreč posebno poslanstvo!

Boštjan Noč, 
predsednik ČZS

Na spletni strani Občine Miklavž na Dravskem polju 
tedensko objavljamo spored TV-Miklavž. Program si 
lahko ogledate v sistemu televizijskega ponudnika 
Telemach, in sicer na programskem mestu 270.
Vse informativne oddaje so tudi objavljene na spletni 
strani občine, prav tako pa lahko oddaje spremljate tudi 
na televiziji NET TV po njihovem programu.
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Vrtičkarici Metka Ternjak Gomboc in Tina Ternjak, mati 
in hči sta prepoznavni obraz malih ekranov v oddaji 
Vrtičkanje. Le malokdo pa ve, da se njun kotiček veselja 
in zdravja nahaja v Skokah. Prav Metki je bilo delo na vrtu 
in način vrtnarjenja starejših generacij že v rani mladosti 
omogočeno. Veliko koristnih nasvetov je dobila od babice 
in dedka ob stremenju po zdravem načinu življenja in 
prehranjevanja, pa čeprav diplomirana kemičarka, se 
je vsa leta veliko izobraževala na področju vzgoje in 
pridelave vrtnin. Domač vrti, balkon ali okenska polica 
tudi manjša njiva so pravcati naravni laboratorij, kjer se 
poleg tradicionalnih sort ekološke zelenjave najde tudi 
kakšno „popotno“ seme ali sadika iz celotnega sveta. 
Zato je zaslužna predvsem hči Tina, ki trenutno zaključuje 
doktorski študij genetike sliv na eni izmed priznanih 
francoskih univerz. Številne mednarodne izmenjave, 
katerih se je udeleževala, so prinesle znanja po nekoliko 
drugačnem vrtnarjenju, uporabi vse bolj naravnih 
dodatkov na vrtu in ne nazadnje praktični uporabi 
številnih predmetov, ki jih imamo na svojem domu, pa 
z njimi ne znamo kaj dosti početi. Vse to in še več lahko 
izvemo v njuni tv-oddaji Vrtičkanje. Prav takšen je tudi 
naslov njune knjige, kjer sta želeli ljubiteljskim vrtičkarjem 
posredovati celovito znanje za določene rastline. 
Poudarjenih in izpostavljenih je deset rastlin, po katerih 
slušatelji njunih delavnic najpogosteje povprašujejo. 
Bralca vodi vse od pridobivanja semen, primerne 
nege rastline, obiranja in obdelave do priprave tako za 
kulinarične, zdravilne, kozmetične ali druge namene.
Seveda pa naši vrtičkarici počneta še veliko več. Njune 
delavnice zdravja so namenjene prav vsem generacijam, 
od tistih najmlajših do najstarejših. Širom po Sloveniji 
potekajo kozmetične, kuharske, vrtnarske delavnice, 
tudi delavnice o zdravi prehrani, ročnih delih in darilih 
ter „vikend delavnice“ na Slovenskem Primorju. Izvajata 
individualna svetovanja tako za posameznike kot podjetja 
ali društva, tudi pri  oblikovanju zdravih jedilnikov sta zelo 
uspešni. 

POP TV-VRTIČKARICO METKO
SMO OBISKALI NA NJENEM VRTU V SKOKAH

V času letošnje pomladi, ko so nas „korona“ ukrepi 
zadržali doma in je bilo delo na vrtu še kako dobrodošla 
sprostitev, pa vrtičkarica Metka ni pozabila na ljubiteljska 
vrtnarjenja in njene redne slušatelje na delavnicah, zato 
zanje redno pripravlja tako imenovano Spletno učilnico 
z Metko (www.metkaintina.si). Z uporabo sodobnih 
tehnologij tako lahko spremljate številne aktualne nasvete 
ali dobiti konkretne odgovore. Vendarle smo se znašli v 
trenutku časa, ko ima domači vrt posebno vrednost in je 
samooskrba družine pomembnejša kot odprta trgovina. 

Mateja Pleteršek
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Recept za marmelado, ki te napravi odporno proti 
marsičemu. Za dobro jutro in lepše dneve!

MARMELADA ZA ODPORNOST - 
ZDRAVILNA BOMBA

Pred pričetkom izdelave marmelade pripravi kozarčke, 
za to vsebino potrebuješ 7 do 8 malih kozarčkov.
Le-ti morajo biti čisti in suhi. Da pa bodo kozarčki 
razkuženi, jih daj pred pričetkom priprave marmelade 
kar v pečico, segreto na 100 stopinj, in jih pusti v pečici 
vse dotlej, dokler nimaš pripravljene marmelade. 

V 1 liter terana daš:

250 g borovnic
250 g brusnic 
250 g suhih sliv brez koščic
250 g temnih rozin 

ZA LJUBITELJE NARAVE
IN LEPOT CVETJA

V Brunšviku na stranski ulici za lepo obrezanimi cipresami 
se skriva vrt z bogastvom rastlin – to je BRANKIN VRT. 
Ob vhodu prijazno pozdravijo vrtnice , ki so tudi rdeča 
nit vrta. Povezujejo nasade trajnic in kotičke za sprostitev 
, se bohotijo ob cvetnih pergolah s klematisi , okrasnimi 
travami ter drugim okrasnim in užitnim grmičevjem. V 
pomladnem času lepoto vrta začarajo rododendroni , 
magnolije , floridski dreni , brogovite ter stotine različnih 
cvetov pomladnih znanilcev.
Vrt je priznan v Sloveniji kot primer dobre prakse v 
zasaditvah cvetja , okrasne in uporabne drevnine , z zelišči 
ter zdravilnimi rastlinami , jagodičevjem in se ponuja kot 
učni poligon za male in velike. Vodni motiv je ustvarjen 
kot dober približek naravnemu , kjer imajo raj vodne 
in obvodne živali , pticam pa je idealno napajališče in 
kopališče. 
V letošnjem letu odpira vrt svoja vrata prvo soboto in 
nedeljo, 4. In 5. junij od 10. do 17. Na dan odprtih vrat 
pričakajo otroke ustvarjalne delavnice , na katerih uživajo 
in ustvarjajo tudi odrasli. 
O vrtu so se otroci iz mojega vrtca in osnovne šole že 
veliko naučili , saj so ga že večkrat obiskali , ustvarjali ter 
se seznanjali z zdravilnimi rastlinami in zelišči , iz njih 
pripravljali različne prigrizke in napitke in se ob tem 
navajali na zdravo prehrano.

PALČEK USTVARJALČEK
V letošnjem letu bomo pričeli z otroškimi ustvarjalnimi 
delavnicami enkrat mesečno – vsako drugo sredo 
v mesecu od 16. do 17. 30 ob predhodni najavi na 
telefon 070999795. Prva delavnica bo v mesecu marcu 
: spoznajmo prve znanilce pomladi. Vabim predšolske 
otroke od 5 let dalje in šolsko mladino. Veselim se srečanja 
z vami!

Vse o vrtu si je možno ogledati na spletni strani , prav tako 
vprašanja poslati na poštni naslov  ali telefon.

Branka Gregorinčič
070999795

bit.ly brunsvik
branka68c@gmail.com

Vsebino daš na štedilnik, naj vre največ 10 minut. Nato 
vsebino zmelješ s paličnim mešalcem, ohladiš toliko, 
da lahko dodaš  pripravljeno vsebino še: 2 dcl medu, 
1 žlico cimeta in 1 žlico ingverja (v prahu, se dobi med 
začimbami v trgovinah...). Vse skupaj dobro premešaj, 
in sicer toliko časa, da se dodan med stopi. Z zajemalko 
zlivaj v kozarčke. Krepko zatisni pokrov in daj v temen 
prostor. Ko kozarček načneš, ga hrani v hladilniku.
Če si zelo »na tleh«, utrujena, slabokrvna, malodušna, 
pojej vsaj dve čajni žlički na dan. Prijateljica, ki je bila 
zelo bolna, je pojedla tri velike žlice popoldan za malico 
(brez kruha !!! ali česa drugega, da se v želodcu lažje 
prebavi in gre naprej v kri.)

Anica Podlesek
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Med reševalce, ki nam bodo na dopisnicah poslali pravilno rešitev nagradne križanke št. 98 (samo izpis temnih polj), bomo z žrebom razdelili tri lepe 
knjižne nagrade. Rešitev s svojim polnim naslovom nam pošljite najpozneje do 23. 8. 2020 na naslov Občine Miklavž na Dravskem polju. 

NAGRADNA KRIŽANKA ŠT: 98

Ugankarski slovarček: COGI – poljedelsko pleme v Gabonu, ADNAN – letališče v Izmiru, IDŽMA – soglašanje v islamu, Iztok ŽUN – inžiner strojništva, 
OITA – mesto na Kiušiju, MAD – humoristična revija v ZDA
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SKUPNO IME    ZA 
KEMIČNA VLAKNA 

    
►

 

ZAČETNICI   FILMSKEGA 
IGRALCA   PEPPARDA 

 
POLSVILE- 
NA GOSTA 
TKANINA  
ZA DEŽNIKE 

 
NEKDANJI 
PLEMIŠKI 
STREŽNIK 

 

 REKA NA 
JUGU 

ŠKOTSKE 
  PEVEC 

MOJZER 
 



Videz igrišč pred obnovo ...

... in med obnovo.

Foto: arhiv občine

SANACIJA IGRIŠČ V ŠPORTNEM 
PARKU V MIKLAVŽU


