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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 
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dovem dokumentu, fotografije pa visoko resolucijskem in v .jpg zapisu. Skupaj z besedilom nam posredujte še naslednje podatke: svoje ime in priimek, 
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Foto: Zrinka Majstorović
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Ob zadnjem predpoletnem uvodniku se nisem mogel 
izogniti najbolj aktualni zadevi letošnjega leta. Zdaj se 
izkazuje, da celo zadevi, ki bo šla v zgodovino človeštva, 
pandemiji koronavirusne bolezni covid-19. Misleč takrat, 
da ta nadloga sama po sebi mine, izgine, izzveni… in 
da se tega več ne bo niti omenjalo. Da pride čas lepega 
poletja in jeseni. Strokovnjaki ali manj strokovnjaki, se 
spomnim, so govorili, da ta virus v času poletne vročine 
sam izgine. Zdaj ne vem, kaj še pravijo ti strokovnjaki, 
vendar to očitno ni tako. Žal so tudi letošnje poletje 
zaznamovali omejitveni ukrepi, prepovedi in negotovost, 
ali bomo lahko šli na dopust in kam bomo sploh lahko šli. 
Kakorkoli že, poletje je minilo in upam, da smo ga vsi kar 
najbolje izkoristili.

Vendar tok življenja se ni ustavil, tudi na občini ne. Delo 
je kljub omejitvenim ukrepom teklo v smeri zastavljenih 
ciljev. Že pred poletjem smo pričeli z obnovo občinske 
stavbe, ki bo kmalu dobila novo, lepšo in bolj urejeno 
podobo. Novi prostori bodo večji, urejeni in ne nazadnje 
bolj varni za delo uslužbencev. Namreč stavba je zaradi 
dotrajanosti in najedanja zoba časa postala nevarna v 
vseh pogledih. Okolica »nove« občine bo odslej lepša na 
pogled, tudi kakšnega dodatnega parkirnega mesta bodo 
občani veseli. 
Pričeli smo z gradnjo infrastrukture v Dravskem Dvoru, 
tako da gremo v skladu s finančnimi zmožnostmi v smeri 
enake kvalitete komunalne urejenosti po celi občini. In 
ta je na visoki ravni, ki je morda sami ne opazimo in ne 
cenimo, medtem ko nam jo drugi celo zavidajo. Klub 
nekaterim težavam smo tudi ureditev športnih igrišč ob 
Osnovi šoli Miklavž uspešno pripeljali do konca. Pa saj si 

verjetno nihče ne misli, da se v življenju kdaj pa kdaj ne 
pojavijo težave… Vsem se pojavijo, razlika je le v tem, 
kako uspešno jih kdo rešuje. 

Marsikdo mi je v zadnjem času rekel, da če ne bi bilo te 
letošnje nadloge, ne bi videl tega ali tega kraja v Sloveniji, 
ne bi videl tega ali tega lepega, doslej neznanega kotička. 
Očitno sami nismo vedeli, kaj vse imamo doma, kako je 
lepa tudi naša domovina. Torej je v vsakem slabem nekaj 
dobrega. Prizadevamo si, da bi bilo del tega tudi v naši 
občini. Že kar nekaj časa se trudimo, usklajujemo s tem 
in onim državnim organom, da bi uredili naš naravni park 
ob miklavških ribnikih. Ob številnih ovirah in težavah 
je vendarle luč na koncu tunela, iz katerega želimo na 
plano v edinstveno naravno območje ribnikov s številnimi 
živalskimi in rastlinskimi vrstami ter z urejeno sprehajalno 
potjo. Iskreno povedano, ravno na tem projektu, ki ni 
niti slučajno med finančno najbolj zahtevnimi v občini, 
spoznavam, da smo si velikokrat sami sebi največja ovira. 
Ne Evropa in ne Bruselj, ki sta tolikokrat kriva za naše 
težave.

Ko sem že pri Evropi, ne morem mimo aktualne nove 
EU finančne perspektive 2021-2027. Od te si obetamo 
veliko, tako v naši državi kot v naši občini. Na papirju 
se nam obetajo milijarde evropskih evrov. Kljub temu 
da je bil prvi nabor želja s strani države in občin tako 
obsežen, da bi potrebovali vsaj dvakrat več milijard, 
kot je obljubljenih, smo župani vendarle optimistični. 
Optimizem nam je vlil predsednik vlade, ki nas je vse 
župane povabil v državni protokolarni biser Brdo pri 
Kranju in nam osebno obljubil, da bo vladna politika šla 
v smeri odpiranja vrat vsem občinam do teh sredstev 
in v smeri poenostavitve birokratskih postopkov, ki so 
doslej marsikateri evropski evro raje vrnili v Bruselj, kot 
komu pomagali do novih pridobitev. V kratkem se bodo 
začeli pripravljati operativni programi, za nas ponovno 
v vzhodni kohezijski regiji, ki upamo, da bo z razvojem 
uspela slediti naši zahodni sestri in drugim regijam po 
Evropi. Menim, da smo na občini dobro pripravljeni na boj 
za evropske evre, upam le, da ne pozabimo na reklo 
»V slogi je moč«. 

Pred nami je jesenski čas, videti je, da v prijetnem 
jesenskem vremenu. Občinska modra kavčina ob 
nekdanjem taborniškem domu je lepo obrodila. Se že 
veselim letošnje vesele trgatve. Naj nam vsem skupaj 
kljub vsakdanjim omejitvam in ukrepom ne zmanjka 
življenjskega optimizma. Imejmo pred očmi skrb za 
zdravje vseh ljudi in tudi nas samih. Ne dopustimo, da 
zdravje začnemo ceniti šele takrat, ko ga več nimamo. 
       

Egon Repnik
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LETNA POROČILA
ZAZNAMOVALA MAJSKO OBČINSKO SEJO

V letnih poročilih so prisluhnili ravnateljici OŠ Miklavž, ki 
je predstavila poslovanje javnega zavoda v lanskem letu. 
Slednji izkazuje, da namensko  in racionalno porablja 
sredstva, ki jih zagotavlja občina. Pridelali so celo presežek 
prihodkov nad odhodki, ki za področje šolstva znaša 
19.821,68 evrov in za vzgojo v vrtcih 6.037,32 evrov. 

Iz informacije o varnostnih pojavih v letu 2019, ki jo je 
podal komandir Policijske postaje MB II Simon Belšak, je 
v naši občini povečanje števila kaznivih dejanj, ki so tudi 
uspešneje raziskana. Med velikimi tatvinami, predvsem 
v stanovanjske in poslovne objekte, gre za povečanje v 
skoraj 30 % glede na leto poprej. Žal se je povečalo tudi 
število prometnih nesreč na območju občine, a k sreči brez 
smrtnega izida ali hujše telesne poškodbe. Najpogostejši 
vzrok prometnih nesreč pa je bil nepravilen premik z 
vozilom. Letno poročilo medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Maribor sta predstavila za področje inšpektorata 
dr. Ivan Kobal in za redarstvo Nino Hat. Redarji so opravili 
139 nadzorov, ki so bili pretežno usmerjeni na kontrolo 
nepravilnega parkiranja. Skoraj 200 postopkov pa so vodili 
inšpektorji ob dejstvu, da so se odzvali na vsako prijavo, 
oddano občini ali direktno inšpektoratu. Na področju 
priklopov objektov na javno kanalizacijo še tečejo 
postopki priključitve za objekte z neurejenim lastninskim 
statusom ali slab socialni status zavezancev. Kar zadeva 
ravnanje z odpadki, še vedno prihaja do odlaganja na 
kmetijske površine in gozdove. Postopki so se vodili 
tudi zaradi odvajanja meteornih voda iz stanovanjskih 
in drugih objektov na javno cesto. Poseben problem je 
še vedno razrast vegetacije, ki v strnjenih naseljih ovira 
preglednost v križiščih ali raste v cestni svet. Tudi previsoke 

Po že ustaljeni „korona praksi“ na občinskih 
sejah svetnikov zaščitne maske in predpisana 

razdalja ne obremenjuje preveč. Prav na 
majskem sklicu seje so se ob obsežnem 

dnevnem redu bili primorani preizkusiti v 
vztrajnosti. 
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ograje in enostavni objekti v varovalnem pasu so se po 
prejetih odločbah morali ustrezno sanirati ali odmakniti. 

Energetska agencija za Podravje-Energap izvaja lokalni 
energetski koncept za Občino Miklavž, slednji v poročilu 
tudi letno poroča o rabi energije, izvedenih aktivnostih in 
prihodnjih planih. Svetnikom in svetnicam je na to temo 
spregovorila dr. Vlasta Krmelj, ki ni prezrla prihodnosti 
z fotovoltaičnim načinom ogrevanja. Brez strokovnih 
podlag pa soglasja pristojnega ministrstva še vedno ni 
pričakovati za namestitev toplotnih črpalk na drugem 
vodovarstvenem območju. Zato bo Energap pristopil k 
oblikovanju dodatnih strokovnih argumentov.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je 
občinski svet seznanil o vsebnosti delcev PM10 in 
benzopirena v zraku lanskega leta. Preseganja mejne 
dnevne vrednosti so bile izmerjene v mesecu januarju, 
februarju in decembru. Izmerjena srednja letna vrednost v 
Miklavžu je bila višja kot na lokaciji Maribora.

Nadzorni odbor Občine Miklavž je  izoblikoval Poročilo 
o opravljenih nadzorih v letu 2019, ki so ga po dotičnih 
projektih vršili člani odbora, zbranim pa orisal predsednik 
odbora Boštjan Repnik in zatrdil, da niso odkrili 
nepravilnosti in podajajo pozitivno mnenje. Nadzor 
so usmerili na dograditev dobrovškega vrtca, obnovo 
šolske kotlovnice, izgradnjo kanalizacije v Dravskem 
Dvoru, izdajanje občinskega glasila in novičk, oddajo 
poslovnih prostorov v najem, delovanje zbirnega 
centra, obnova fasade Zdravstvenega doma Miklavž, 
izgradnjo kanalizacije od Ptujske ceste do mostu čez 
hidroenergetski kanal; zanimalo pa jih je tudi financiranje 
političnih strank. 

V času pomladne epidemije koronavirusa covid-19 je bilo 
aktivirano delovanje štaba Civilne zaščite Občine Miklavž, 
katere poveljnik dr. Iztok Peterin je terminsko predočil 
aktivnosti v teh izrednih razmerah. Poleg dogovora o 
prehranski oskrbi niso pozabili na zaščitna sredstva, 
poskrbeli za dostavo hrane socialno ogroženim šolarjem, 
preventivno delovali na terenu. Predstavljene so bile 
tudi načrtovane aktivnosti ob morebitnem drugem valu 
epidemije. 

V točki pobud in vprašanj so se na kulturniški oder, ta 
občinska seja je namreč potekala v miklavškem kulturnem 
domu, namenili nekateri svetniki. Boris Potrč je pozval 
k popravilu kanalizacijskih jaškov na robu Ulice Zofke 
Kukovič v Miklavžu. Majdo Dobaj je zanimalo, ali so vsa 
društva, ki uporabljajo krajevne prostore v Dravskem 
Dvoru, obveščena o začasni selitvi občinske uprave v ta 
objekt. Slepa ulica, ki je odcep Lovske ulice v Dravskem 
Dvoru, se naj označi s primernim prometnim znakom, je 

predlagala. Vprašanje pa je namenila datumu prejema 
odločbe in plačilnih nalogov za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča. Stanislav Petek je izpostavil 
nevarnost, ki jo povzročajo posedajoči kanalizacijski jaški 
v naselju Miklavž. Srečko Čuček je seznanil, da v Skokah na 
Jerebovi in Taborniški ulici ne gorijo luči javne razsvetljave 
ter izpostavil, da bi bilo prav, da bi se v osnovnošolski 
učni program dodalo več vsebin na temo vzgoje rastlin 
in dela na vrtu. Silva Germana je zanimal odkup zemljišča 
pri gozdu ob dvorcu v Dravskem Dvoru, ki se potrebuje 
za izgradnjo plinske postaje. Ob tem je svetnik izvedel, da 
je župan opravil že več razgovorov z lastnikom zemljišča, 
vendar ti še niso dosegli svojega namena.  Boštjan 
Hočevar je podal pobudo, da se na Direkcijo za avtoceste 
RS naslovi prošnja oziroma preveri možnost postavitve 
višje protihrupne ograje ob avtocesti, ki pelje nekaj 
metrov vstran od stanovanjskih objektov v Dravskem 
Dvoru. 

Zaključni račun za leto 2019 izkazuje poslovanje občine v 
preteklem letu, številčni podatki so tako izkazali, da so bili 
prihodki glede na načrtovano realizirani v 83 % (5.034.643 
evrov), odhodki pa v 79 % (5.423.733 evrov).

Občinski svet Občine Miklavž je potrdil, da se Letni načrt 
ravnanja s stvarnim premoženjem občine  spremeni, 
dopolni zaradi predvidene prodaje občinskega zemljišča 
ob rondoju v Skokah, na katerem stoji zabojnik 
komunikacijskega omrežja družbe Telemach. 

Izvajalec javne službe na področju odvajanja, čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda ter oskrbe s pitno vodo, 
v skladu z Gradbenim zakonom za gradnjo objektov več 
ne podaja soglasja, pač pa le mnenje. S to spremembo je 
občinski svet korigiral dotični občinski odlok.

Na 14.redni občinski seji se je izvedelo še, da se bo 
privatno zemljišče ob občinski stavbi v Miklavžu menjalo 
za del občinskega zemljišča, ki ga v neposredni bližini isti 
lastnik že koristi. 

Podobna menjava se bo izvedla tudi ob gozdu v Ul. 8. 
februarja v Dravskem Dvoru. Status grajenega javnega 
dobra je bil ukinjen v delu Triglavske ulice v Miklavžu, kar 
bo predmet menjave občinskega s privatnim zemljiščem. 

Občinski svet je ob izteku te redne seje podal še pozitivno 
mnenje za ponovno imenovanje dosedanje ravnateljice 
Dušanke Mihalič Mali za vodenje Javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda OŠ Miklavž v naslednjih petih 
letih. 

Mateja Pleteršek
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KAJ SO PRINESLI SKLEPI
15. REDNE OBČINSKE SEJE

Občina Miklavž ima z Občino Maribor sklenjeno Pogodbo 
o uporabi storitev na Centralni čistilni napravi v Dogošah. 
Energetika Maribor, d. o. o. je po pooblastilu mariborske 
občine pripravila obravnavani Elaborat o oblikovanju 
cen, ki so usklajene z državno uredbo, ter izvedla javni 
razpis za pridobitev izvajalca  prevzema blata na tej čistilni 
napravi. Na javnem odpiranju ponudb je bilo ugotovljeno, 
da se je cena z dosedanjih 57 evrov na tono povišala na 
220,10 evrov za tono. Po pogajanjih in komercialnem 
popustu edinega ponudnika je obveljala cena 169 
evrov po toni. To pomeni, da se je v vseh občinah, ki so 
priključene na mariborsko čistilno napravo, posledično 
tudi za uporabnike občane, cena povečala za več kot 
trikratnik. Do nedavnega je bila namreč 0,14 evra za m3, 
od letošnjega 1. 6. naprej pa 0,46 evra za m3 porabljene 
pitne vode. 

Na mize svetnikov in svetnic je prišlo tudi Poročilo o 
poslovanju družbe Catv Miklavž, d. o. o. , ki je v lanskem 
letu izkazalo izgubo v višini 942,90 evrov. Iz pregleda 
preteklih let se je tako bilančna izguba povečala na 
že 6.668,25 evrov. Čeprav je občinski svet to poročilo 
potrdil, pa je bilo jasno izraženo, da bo v bližnji 
prihodnosti potrebno doreči usodo tega podjetja. Kar 
štiri točke dnevnega reda so bile namenjene Javnemu 
medobčinskemu stanovanjskem skladu Maribor (JMSS 

MB), ki je pripravil Letno poročilo lanskega leta, potrjen 
je bil rebalans Poslovno finančnega načrta, dopolnjen 
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, soglasje 
pa je bilo namenjeno tudi Splošnim pogojem poslovanja 
prej navedenega sklada. Sklad je v lanskem letu pridelal 
207.007 evrov presežka prihodkov nad odhodki in jih bo v 
letošnjem letu porabil za odplačilo dolga najetih kreditov. 
Irena Španinger, direktorica JMSS MB, je seznanila o 
nakupu stavbe v Dvoŕakovi ulici v Mariboru (nekdanji 
Center za socialno delo Maribor), kjer bodo na podlagi 
najetega kredita sklada izgrajena nova stanovanja za 
mlade družine. DIIP za ta projekt je potrdil tudi miklavški 
občinski svet.  

Na območjih s slabšo kakovostjo zraka, torej degradiranih 
območjih, katerih status ima tudi naša občina, so v 
veljavi Odloki o načrtih za kakovost zraka. Poglavitvni 
namen slednjih je z ukrepi izboljšati kvaliteto zraka na teh 
izpostavljenih območjih. Tovrsten odlok za aglomeracijo 
Maribor s podrobnejšim programom ukrepov je pripravilo 
Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z našo 
in Mestno občino Maribor. V Sloveniji je šest območij s 
slabšo kakovostjo zraka -območje mestnih občin Murska 
Sobota, Celje, Novo mesto, Ljubljana, območje Zasavja 
(brez občine Hrastnik) in aglomeracija Maribor, ki obsega 
mariborsko in miklavško občino. Na teh območjih se 
uresničujejo Odloki o načrtih za kakovost zraka. Odlok kot 
že rečeno v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pripravi 
Ministrstvo za okolje in prostor, obravnavajo in potrdijo 
ga občinski oziroma mestni sveti, na koncu ga sprejme 
Vlada RS. Na tej seji je miklavški občinski svet soglasno 
potrdil program ukrepov, ki so finančno ovrednoteni za 
triletno obdobje. Ukrepi bodo težki milijon in pol evrov, 
pri tem bo država namenila dober milijon. Spodbude na 
podlagi potrjenega odloka oziroma načrta bodo šle v 
smeri zamenjave zastarelih kurilnih naprav, priključevanje 
na plinovodno omrežje, na področju komunalne 
infrastrukture bodo pričeli z sanacijo cestišča Ptujske 
ceste skozi naselje Miklavž, ob tem pa tudi pločnika in 
kolesarske poti ob njej. V tem istem sklopu se bo, kot kaže, 
našel tudi prostor za dokončanje kolesarske poti Miklavž-
Dravski Dvor. Navezano na to temo je bilo izpostavljeno 
tudi, da bo občina podala pobudo za spremembo 
Uredbe o vodovarstvenih območjih, ki sedaj ne dopušča 
gradnje določenih toplotnih črpalk na tem območju. 
Odbor za komunalo v Občini Miklavž pa za izboljšanje 
kvalitete zraka želi, da inšpektorske službe pogosteje in 
nenapovedano opravljajo kontrole primernosti kurišč in 
uporabljenih energentov v gospodinjstvih.

Občinski svetniki in svetnice so tudi v juniju, 
tik pred odhodom na „politične počitnice“, 

zavihali rokave in temeljito obdelali gradivo, 
ki ga je za obravnavo pripravila občinska 

uprava. Uvodna tema  ni bila najbolj prijetna, 
a po izglasovanem sklepu smo dobili novo 
ceno odvajanja in  čiščenja komunalnih in 
padavinskih voda (odstranjevanje blata).



7

Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

OBČINA

Občinski svetniki in svetnice so se seznanili z odločitvijo 
Komisije za priznanja občine Miklavž, ki je na podlagi 
izpeljanega razpisa in prejetih predlogih povzela 
odločitev o prejemnikih priznanj v letu 2020. Zlati grb 
so namenili Ivanu Klasincu za sodelovanje in delovanje 
pri pomembnih razvojnih pridobitvah, kot je razširitev 
vrtca Ciciban in Podružnične šole v Dobrovcah, izgradnjo 
kanalizacije kot tudi prispevek h kulturno-socialnemu 
dogajanju. Bronasti grb je imenovana komisija namenila 
Jožefu Duhu, ki je že vrsto let prisoten pri organizaciji, 
izvedbi dogodkov in prireditev širom občine. V društvenih 
dejavnostih je aktiven v Jet ski klubu Miklavž, TD Miklavž 
in KO Združenja borcev za vrednote NOB. Bronasti grb 
Občine Miklavž se je namenil Društvu Snop, ki izvaja 
umetnostno in terapevtsko podporo družinam v stiski. 
V 5 letih delovanja je različne dosežke nanizalo  tako 
v naši občini kot tudi drugod po Sloveniji in v tujini. V 
občini so prisotni na kresovanju, pri prireditvah v času 
Veselega decembra in praznovanja občinskega praznika, 
na Interaktivnem dnevu OŠ Miklavž, na Fan Placu Geli pa 
so predšolske in šolske otroke razveseljevali na sobotnih 
ustvarjalnih delavnicah. 

Kar zadeva pobude in vprašanja svetnikov, je Srečko Čuček 
opomnil občinsko upravo na posredovanje pregleda 
realiziranih vprašanj in pobud članov občinskega sveta. 
Povedal je, da je v Ulici svobode pri hišni številka 56 
potrebno popraviti luč javne razsvetljave. Po njegovem 
mnenju je potrebna tudi sanacija mostička pri Miklavški 
mlaki. Kot drugi se je priglasil še Vlado Maksimović, ki 

je pripomnil, da osnovno vzdrževanje kolesarske steze 
Miklavž-Dobrovce ni primerno in posledično slabša 
varnost koristnikov te površine. Zato predlaga, da se 
čisti pesek na površini, odstranjuje zaraščenost robov, 
sanirajo razpoke na površini. Isti svetnik je predstavil 
še problematiko hitrosti motornega prometa na delu 
Uskoške ulice v Skokah in delu Ulice talcev v Dobrovcah 
ter pričakuje več prisotnosti policije in redarstva na tem 
območju ter da se med že obstoječimi cestnimi ovirami 
namestita trapezni ploščadi s prehodom za pešce. 

Na tej občinski seji je bil potrjen Odlok o določitvi javne 
zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Miklavž, s 
čimer ima občina pravno osnovo za urejanje koncesijskih 
razmerij za zdravstvene dejavnosti.

V vrsti odlokov, ki jih sprejemajo in uporabljajo lokalne 
skupnosti, je tudi Odlok o kategorizaciji občinskih cest. 
Slednji prikazuje dejansko rabo javnih cest na območju 
občine, ki se s potrebami in skladno z razvojem občine 
spreminja. Miklavška občina je zato pripravila spremenjen 
odlok, ker je želela evidentirati spremembe na občinskem 
cestnem omrežju, ki so nastale po letu 2009, ko je bil 
sprejet doslej veljavni odlok. V prvem branju novega 
odloka so tako upoštevana nova dejstva na terenu ter 
odpravljena morebitna neskladja pri obstoječem stanju 
občinskih cest. 

Mateja Pleteršek
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DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE
V POLETNIH MESECIH

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Naj se takoj opravičim za zavajajoč naslov, saj sledi vse 
kaj drugo kot poročilo. Naj razložim. Zadnji štab civilne 
zaščite smo resda imeli pred začetkom počitnic, torej 
v drugi polovici junija, a takrat je bil v zraku še velik 
odrešujoči izdih normalizacije po treh napornih mesecih. 
Dogovorili smo se, da obnovimo zaloge zaščitnih sredstev, 
predvsem razkužil, ohranimo protokole glede morebitne 
pomoči občanom, ki smo jih pripravili že marca, in da 
počakamo na ustrezna navodila za jesen s strani države. 
Nato nič.
S strani države (še) nismo prejeli nobenega uporabnega 
navodila, kaj in kako jeseni. Tako se je zelo težko izgubiti 
občutka, da so bili trije meseci vrženi vstran. Razen 
generičnih sporočil na tiskovnih konferencah s strani 
nekaj izpostavljenih govorcev, ki so enkrat obtoževali 
mlade, spet drugič družine, ki so dopustovale na 
Hrvaškem, nato koga tretjega, nismo prejeli nobene 
uporabne informacije. Pa bi jo morali! Pred nami je 
namreč jesen in jeseni se poveča število okužb gornjih 
dihal, ki imajo podobne simptome kot bolezen, ki jo 
povzroča covid-19. To pa je že recept za težave. 
Tako lahko v naslednjih vrsticah najdete misli in povzetke, 
do katerih sem se ob spremljanju podatkov in informacij 
o nadležni situaciji dokopal sam. Žal to niso uradne 
informacije, saj le-teh s strani države nismo prejeli. Hkrati 
je potrebno in koristno občane naše občine, kot tudi ljudi 
izven meja naše občine, spodbuditi k razmislekom in tudi 
pogovorom o tej temi, da ne bomo v zadregi, ko začnemo 
smrkat in kihat. Še enkrat: ker nisem zdravnik (no, prijatelj 
Sašo pravi, da sem zdravnik za matematiko) in to tudi niso 
uradna navodila, čeprav so pogosto skladna z njimi, jih ne 
jemljite za suho zlato, ampak si jih prilagodite sebi glede 

na lasten razmislek.
Kakšna bolezen je to? To je resna bolezen. Resna, vendar 
normalna. Naj pojasnim. Vsaka bolezen je resna, če smo 
bolehni in ob tem še starejši. Tudi gripa. Tudi pljučnica 
in še bi lahko naštevali. Bolezen ne bi bila normalna, če 
bi zaradi nje zbolevali in umirali v večjem številu mladi. 
Takrat bi resnično vladala panika. 
Kako se zaščititi? Kot velja že do sedaj. Ohranjanje socialne 
distance. Razkuževanje rok. Maske v zaprtih prostorih. 
Kaj storiti ob prehladu? Navodila ostajajo enaka ob vseh 
vnetjih zgornjih dihal in tudi ob povišani temperaturi. 
Pokličemo osebnega zdravnika, mu opišemo situacijo in 
on nam izda nadaljnja navodila. Skratka, naš zdravnik nas 
napoti na morebitno testiranje in nam tudi pove, kje se to 
izvaja.
Ali se cepiti? Vsekakor. A žal še ni cepiva proti virusu 
covid-19 in tudi ko bo, ne bo povsod in za vse na 
razpolago naenkrat. Predvidevam, da bo cepivo najprej 
na razpolago za ranljive skupine (starejši) in skupine, ki 
so nujno potrebne za vzdrževanje sistema (zdravstveni 
delavci, policaji, učitelji in tako naprej). Zakaj še nismo 
seznanjeni s temi načrti s strani države? Lahko se pa 
cepimo proti gripi, kar je v naših krajih prej izjema kot 
pravilo. Tudi sam se do sedaj še nisem cepil proti gripi, 
letos se bom. Zakaj država ni omogočila brezplačnega 
cepljenja proti gripi za vse? 
Kaj bo s šolo? Upam, da bodo šole ostale odprte. 
Neverjetno, kako egoistično smo se odrasli (in starejši) 
odzvali v paniki za svoje zdravje in daleč največje 
breme prevalili na naš največji zaklad (?), to je otroke in 
mladostnike. Kaj smo jim storili s tem, ko smo jih izolirali, 
bo jasno šele čez leta, bojim pa se, da nič dobrega. 
Nesprejemljivo je, da otroci ponovno prevzamejo največje 
breme. Že tako smo jim do konca zasvinjali planet z 
našim potrošnim načinom življenja. In ne samo njim, tudi 
njihovim potomcem. Lahko pa pričakujemo, da bo kak 
razred doma za teden ali dva, kot se to že dogaja. In kdo 
bo takrat z našimi najmlajšimi? Zakaj država ni poskrbela, 
da je lahko eden izmed staršev doma z otrokom v 
karanteni s podobnim statusom kot velja ob boleznih? 
Tako pa je upravičen le do 50% nadomestila plače, kar 
lahko resno ogrozi družinske finance.  
Kje je bolj varno? Nikjer! Seveda je možnost okužbe 
manjša, če smo ves čas izolirani, če se ne družimo s tistimi, 
ki se družijo z ostalimi, in tako naprej. A vprašati se je 
potrebno, kakšno življenje to sploh še je?
Kje je bolj nevarno? Na to je odgovor že lažji. Vsekakor je 
verjetnost okužbe precej večja v manjših zaprtih prostorih 
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s slabim prezračevanjem, v katerih se nahaja veliko ljudi. 
Ha! To se sliši skoraj kot, najbolj nevarno je tam, kjer je 
najlepše. Točno tako, a tako je bilo že pred covid-19. Sedaj 
se je pač riziko povečal. Vsekakor se je takšnim prostorom 
bolje izogibati, če to ni možno, naj se vsaj redno zračijo.
Kaj lahko pričakujemo? Upamo lahko na dolgo, toplo in 
suho jesen. V tem primeru bo porast obolelih manjši. Do 
sedaj se je že izkazalo, da je virus šibkejši, ali pa smo mi 
močnejši v lepem vremenu. Prav tako se je izkazalo, da se 
virus lahko prenaša preko aerosolov (to so mikroskopsko 
majhni delci v zraku). Seveda je teh več ob vlažnem 
vremenu, zato letos želim čim manj megle in čim manj 
kurjenja z neprimernimi kurivi.
Ali se lahko družimo? Vsekakor priporočam druženja 
z najbližjimi in s tistimi, s katerimi se enostavno dobro 
počutimo. (Tu se moje mnenje razlikuje od recimo 
virologov, zato ga upoštevajte po lastni presoji!) Del 
našega zdravja in dobrega počutja je tudi psihično 
zdravje in le-tega si ne znam zamisliti brez socialnih 
stikov. Smo pač družabna bitja. Sam recimo komaj 
čakam, da se ponovno zberemo na rekreaciji in odigramo 
košarko, pa čeprav to sodi med bolj rizične dejavnosti. 
Ali se lahko pogovarjamo? Seveda se je potrebno 
pogovarjati. Do sedaj še nisem zasledil, da bi kakšna 
država dejansko odprla širšo razpravo, kaj nam je sploh 

Ob izbruhu epidemije covid-19 ste zdravniki osebne 
medicine bili primorani takoj povzeti določene 
ukrepe pri obravnavi in zdravljenju pacientov. 

storiti kot družbi v tem primeru. Žal smo izgubili tri 
pomembne mesece za to. Sedaj namreč okvirno vemo, kaj 
ta bolezen je. Koga najbolj prizadene. Koga ne. In ni nujno, 
da se kot družba odločimo za pot, kot so nam jo določili 
naši odločevalci. 
Stari ali mladi? Kakšno vprašanje sploh je to? Žal se ne 
morem izogniti občutku, da nas državni govorci pogosto 
poskušajo spreti na tej in tudi kakšni drugi ločnici. In ta 
virus se izkorišča tudi za to. Da ne bo pomote, vprašanje 
je retorično. Seveda so mladi pomembnejši od starejših 
(ne nazadnje tudi mene, saj sem predvidoma že v drugi 
polovici življenja). In če je kje kakšen dedek ali babica, ki 
na to vprašanje nista odgovorila enako, potem vem, da je 
odgovor zagotovo pravilen. A vprašanje je napačno iz več 
razlogov. Je razdiralno namesto povezovalno. Ob stiskah, 
kot je trenutna zdravstvena situacija, lažje preživimo, če se 
povežemo. Če si pomagamo. Če sodelujemo. Skratka, če se 
obnašamo kot družba. Nikogar se ne pušča od zadaj. Ne ta 
mladih, ne ta starih in tudi za ranjence moramo poskrbeti. 
Sicer več nismo ljudje! 

Iztok Peterin
Poveljnik civilne zaščite 

Občine Miklavž na Dravskem polju

V Zdravstvenem domu v Miklavžu že od leta 
1994 opravlja splošno zdravstveno dejavnost 

osebna zdravnica dr. Marica Barbul. Njeni 
pacienti so v večini občani Občine Miklavž, 

kar nekaj pa jih je tudi iz bližnjih krajev. 
Preko 3.000 pacientov je v skrbi te splošne 

zdravnice, kateri se namenja že več generacij 
posameznih družin. Seveda pa se je delo v 
miklavški ambulanti, podobno kot povsod 

drugod, v času epidemije znatno spremenilo.

Katere so bile spremembe, ukrepi, ki ste jih morali 
uvesti v svoje delo?

S pojavom covid-19 smo ob upoštevanju navodil 
Ministrstva za zdravstvo in NIJZ morali najprej zapreti 
ambulante in paciente na preglede naročati točno ob 
uri. Nabaviti je bilo potrebo vso zaščitno opremo, kar je 
predstavljalo velike težave, vsaj v začetku epidemije. K 
sreči imam vedno v zimskih mesecih večje zaloge zaščitnih 
mask za vse paciente s prehladom, virozo ali gripo, tako 
da sem v prvih epidemioloških dneh imela dovolj vsega 
potrebnega materiala na razpolago. Kasneje so sicer bile 
potrebne določene nabave, seveda po čudnih kanalih in 
še bolj čudnih cenah. Svojim pacientom sem lahko ves čas 
omogočala primerno razkuženost in zaščito tako prostora, 
opreme in ne nazadnje tudi nas zdravstvenega kadra. Ves 
čas smo opravljali preglede, čeprav je slišati, da vsi tega 
niso in ne počno, a jaz želim paciente videti osebno in 
šele na podlagi tega določati diagnozo in napotitve. Nikoli 
nismo odslavljali bolnikov ali jih puščali pred zaprtimi 
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vrata. Potrebno pa je poudariti, da so se in se še ljudje 
vedno odgovorno odločajo in ob simptomih s sumom na 
covid ne gredo za vsako ceno pred naša vrata. Prav zato je 
bilo v mesecih marca, aprila in maja manj obiskov.

Kako torej poteka naročanje in obravnava vaših 
pacientov v ambulanti miklavškega zdravstvenega 
doma?

Pacienti se lahko naročajo po telefonu, po elektronski 
pošti pa tudi osebno, kar opravimo skozi okno. Slednje je 
seveda manj priporočljivo. Problemi se sicer pojavljajo pri 
naročanju preko telefona, saj številne pogovore opravim s 
svojimi pacienti in v času trajanja le-teh linija ni zasedena. 
Istočasno prihajajo novi klici, ki pa se žal ne beležijo in 
klica ne moremo vrniti. Upam, da bodo tudi v prihodnje 
moji pacienti zaradi tega razumni in strpni. Včasih sta 
bili za naročanje na razpolago dve, kasneje štiri ure; 
sedaj se je mogoče naročiti v celotnem času delovanja 
ambulante. Termini se določajo na način, da se pacienti 
ne srečujejo oziroma ne zadržujejo pred vrati. Ob prihodu 
vas sprejme medicinska sestra, ki vzame osebne podatke, 
izmeri temperaturo, v poletnem času smo spraševali 
tudi o potovanjih. Če pacient nima maske, ga mi 
primerno opremimo, poskrbimo tudi, da si razkuži roke. 
Pri obravnavi sem previdna in po oceni stanja bolnika 
uporabim še bolj izolativna zaščitna sredstva (rokavice, 
vizir, zaščitni plašč...). 

V javnosti se v zadnjem času vse bolj izpostavlja, da 
je do obiska pri osebnem zdravniku težko priti. Kako 
je to pri vas? In ali lahko preko elektronske pošte, 
slike ali telefona določite diagnozo, posledično 
predpišete zdravila in ne nazadnje napotite na 
strokovne preglede, invalidske in bolniške komisije?

Jaz se s tem načinom dela nikakor ne strinjam in ga ne 

izvajam. Vsekakor sem jaz tista, ki odgovarjam za svoje 
odločitve. Se zgodi, da mlajši poslikajo določene težave 
in pošljejo, a jaz vseeno želim osebno pogledati bolnika, 
preveriti ostale znake in dejavnike in prav zato je prihod v 
ambulanto v določenih stanjih brezpredmetno potreben. 
Imeli smo invalidske komisije, na katerih so bili pacienti 
vedno prisotni. Tudi pri napotitvah na specialistične 
preglede je potrebno videti človeka, mu izmeriti določene 
parametre. Seveda ob terminu obiska, ki ga dobi bolnik 
po predhodnem kontaktu. Le napotnice za kontrolne 
preglede in raziskave, delovne naloge za prevoze bolnikov 
in tehnične pripomočke pa lahko pripravimo brez 
pregleda.

Vse bolj črnoglede so napovedi iz dneva v dan, število 
okuženih se povečuje... Koliko ste imeli potrjenih 
okužb?

Od marca do zdaj sem beležila nekje 10 pacientov s 
potrjeno okužbo covid-19. Niso bili vsi občani Občine 
Miklavž. Čeprav so bili pozitivni, so le nekateri izmed njih 
imeli znake, simptome, ki jih pripisujemo temu virusu. Vsi 
ti pacienti so me poklicali, saj so, ali sumili na okužbo ali 
bili v kontaktu z okuženim. Posameznike, ki so zaposleni 
ali v šolah, vrtcih, domovih za ostarele ali bolnišnicah 
seveda takoj napotim na testiranje. Slednje se opravlja v 
covid ambulanti na Cesti proletarskih brigad v Mariboru, 
kjer je bris odslej mogoče vzeti tudi iz avta. Laboratorijske 
preiskave pa se opravijo v laboratoriju NIJZ v Prvomajski 
ulici na Teznem. 
Žal splošna ambulanta ne dobi rezultata testiranja, pač 
pa samo oseba, ki je bila testirana. Le-ta pa osebnega 
zdravnika obvesti ali pa tudi ne. Mi prav vse, ki smo jih 
poslali na testiranje, sami kontaktiramo in poizvemo 
o rezultatu. Če je oseba pozitivna in se je okužila na 
delovnem mestu, mu pripada 100% bolniško nadomestilo, 
v drugih primerih 90%. Kar se tiče prijetnosti ali 
neprijetnosti odvzema brisa, ki se pri nas opravlja samo 
skozi nos, vam težko odgovorim, ker sama še nisem bila. 
Sem pa že dobila komentarje nekaterih, da ni hudo, in 
drugih, ki pravijo, da bi imeli raje zlomljeno roko, kot da 
jim brskajo po glavi. Moram tudi reči, da poznam nekaj 
ljudi, ki so zboleli, tudi mlajših in se je pri njih vse lepo 
izteklo in končalo. Žal pa sem zaradi covid 19 izgubila 
kolega zdravnika, ki se je okužil v Švici. Ni verjel, da bi 
lahko šlo za koronavirus in zato je prepozno poiskal 
pomoč. Kljub nepridruženim boleznim je ob obojestranski 
pljučnici žal umrl. Toliko v premislek, še posebej, če 
dvomite v upoštevanje ukrepov, ki želijo to nadlogo 
omejiti. 

Mateja Pleteršek
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SANACIJA IGRIŠČ
V ŠPORTNEM PARKU V MIKLAVŽU
Občina Miklavž na Dravskem polju je v marcu 2020 
pričela z izvajanjem sanacije igrišč v Športnem parku v 
Miklavžu na Dravskem polju. Razlogi za izvedbo sanacije 
igrišč so bile poškodovane in dotrajane športne površine 
ter športna in urbana oprema. Podlaga rokometnega 
igrišča, ki se uporablja tudi za mali nogomet, je bila v 
asfaltni izvedbi in na več mestih razpokana, prav tako je 
bila poškodovana in dotrajana tudi tartanska podlaga na 
košarkarskem igrišču. S tartanskim odbojkarskim igriščem, 
ki se je opustilo, je bilo prostorsko mogoče umestiti igrišče 
za odbojko na mivki, ki  je imelo nepravilno lego. Športna 
oprema na igriščih in urbana oprema je bila zastarela, prav 
tako je bilo potrebno obnoviti drogove za razsvetljavo.
Gradbena dela je izvajalo gradbeno podjetje Komunala 
Slovenske gorice, d. o. o., preplastitev igrišč z zaključnimi 
sloji pa je izvedlo podjetje Sport tehnology, d. o. o.  Rok 
za dokončanje del  se je zaradi razglašene epidemije in z 
njo povezanimi ukrepi za zagotovitev varnosti in zdravja 
pri delu in tudi odprave napak pri izvedbi naklonov na 
košarkarskem igrišču podaljšal, tako da so bili obnovljeni 
objekti predani v uporabo v avgustu 2020.
Izvedena je bila celovita obnova rokometnega igrišča z 
izvedbo prevleke na asfaltno podlago s Polytan maso za 
zunanja igrišča in namestitvijo dveh tipskih rokometnih 
golov. Za rokometnim igriščem je bila na zahodnem 
delu postavljena varovalna ograja iz polietilenske 
mreže. Košarkarsko igrišče je prav tako obnovljeno v 
celoti z izvedbo tartanske prevleke na asfaltno podlago, 
nameščeni sta bili dve tipski enocevni konstrukciji koša.
Igrišče za odbojko na mivki je bilo izvedeno na novo. V 
celoti se izvede nova podlaga s  položitvijo geotekstila 

in položitvijo mivke v debelini 30 cm. Obnovljena je 
nosilna konstrukcija za mrežo ter položena servisna in 
stranska plastificirana linija. Na novo je bila izvedena tudi 
varovalna mreža med košarkarskim igriščem in igriščem 
za odbojko. Dodatno je izvedena obnova atletske steze z 
izvedbo retopinga, ki je namenjena predvsem izvajanju 
programov športa v osnovni šoli.
Vsa obstoječa urbana oprema (klopi in koši za smeti) je 
odstranjena in zamenjana z novo.

Pogodbena vrednost izvedbe GOI del in nabave športne 
in  urbane opreme znaša 178.188,10 EUR. Realizirana 
vrednost investicije je 192.635 EUR. Razlika med 
načrtovanimi finančnimi  sredstvi in realiziranimi je 
nastala zaradi izvedbe dodatnih del (varovalne ograje, 
lovilne mreže, preplastitev atletske steze).

V celoti obnovljena športna igrišča v Športnem 
parku v Miklavžu na Dravskem polju predstavljajo 
pomembno pridobitev, saj omogočajo kakovostno 
izvajanje osnovnošolske športne vzgoje,  prostočasnih 
izvenšolskih športnih aktivnosti, organizirane športne 
vadbe  in izvajanje programov rekreacije vseh starostnih 
skupin. Športna igrišča bodo omogočala tekmovanja 
na medobčinskem, regijskem in mednarodnem nivoju, 
saj  so obnovljena v skladu  z normativi in standardi, ki 
so predpisani za tekmovanja v posameznih  športnih 
panogah in izvedbo različnih športnih dogodkov.

Občinska uprava
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NAKUP RUMENIH VREČ
ZA ZBIRANJE ODPADNE EMBALAŽE MOŽEN 
TUDI V ZBIRNEM CENTRU MIKLAVŽ

Za nakup rumene vreče potrebujete zadnjo plačano 
položnico odvoza odpadkov in osebno izkaznico 
(naročnikovi podatki na položnici in iz osebnega 
dokumenta morajo biti enaki, zato lahko rumene vreče 
prevzame le plačnik storitve odvoza odpadkov). Plačilo 
z gotovino ni možno, zato bo nakup vreč poračunan na 
naslednji položnici.

Vljudno prosimo, da se navedenega držite. 

Za leto 2021 vam bodo rumene vreče (120l) dostavljene 
na že do doslej uveljavljen način, z njihovo delitvijo se bo 
pričelo v jesenskem času. 

Delovni čas zbirnega centra:
• torek: od 15. do 19. ure
• četrtek: od 15. do 19. ure
• sobota: od  8. do 16. ure

MOBILNA APLIKACIJA 
#OstaniZdrav 
za varovanje zdravja in življenja ljudi

Vlada Republike Slovenije je tako kot več evropskih držav 
vzpostavila aplikacijo za varovanje zdravja in življenja 
ljudi #OstaniZdrav, ki je za uporabnike prostovoljna in 
brezplačna, prav tako je tudi prilagojena slovenskim 
standardom varovanja osebnih podatkov. 
Mobilna aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi 
#OstaniZdrav je pripomoček, ki nam bo sporočil, ali 
smo bili v stiku z okuženo osebo. Z njeno uporabo in 
upoštevanjem priporočil bo vsak izmed nas pripomogel 
k obvladovanju širjenja virusa ter varovanju zdravja nas 
samih, naših bližnjih in celotne družbe.
Uvedba aplikacije je dodatni preventivni ukrep in ščiti tako 
zdravje posameznikov kakor javno zdravje. Njena uporaba 
bo v veliko pomoč epidemiologom pri obvladovanju 
širjenja virusa. Osnovni in edini namen aplikacije je, 
da državljankam in državljanom omogoči, da izvejo, 
ali so bili morda v stiku s kom, ki je okužen z novim 
koronavirusom.

Aplikacijo si na pametne prenosne telefone namestimo 
povsem prostovoljno, v našem vsakdanu pa ima 
sicer še naprej osrednjo vlogo dosledno upoštevanje 
drugih preventivnih ukrepov: vzdrževanja zadostne 
medsebojne razdalje, rednega umivanja in razkuževanja 
rok in nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih 
in javnem prometu.
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Slovenci smo še vedno eden od vodilnih narodov po 
porabi nagrobnih sveč. Ministrstvo za okolje in prostor 
zadnjih nekaj let opozarja uporabnike na veliko število 
kupljenih in posledično velike količine odpadnih 
nagrobnih sveč v Sloveniji. Odpadne nagrobne sveče 
same po sebi niso nevaren odpadek, vendar so lahko 
posledice njihovega zbiranja, skladiščenja in obdelave 
škodljivi vplivi na okolje – predvsem izpusti v zrak, vode, 
povzročanje hrupa, izpušni plini pri transportu odpadnih 
nagrobnih sveč in nastajanje odpadkov, so opozorili na 
ministrstvu ta teden. Število kupljenih sveč se je sicer lani 
glede na leta nazaj zmanjšalo za 14 odstotkov na ravni 
države, vendar pa je v občini Miklavž na Dravskem polju 
zaznan porast količine tega odpadka. Zato tudi letos 
velja poziv k trajnostnemu ravnanju. Količine odpadkov z 
grobov lahko zmanjšamo tako, da prižgemo svečo manj.

PROBLEMATIKA ODPADNIH 
NAGROBNIH SVEČ
VSAKO LETO BOLJ AKTUALNA

Kako lahko vsak posameznik prispeva k zmanjšanju 
količine nagrobnih sveč ?

To je mogoče samo s spremembo navad. Količine 
odpadkov z grobov lahko zmanjšamo tako, da prižgemo 
svečo manj. Če se temu ne moremo izogniti, izberemo 
do okolja bolj prijazne alternative, na primer sveče iz 
odpadnega olja, spominske kamne, zastavice, virtualne 
sveče in sveče v trajnostnih ohišjih itd.. Vsekakor je na 
prvem mestu preprečevanje nastajanja odpadkov, če 
pa to ni mogoče, je nujno vsaj pravilno odlaganje v 
namenske zabojnike. V primeru odpadnih nagrobnih sveč 
to pomeni zlasti sveče, ki jih je mogoče znova napolniti, 
ali take z daljšim časom gorenja, in tudi premislek vsakega 
posameznika glede dejanj, povezanih s tradicijo. Gre za 
spremembo vedenjskih vzorcev, kar nikoli ni kratkotrajen 
proces. Cilj je, da se prepreči nastajanje odpadnih 
nagrobnih sveč, kar pa je mogoče le z njihovo zmanjšano 
porabo.
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NOVO V SLOVENIJI:
VINSKO DOŽIVETJE V LETALU
v turistični destinaciji Ravno polje

Turistična destinacija s pestro paleto doživetij

Turistična destinacija Ravno polje je nastala konec leta 
2018 s povezovanjem lokalnih ponudnikov občine 
Kidričevo in Starše in uradno stopila na trg v začetku 
leta 2019, konec leta  pa se ji je pridružila še občina 
Miklavž na Dravskem polju. Danes združuje več kot 40 
ponudnikov in ponuja obiskovalcem pestro paleto 
doživetij za več dni daleč stran od mestnega vrveža. 
Sodobnemu turistu ponuja priložnosti za nova doživetja, 
spoznavanje kulinarične, gastronomske in turistične 
ponudbe podeželja in preko tega spoznavanje bogate 
naravne in kulturne dediščine Ravnega polja, ne manjka 
pa tudi priložnosti za šport in zabavo. Pomembnejše 
zanimivosti v destinaciji: rimske gomile, muzej Zbirka 
podeželja, kjer hranijo več kot 50 eksponatov, zasebna 
zbirka starodobnikov – traktorji in motorna kolesa, muzej 
Pangea z največjo zbirko mineralov in fosilov v Sloveniji, 
športno-rekreacijski center Green Lake Slovenia, doživetja 
v zraku, doživetja na kmetijah in preko tega spoznavanje 
podeželja, svet konjev in vožnja s kočijo, od junija dalje pa 
tudi vinsko doživetje v letalu…

Najmlajša turistična destinacija v Sloveniji 
Ravno polje ustvarja pestro paleto doživetij, 

pisanih na kožo novodobnemu turistu. Z 
junijem so ustvarili povsem novo unikatno 
doživetje, ki v Sloveniji še ne obstaja. Gre 

za posebno vinsko doživetje, ki ga bo 
izvajalo Društvo vinogradnikov Miklavž v 

legendarnem letalu DC 9 v Letalskem centru 
Maribor v Skokah.
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Z junijem vinsko doživetje v letalu DC 9

Obiskovalci se bodo lahko z junijem v destinaciji Ravno 
polje odločili za povsem novo doživetje, ki v Sloveniji še 
ne obstaja. Gre za vinsko doživetje, ki ga izvaja Društvo 
vinogradnikov Miklavž v legendarnem letalu DC 9 v 
Letalskem centru Maribor v Skokah. Gre za letalo iz leta 
1980 in je že od leta 2012 razstavni eksponat v Skokah, 
ki si ga je tudi sicer možno ogledati po predhodnem 
dogovoru z Letalskim centrom Maribor.

Oblikovalka turistične destinacije Ravno polje, Sonja 
Breznik, mag. turiz. je izpostavila: “Novodobnemu turistu 
želimo ponuditi čim več novih doživetij ob povezovanju 
lokalne ponudbe in tako smo prišli na idejo o vinski 
degustaciji v letalu. Vsak obiskovalec kupi simbolično 
letalsko vozovnico, ki jo pokaže ob vstopu v letalo, preden se 
odpravi na vinsko pravljico in razvajanje brbončic. Osnovno 
vinsko doživetje vključuje degustacijo penine in 3 vrst vin 
ob pokušini domačih dobrot lokalnih ponudnikov, kot so 
siri, salame… , seveda pa se je možno dogovoriti tudi za 
degustacijo po meri in željah obiskovalcev.”

Poleg vinske degustacije tudi ogled letal in uživanje v zraku
Letalski center Maribor v Skokah, ki se nahaja nasproti 
letališča Edvarda Rusjana, ponuja obiskovalcem tudi 
ogled ultralahkih motornih in jadralnih letal 
in nepozabna doživetja v zraku: panoramski 
leti, skok v tandemu, akrobatski poleti, poleti z 
jadralnim letalom.

Priložnost tudi za prenočitve in koriščenje 
turističnih bonov
Destinacija Ravno polje ponuja tudi zanimive 
priložnosti za prenočitve, za katere bo možno 
unovčiti turistične bone:
•  sobe (Gostilna Beno in Okrepčevalnica Veseli 

Škotje v Staršah, gostišče Živko v Miklavžu 
na Dravskem polju, Restavracija Pan v 

Kidričevem), 
•  apartmaji Akacijev izvir v Miklavžu na Dravskem polju, 

kjer ponujajo tudi športne aktivnosti ter dodatno 
ponudbo: kosilo izpod rok gospodarja,

•  glamping v Konjeniškem parku v Starošincah z dodatno 
ponudbo ZDRAVTRK (zdrav zajtrk) z lokalnimi ponudniki

Po vsej destinaciji pa je na voljo tudi več urejenih 
postajališč za avtodomarje (PZA). 

Ponovno bomo odprli vrata na turistična dvorišča
27. 9. 2020 že drugič odpiramo vrata na turistična 
dvorišča destinacije Ravno polje, kar bo ponovno odlična 
priložnost za spoznavanje naših lepih krajev in nova 
doživetja, kar bo še posebej zanimivo letos, ko bomo 
spoznavali našo prelepo Slovenijo. 
Destinacija pa ponuja še mnogo več. Kaj vse, najdete na 
www.visitravnopolje.si 

Bodite tudi vi en kameneček v našem turističnem 
mozaiku in prepustite se naši ponudbi.

Sonja Breznik, oblikovalka turistične destinacije Ravno 
polje: tel. 041 660 289, info@visitravnopolje.si 
Facebook: @visitravnopolje
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SUBVENCIJE EKO-SKLADA 
ZA OBČANE, 
PREJEMNIKE REDNE DENARNE
SOCIALNE POMOČI

Energetska revščina se pojavlja v gospodinjstvih z nizkimi 
dohodki, ki zaradi socialne stiske ne morejo zagotavljati 
primerno toplega stanovanja in drugih energetskih 
storitev po sprejemljivi ceni. Energetska revščina 
najpogosteje prizadene najbolj ranljive skupine, kot so 
brezposelni, upokojenci in slabo plačani zaposleni.
Eko-sklad občanom, prejemnikom redne denarne 
socialne pomoči, nudi subvencije za več ukrepov, ki 
bodo pripomogli k zmanjševanju energetske revščine 
in k zmanjšanju stroškov za energijo ter izboljšanju 
kvalitete bivanja:
100 % subvencije za socialno šibke občane - 
Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v 500 
gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske 
revščine – program ZERO500.
100 % subvencije za zamenjavo kurilnih naprav.
100 % subvencije pri obnovi večstanovanjske stavbe.
Brezplačni obisk energetskega svetovalca v okviru mreže 
ENSVET, na domu z brezplačnim paketom naprav ter 
nasveti za manjšo rabo energije.
OPOZORILO: Pri vseh vlogah je potrebno priložiti 
potrdilo o prejemanju denarne socialne
pomoči.

100 % SUBVENCIJE ZA SOCIALNO ŠIBKE OBČANE - 
Program ZERO500
Eko sklad je 3. 7. 2020 objavil javni poziv za 
dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud socialno 
šibkim občanom za investicije v energetsko obnovo 
njihovih stavb. Subvencija je lahko dodeljena za 
naslednje ukrepe:
toplotna izolacija strehe in/ali stropa proti neogrevanemu 
prostoru,
toplotna izolacija zunanjih sten,
vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat,
zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z 
grelnikom vode s sprejemniki sončne energije,
zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z 
grelnikom vode s toplotno
črpalko,
vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka.

OPOZORILO: Ukrepi na objektu se lahko pričnejo izvajati 
šele po podpisu pogodbe.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša kar 100 % 
upravičenih stroškov projekta, vendar ne več kot 9.620 
EUR z DDV. Poziv velja do 31. 12. 2020.

Do subvencije je upravičena vsaka fizična oseba, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje:

Je polnoletni državljan Republike Slovenije s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Ima prijavljeno stalno prebivališče in dejansko živi na 
naslovu stavbe, kjer se bo
investicija izvajala.
Je bil zadnjih 9 mesecev pred vložitvijo vloge ter je na 
dan vložitve vloge prejemnik denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki 
urejajo socialne transfere.
Je vlagatelj sam ali skupaj z enim oz. več družinskih 
članov, ki so navedeni v Odločbi Centra za socialno delo o 
priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči 
ali varstvenega dodatka, lastnik ali solastnik vsaj do ½ eno- 
oz. dvostanovanjske stavbe ali etažni lastnik ali solastnik 
vsaj do ½ stanovanja v dvostanovanjski stavbi, kjer se bo 
izvedel projekt.

100 % SUBVENCIJA EKO-SKLADA ZA ZAMENJAVO 
STARE KURILNE PEČI
Eko-sklad prejemnikom redne denarne socialne 
pomoči in varstvenega dodatka povrne celoten strošek 
zamenjave stare peči. Prejemniki so lahko:
lastniki/solastniki/etažni lastniki ali
člani gospodinjstva lastnika/solastnika/etažnega lastnika, 
ki je naveden na odločbi CSD
ali
najemniki v stavbi, katere lastnica/solastnica/etažna 
lastnica je občina ali RS in so tu
stalno prijavljeni ali
člani gospodinjstva najemnika eno ali dvostanovanjske 
stavbe, katere lastnica/solastnica/etažna lastnica je 
občina ali RS, ki je naveden v odločbi CSD ter so tu stalno 
prijavljeni.

100 % SUBVENCIJE PRI OBNOVI 
VEČSTANOVANJSKE STAVBE
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Eko sklad prejemnikom redne denarne socialne pomoči, 
ki so etažni lastniki, povrne celoten strošek njihovega 
deleža naložbe v večjo energijsko učinkovitost stavb s 
tremi ali več deli in prenovo skupnih kotlovnic.
Pri tem gre za 100 % subvencijo pri obnovi bloka (izolacija 
fasade, strehe, kleti ipd.) za prejemnikov delež v okviru 
prenove bloka. Izkoristijo jo lahko tudi pri nakupu nove 
kurilne naprave na lesno biomaso, toplotne črpalke, 
plinskega kotla ali toplotne postaje v skupnih kurilnicah 
blokov.
Namenjena je prejemnikom redne denarne socialne 
pomoči in/ali varstvenega dodatka, ki so hkrati:
lastniki ali solastniki stanovanja v starejšem bloku.

BREZPLAČNI OBISK ENERGETSKEGA 
SVETOVALCA, V OKVIRU MREŽE ENSVET, NA 
DOMU Z BREZPLAČNIM PAKETOM NAPRAV TER 
NASVETI ZA MANJŠO RABO ENERGIJE
Kako do brezplačnega obiska na domu in paketa?
Odločitev za obisk.
Občani, ki so prejemniki redne denarne socialne pomoči, 
se lahko pri strokovnem delavcu na njihovem Centru za 
socialno delo z izpolnjenim letakom ZERO (prijavnico) 
prijavijo na brezplačni obisk energetskega svetovalca na 
domu.

Možnost oddaje prijavnice (letak ZERO) tudi preko pošte 
skupaj s kopijo odločbe CSD o redni/izredni denarni 
socialni pomoči, varstvenem dodatku ali kopijo potrdila 
o prejemanju denarne socialne pomoči.
Po pošti nato prejmete obvestilo, kdaj vas energetski 
svetovalec pokliče in se
dogovorita za datum obiska na domu.
Ob obisku energetskega svetovalca na domu prejmete 
še paket brezplačnih naprav in materialov za varčevanje z 
energijo in vodo, kot so: led sijalke, podaljški za elektriko 
s stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, 
tesnila za okna ipd.
Ob obisku na domu energetski svetovalec izvede 
ustrezne meritve in izračune, na podlagi katerih svetuje, 
kako zmanjšati rabo energije in vode in s tem stroške. 
Z enostavnimi ukrepi in brezplačnim paketom naprav, 
ki  ga  prejmete med obiskom, lahko zmanjšate porabo 
energije in vode ter letno prihranite do 100 EUR!

Več informacij o nepovratnih finančnih spodbudah, ki jih 
Eko-sklad nudi občanom, prejemnikom redne denarne 
socialne pomoči, najdete na spletni povezavi:  https://
www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/
zmanjsevanje-energetske-revscine
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ODRASLI – PREVZEMITE 
ODGOVORNOST
IN SE ODZOVITE OB SUMU NA ZLORABO DROG PRI MLADIH!

Najboljša preventiva pred zlorabo drog je 
ustrezna vzgoja. Kljub temu pa starši ne 

morejo preprečiti, da bo njihov otrok morda 
želel drogo poskusiti. So pa odgovorni, da se 
odzovejo, ko prve poskuse zaznajo in na ta 

način preprečijo razvoj zasvojenosti.

Letošnji mednarodni dan proti zlorabi in trgovanju s 
prepovedanimi drogami je Center za preprečevanje 
odvisnosti, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje, obeležil 23. junija 2020 z dnevom odprtih 
vrat. 

Center za preprečevanje odvisnosti deluje že 23 let in je 
namenjen uporabnikom drog, njihovim staršem in drugi 
zainteresirani javnosti. Najpogosteje program obiščejo 
mladi uporabniki drog, srednješolci in njihovi starši, ki 
pa izkazujejo težave še na drugih področjih, kot so šola, 
težave v odnosih, težave z zakonom…

Nacionalni inštitut za javno zdravje
CENTER ZA PREPREČEVANJE ODVISNOSTI; 

Ljubljanska ulica 4, 
2000 Maribor

T: 02 333 72 51
M: 031 744 494

E: info.cpo@nijz.si

SUBVENCIJE EKO-SKLADA

Skupna občinska uprava, Skupna služba varstva okolja 
obvešča občane, da lahko vse strokovne informacije 
glede razpisov, pogojev in postopka prijave za pridobitev 
subvencije EKO-sklada dobijo v njihovi svetovalni pisarni 
ENSVET. Svetovalci vas bodo seznanili tudi o tehničnih 
zahtevah za kurilne naprave, ki ustrezajo pogojem razpisa.
Informacije so na voljo po telefonu, osebno (po 
predhodnem dogovoru), preko elektronske pošte in na 

njihovi spletni strani. Na svetovanje se lahko naročite tudi 
preko spletne strani: https://ekosklad.si/prebivalstvo/
ensvet/pisarna/26. 

Pokličite, vsa svetovanja so brezplačna!

ENSVET, Grajska ulica 7, 2000 Maribor;
tel. 02 23 42 363 ali 070 574 630;
e-mail: info@energap.si; mark.brzan@ensvet.si (vodja 
pisarne); ales.glavnik@ensvet.si (svetovalec) in petra.
gersak-klanecek@ensvet.si (svetovalka).

Uradne ure pisarne po predhodnem dogovoru:
ponedeljek in torek od 17:00 do 19:00 ure,
sreda od 10:00 – 12:00 ure in
četrtek od 19:15 do 20:15.
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Kljub temu pa je delež teh, ki iščejo pomoč, še 
zmeraj majhen glede na podatke, ki govorijo o 
tem, kako pogosta je zloraba drog med mladimi. 
Tako npr. raziskava HBSC – Z zdravjem povezano 
vedenje v šolskem obdobju (2018), kaže, da 12 % 
15-letnikov uporablja konopljo v zadnjem mesecu 
in 19 % 17-letnikov. Dnevno uporablja konopljo 
4 % 17-letnikov. Poleg konoplje narašča uporaba 
kokaina in ekstazija. Najnovejša raziskava (Anketa 
o uporabi tobaka, alkohola in drugih drog med 
prebivalci Slovenije v starosti od 15-64 let), ki jo 
je leta 2019  opravil NIJZ, pa kaže, da je najbolj 
razširjena prepovedana droga v Sloveniji še vedno 
konoplja.

V centru zadnja leta v luči sprememb družbe, 
ki je usmerjena v hitro zadovoljevanje potreb, 
opažamo spremembe tudi v samih značilnostih 
uporabnikov, ki iščejo pomoč. Danes so starši 
vzgojno nemočni, hkrati pa v ospredje dajejo 
svoje potrebe in želje. To se odraža v tem, da težje 
sprejmejo strokovno pomoč ter pričakujejo hitre rešitve 
in takojšnje izboljšanje, ne razumejo pa, da so oni tisti, ki 
bodo morali doma vzpostaviti red, omejitve, zahteve in 
nespoštovanje tega ustrezno sankcionirati. 

Pomembno sporočilo staršem je to, da mora vzgoja 
potekati tako, da otroka pripravi na realnost, ki ga čaka – 
torej na soočanje in odgovorno spopadanje z napetostmi, 
problemi in dilemami v okolju, v katerem živi, ter da 
otroke nauči, da le-ti ne bodo iskali bližnjic do dobrih 
občutkov, ki jih lahko obeta droga. Zato je ključno, da 
imajo starši jasna stališča o škodljivosti drog in temu 
primerne zahteve in sporočila, ki jih dajejo otrokom. To 
pa ne pomeni, da otrok, katerega starši bodo imeli jasne 
zahteve in sporočila, ne bo posegel po drogi. Vendar pa je 
pomembno, da starš ukrepa, kadar za to izve - torej že pri 
prvih poskusih in ne čaka, da otrok razvije zasvojenost.

Nerealno je namreč pričakovati, da bodo mladi zmogli 
samokontrolo ter sebe zaustavili, se odpovedali nečemu, 
kar jim nudi zabavo, sprostitev in ugodje ter sprejeli 
zdrave/odgovorne odločitve. Tega mladi zaradi razvojnih 
značilnosti kot tudi občutka mladostniške vsemogočnosti 
ne zmorejo vključiti v svojo presojo in je torej ključno, 
da prevzamejo odgovornost zanje pomembni odrasli 
(starši in strokovni delavci, ki prihajajo v stik z mladimi). 
Če se odrasli ne odzovejo, tvegajo, da mladostnik utrdi 
poseganje po drogah kot eno izmed strategij spopadanja 
s frustracijami, za izboljšanje počutja, za zabavo, za lažjo 
vključitev v družbo, kar lahko vodi v zasvojenost. 

Prevzeti odgovornost ne pomeni, da se z otrokom zgolj 
pogovarjamo in jih poučujemo o škodljivih posledicah 

uporabe drog, slednje je lahko celo škodljivo, temveč 
je mladostniku potrebno zagotoviti varno okolje, kar 
pomeni, da imajo starši  nadzor nad prostim časom, 
družbo, telefonom, denarjem in podobno. 

Nadalje v centru opažamo, da imajo večji problem tisti 
starši/strokovni delavci, ki imajo sami toleranten odnos 
do drog. Tolerantnost družbe do omamljanja in kultura 
trenutnega dobrega počutja ter posledično tolerantnost 
posameznika (bodisi zaradi nizke informiranosti na tem 
področju, zavajajočih informacij s strani medijev na 
področju drog, morebitne lastne izkušnje iz mladosti…) 
so močni dejavniki tveganja za razvoj zasvojenosti med 
mladimi. Pogosto je to tudi razlog, da starši/strokovnjaki 
odreagirajo prepozno ali celo dajejo otrokom sporočila, 
naj kadijo/pijejo po pameti. Mladi pa to žal v lastno škodo 
izkoristijo in si prevedejo, da je marihuana dovoljena, 
zdravilna, celo boljša kot alkohol. 

V Centru za preprečevanje odvisnosti tako vse bolj 
prepoznavamo potrebo po delu s starši ter povezovanju s 
strokovnjaki pri obravnavi tega kompleksnega problema. 

V šolskih letih 2018/2019 ter 2019/2020 smo pričeli z 
aktivnostmi, ki smo jih poimenovali Povezovalen pristop 
do mladostništva brez drog. Poteka v obliki dela v manjših 
skupinah (3 psiho-edukativna srečanja) s svetovalnimi 
delavci mariborskih srednjih šol, kjer imajo slednji 
možnost razrešiti svoje dileme na področju drog ter dela z 
mladostniki. Rezultati tega sodelovanja bodo predstavljeni 
tudi na Nacionalni konferenci ob mesecu preprečevanja 
zasvojenosti, ki vsako leto poteka v mesecu novembru. 

Vesna Šmarčan in Lea Furlan
Strokovni delavki Centra za preprečevanje odvisnosti
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Vse za zunanjo ureditev

OGRAJNI SISTEMI:

PANELI IN MREŽE

PEČI IN VSE ZA KURJAVO 
(drva, peleti)

RASTLINJAKI

TRGOVINA
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Ptujska c. 27  
tel: 02 29 27 992  gsm: 041 643 316                                                   

LETALSKA ŠOLA za
pilote motornih, jadralnih 
in UL letal ter padalce

PANORAMSKI POLETI in
TANDEM PADALSKI SKOKI
nepozabno darilo ob 
vseh priložnostih 

Kontaktirajte nas:
Telefon:  041 / 757 – 331
Mail:  info@lcm.si

VLJUDNO VABLJENI V STARŠE, KJER VAS V 
ZADRUGI STARŠE, ANTON SEL, S. P.

V KMEČKEM KOTIČKU ČAKA LOKALNA PONUDBA 
LOKALNIH PRIDELOVALCEV IZ OBČINE STARŠE

ZA VAS JE ODPRTO:
od ponedeljka do petka: od 8. do 17. ure,

v soboto: od 8. do 12. ure.

OBVESTILO
Naslednja številka Naših izvirov bo izšla novembra, 
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 
pošljejo na naslov urednistvo@miklavz.si najkasneje 
do 15. novembra 2020.

Urednik
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prijatelja

energijaplus.si 
080 21 15 
02 22 00 115

Pripeljite prijatelja k 
Energiji plus in oba

bosta prejela 
dobropis v višini

40 EUR.

Prijateljem priporočite Energijo

plus. Ob sklenitvi pogodbe

bosta oba prejela dobropis v

višini 40 EUR, ki ga lahko

koristita za plačilo elektrike, 
zemeljskega plina oziroma 

ostalega blaga in storitev iz 
ponudbe Energije plus. 

Povabite neomejeno število 
prijateljev in prihranite tudi v 

naslednjih mesecih.

Akcija traja do vključno 
31. 12. 2020.

PRIPELJI
PRIJATELJA

Pripelji
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Za več informacij
poskenirajte
QR kodo.
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Za več informacij o akcijski ponudbi Zemeljski plin vas čaka pred vrati, smo vam z veseljem na voljo:

• telefonsko na 02 22 843 43
 - v času uradnih ur: PON, TOR, ČET: od 9.00 do 15.00, 
SRE: od 9.00 do 17.00, PET: od 9.00 do 13.00;

• na e-naslovu: paketi@plinarna-maribor.si.

Plinarna Maribor d. o. o.
Plinarniška ulica 9
2000 Maribor, Slovenija
+386 2 22 843 00  
info@plinarna-maribor.si 
www.plinarna-maribor.si 

Zemeljski plin je čist energent in ne onesnažuje okolja. Z odločitvijo ZA ZEMELJSKI PLIN, prispevate svoj delež k čistejšemu okolju. 

Da bo vaša odločitev 
ZA ZEMELJSKI PLIN 
lažja, vam ponujamo:

 n celovito energetsko rešitev
 n prihranke pri stroških 
ogrevanja

 n brezplačni ogled in strokovno 
svetovanje na domu

 n akcijske cene paketne 
ogrevalne opreme + dodatno 
subvencijo 

 n ugodno financiranje celotne 
energetske  rešitve

 n zagotovljen servis vgrajene 
opreme

Priklopite se na zemeljski plin in prihranite!

ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI
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mercator odprl
novo trgovino
Konec avgusta je Mercator v Miklavžu v trgovskem centru na Cesti 
v Rogozo 9a odprl novo priročno prodajalno z izdelki za vsakdanjo 
rabo. Trgovina na 220 m2 prodajne površine ponuja veliko izbiro na 
oddelku svežega sadja in zelenjave, samopostrežno ponudbo kruha 
in pekovskega peciva ter dobro založeno delikateso. Pestra je tudi 
lokalna ponudba na oddelku Radi imamo domače in izbira jedi za 
malico ali hitro kosilo Minute. Prodajalna je lepo urejena, za založenost 
polic in prodajo pa skrbi 7 zaposlenih.
 
Ob odprtju prodajalne je direktorica v sektorju maloprodaje Manica 
Zupanič v imenu Mercatorja podelila Vrtcu Vrtiljak Miklavž donacijo 
v vrednosti 1.000 eur. Simbolični ček je prevzela ravnateljica zavoda 
Dušanka Mihalič Mali.
 
Delovni čas prodajalne: od ponedeljka do petka od 7. do 20. ure; sobota od 7. do 18. ure.

Popust ne velja za akcijske cene izdelkov (izdelki iz 
akcijskega kataloga, izdelki s ponudbo gratis, več je 
ceneje ali popuste na skupine izdelkov ter izdelke 
označene s super ceno). Popusti se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo s preostalimi kuponi za 
popust.  Pri enem nakupu lahko kupec, fizična oseba, 
ne pa tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik, unovči 
le en kupon. Velja v Marketu Miklavž na Dravskem polju, 
Cesta v Rogozo 9a.  Informacijo o izdelkih, ki so izločeni 
iz konkretnega popusta, in o pogojih za unovčenje kupona 
dobite na prodajnem mestu.

Popust ne velja za akcijske cene izdelkov (izdelki iz 
akcijskega kataloga, izdelki s ponudbo gratis, več je 
ceneje ali popuste na skupine izdelkov ter izdelke 
označene s super ceno). Popusti se med seboj ne 
seštevajo in se izključujejo s preostalimi kuponi za 
popust.  Pri enem nakupu lahko kupec, fizična oseba, 
ne pa tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik, unovči 
le en kupon. Velja v Marketu Miklavž na Dravskem polju, 
Cesta v Rogozo 9a.  Informacijo o izdelkih, ki so izločeni 
iz konkretnega popusta, in o pogojih za unovčenje kupona 
dobite na prodajnem mestu.

Popusti se med seboj ne seštevajo in se izključujejo s 
preostalimi kuponi za popust. Kupon ne velja za akcijske 
cene izdlekov (izdelki iz akcijskega kataloga, izdelki 
s ponudbo gratis, več je ceneje ali popuste na skupine 
izdelkov, izdelke označene s super ceno in izdelke 
označene s posebno ponudbo). Velja v Marketu Miklavž 
na Dravskem polju, Cesta v Rogozo 9a.  Informacijo o 
izdelkih, ki so izločeni iz konkretnega popusta, in o pogojih 
za unovčenje kupona dobite na prodajnem mestu.

Od 1. 10. do 7. 10. 2020

kupon za 10% popust 
na celoten nakup 
ob nakupu nad 20 EUR.

Od 8. 10. do 10. 10. 2020

kupon za 25% popust 
na izdelek po izbiri.

Od 12. 10. do 17. 10. 2020

kupon za 10% popust 
na celoten nakup 
ob nakupu nad 20 EUR.

Izrežite spodnje kupone in izkoristite izjemno ugodnost v Marketu Miklavž. Dobrodošli!
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Kraj Skoke se lahko pohvali z novo pridobitvijo. To je 
večnamenska nadstrešnica v Športnem parku Skoke. 
Velika želja krajanov Skok je bila, da dobimo prostor, ki bo 
namenjen druženju in rekreaciji tudi v primeru slabega 
vremena. Na velik posluh za naše želje smo naleteli pri 
Občinski upravi Miklavž, katera nam je tudi v proračunu 
za leto 2020 zagotovila finančna sredstva. Občina Miklavž 
je uredila gradbeno dovoljenje. Idejno zasnovo in projekt 
je izdelal arhitekt Marko Doleček. Pri pripravi zemljišča 
so sodelovali naši sokrajani: Tihomir Špojler, Domen 
Slemenjak in Janez Kac. Vsa gradbena dela so opravili 
nekateri člani in članice športnega društva. Pri izgradnji so 
nam pomagali še: Slavko Korže, Vili Weingerl , Alojz Turk in 
Janez Slanič. S skupnim delom je naša nadstrešnica konec 
avgusta dobila končno podobo. Že v mesecu septembru 
se bodo pričele odvijati prve aktivnosti: šola zdravega 
življenja oziroma Tisoč gibov za zdravje, ki jo vodi Mojca 
Rajšp. Vsa dela smo krajani Skok, ki imamo svoj kraj 
radi, opravili brezplačno. Zato se še enkrat vsem iskreno 
zahvaljujem!

Zdenko Čuš
Predsednik KS Skoke

VEČNAMENSKA
NADSTREŠNICA 
v športnem parku Skoke
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GOBARSKO DRUŠTVO
SNEŽKA DOBROVCE

Člani GD Snežka pri aktivnostih 
v juniju in juliju

Prvi ogled parka s strani Visit Ravno polje dne 5. 6. 2020

Obiskala nas je skupina članic društva Borovničke iz 
Poljčan, kateri smo predstavili naš gobarski park in jim 
pripravili našo tradicionalno gobovo juho, s katero smo 
jim postregli. Na koncu je bilo neizmerno zadovoljstvo z 
obeh strani.
   
Dobrote iz domačega loga, ki so se odvijale 20. 6. 2020
Na tej prireditvi smo se člani Snežka predstavili z našo 
tradicionalno gobovo juho in pa kanapejčki z gobjim 
namazom.
   
Strokovna ekskurzija 27. 6. 2020 v Halozah
Sedaj že drugo leto zapored smo se tri društva Snežka-
Lisička in Bisernica dobila na strokovni ekskuriji v 
Majšperku. Skupaj se nas je zbralo okrog 50 gobarjev 
in kljub temu da ni bil optimalni čas rasti gob, smo 
determinirali 110 različnih vrst gob.
 
Srečanje Snežka - Petankarji Skoke - DU Dobrovce 18. 7. 
2020
Že tradicionalno se vsako leto na pobudo ŠRD Skoke 
sekcija petankarjev Skoke udeležimo srečanja, kjer se 
pomerimo v mešanih ekipah petanke in ob druženju 
prijateljskih društev. Na veliko veselje sporočamo, da 
se je vseh skupaj udeležilo čez 40 članov iz vseh treh 
društev. Ob okusno pripravljeni malici smo izžrebali ekipe 
v petanki. Prijavljenih je bilo 8 mešanih ekip po en član iz 
vsakega društva.

 
Zaradi odločne organizacije je turnir potekal hitro ter 
gladko in najboljše tri ekipe so si prislužile medalje.
 
No, na koncu smo po dobri hrani z roštilja naredili še eno 
gasilsko sliko.
 
Kot vidite, smo člani Snežke aktivni na vseh področjih, 
zato se kot predsednik vsem, ki se z veseljem angažirajo, 
tukaj tudi javno zahvaljujem.

Alojz Junger
Predsednik Gobarskega društva SNEŽKA
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OBNOVA KRIŽA
NA POLJU V DOBROVCAH

V Dobrovcah so tod živeči ljudje že pred več stoletji 
postavljali križe, sohe, kapelice in druga božja znamenja, 
čemur je bil po navadi razlog žalostna usoda, odločba 
sodnika za kriminalna dejanja, čudežna preživetja ali 
priprošnja bogu. Po pričevanjih bi naj bilo v bližnji 
preteklosti tod okrog več kot 6 križev, ki so imena dobili 
po lastnikih bližnjih njiv. Večina slednjih je propadla, 
trije še vedno ponosno kljubujejo času. Prav na božji 
dan 23. avgusta je mašni blagoslov župnik Jože Šömen 
namenil obnovljenemu križu na dobrovškem polju, mimo 
katerega je pred več desetletji potekala glavna prometna 
povezava vaščanov iz Dobrovc proti Miklavžu. Križ, ki bi 
naj na tem mestu stal že v času prvih meritev zemljišč v 
času Marije Terezije za oblikovanje katastra, je zato tudi v 
uporabi poimenovanje bližnjih zemljišč „Pri križu“ znotraj 
katastrske občine Skoke. Prvotni križ je na tem mestu sicer 
propadel, a se je Franc Pleteršek, ki je služil v mariborskem 
pešpolku na bojiščih ob Soči v bližini Kobarida, zaobljubil, 
da bo, če preživi, „Pri križu“ na Dobrovcah spet postavil 
križ.

Dobrovški kmetovalci, ki se tod mimo dnevno namenjajo 
na svoja polja, so s podporo KS Dobrovce in Občine 
Miklavž to poletje križ ponovno obnovili. Na pomoč sta 
priskočila še Maks, ki je naredil novi klopci, in Veronika, ki 
je križu spletla prelep venec.

Prav dan blagoslova 23. avgusta pa dobrovške vernike 
povezuje še z enim pomembnim dogodkom. Pred 19 leti 

je tega dne tu zemeljsko pot zaključil dobrovški župnik in 
dekan Slavko Krof.   

V preteklosti so potekale redne procesije od dobrovške 
cerkve do križa na polju, številni vaščani in ljudje iz drugih 
krajev se tudi danes pogosto namenjajo tja. Nekateri 
zmolijo, drugi le počivajo ob sprehajalni poti, prav vsi pa 
si odpočijejo od pogleda na lep košček Dravskega polja, 
občudujejo mogočno Pohorje, uzrejo Malečnik in tudi 
Boču lahko pošljejo pozdrav. 

Mateja Pleteršek
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Obnova  prostorov DU Dobrovce v Športnem parku 
Dobrovce

Konec leta 2019 je dozorela ideja in potreba po obnovi 
društvenih prostorov DU Dobrovce. V društveni blagajni 
je bilo nekaj prihrankov in ko smo dobili zagotovilo  
g. župana Egona Repnika, da bo občina primaknila 
manjkajoča sredstva, smo se v prvi polovici letošnjega leta 
lotili obnovitvenih del.  

Člani izvršnega odbora smo se dogovorili, kaj lahko 
naredimo sami in s pomočjo naših članov. Za ostalo smo 
poklicali domače obrtnike, kar je financirala denar občina 
Miklavž. Zelo veseli in hvaležni smo tudi tistim obrtnikom, 
ki so sponzorsko prispevali delo in material. Ves čas 
trajanja epidemije koronavirusa smo se člani menjavali in 
v manjših skupinah po svojih močeh prispevali z delom. 
Pobarvali smo notranjost in zunanjost društvenega 
prostora, nabavili nove mize, obnovljeni so bili stoli, 
kupljena in vgrajena nova notranja in zunanja vrata, 
kupili in vgradili smo novo kuhinjo, obnovili sanitarije in 
še kaj. Z velikim veseljem smo 21. 8. 2020 povabili naše 
člane na druženje in predstavitev obnovljenih prostorov. 
Z veseljem smo g. županu zaupali ključ, da je odklenil 
naša nova vrata. Poveselili smo se ob prigrizku in dobri 
kapljici. Veseli smo bili, da se je druženja udeležilo skoraj 
polovica naših članov in z nami delilo veselje ob zaključku 
del. Te prostore bodo z veseljem koristile tudi naslednje 
generacije.

Varovanje otrok ob začetku šolskega leta pri prehodu preko 
ceste pred OŠ Dobrovce
Kot vsa leta do sedaj so tudi letos ob začetku šolskega leta 
trije naši člani poskrbeli za varen prehod otrok preko cest 
pri OŠ Dobrovce v prvih 14 dneh.

Kolesarska ekskurzija v Botanični vrt v Pivoli
V okviru tedna mobilnosti je kolesarska sekcija DU 
Dobrovce organizirala ekskurzijo s kolesi v Botanični vrt v 
Pivoli. Cilj poti je bil gibanje, druženje ter izobraževanje. 

Napotili smo se v sosednjo občino Hoče-Slivnica, v Pivolo. 
Pot je potekala iz Dobrovc skozi Skoke, Rogozo, Hoče do 
Botaničnega vrta v Pivoli.

Skupna dolžina kolesarjenja je bila približno15 km. To je 
bilo dovolj, da smo se razgibali in naužili lepot krajev ob 
poti. Kraj Pivola je znan po gradu Hompuš, kjer domuje 
Fakulteta za kmetijstvo ter po Botaničnem vrtu, kamor 
smo bili namenjeni. Po 45 minutah kolesarjenja smo 
prispeli do tržnice, kjer ponujajo domače dobrote in 
produkte kmetijske fakultete. V samem Botaničnem 
vrtu nas je pričakal bogat ogled ogroženih, redkih in že 
skoraj izumrlih vrst dreves, zelišč in vodnih rastlin. Ko smo 
raziskali vse kotičke Botaničnega vrta, smo se napotili 
nazaj v Dobrovce. 

Ob zakuski v naših prostorih smo delili vtise obiska vrta ter 
pod vtisom videnega izrazili nadaljnje želje za prihodnje 
kolesarske dogodivščine.

Lilijana Kirbiš
Tajnica društva

AKTIVNOSTI
DRUŠTVA UPOKOJENCEV DOBROVCE 
V LETU KORONAVIRUSA
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DRUŠTVENA DEJAVNOST

DOBROTE IZ DOMAČIH LOGOV

Prav na dan poletnega solsticija, ki je nastopil v 
soboto, 20. junija 2020, ob 23.45 uri smo ob 18. uri na 
najznamenitejšem miklavškem zgodovinskem  prizorišču 
pripravili pravljično - sedmič izvedeno prireditev Dobrote 
iz domačih logov. 

Dvajset novih občinskih stojnic, ki so bile kot projekt 
občine Miklavž sofinancirane iz sredstev Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, je doživelo krstno 
predstavitev pri Miklavški rimski gomili, kamor smo po 
sedmih letih prvič postavili našo pomladno prireditev.

Izbira prizorišča ni bila naključna. Prireditev je bila zaradi 
ukrepov ob epidemiji korona virusa mogoča šele po 15. 
juniju, zato je bil prostor ob gomili na kresno noč več 
kot primeren. Še kresničke so v nastajajočem mraku 

zaplesale v idiličnem gozdičku, ko se je že počasi umirjal 
žuboreči vrvež vsaj 300 obiskovalcev, ki so bili navdušeni 
nad izbrano lokacijo. Še več; ker mnogi med njimi še niso 
videli notranjosti gomile, so tokrat lahko ob vodenju in 
razlagi naših turističnih vodnikov spoznali njeno rimsko 
zgodovino. 

Društva občine Miklavž, ki bodo nove stojnice lahko 
koristila za potrebe svojih prireditev, so se odlično 
predstavila s pestro ponudbo jedi in pijač. Stojnice so se 
šibile pod okusnimi zavitki, poticami, buhteljni, flancati, 
miškami, jedli smo ocvirkovko, šarkelj, palačinke, kruhke 
z različnimi domačimi namazi, gobovo juho, kislo juho, 
klobase, ki smo si jih sami pekli na odprtem ognju –  otroci 
pa jabolka. Ni manjkala niti rimska malica, niti češnje, 
orehi, medeni izdelki, pili smo različne sokove, zeliščni 
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DRŽAVNI PRVAK V BMX
Prebivalec Dravskega Dvora Max Sliško je 12. 9. 2020 
postal državni prvak v BMX race kolesarjenju v kategoriji 
dečki do 8 let, ki je potekalo v Mariboru. Svoj uspeh je 
nadgradil še v petek, 18. 9. 2020, v Ljubljani z nazivom 
državnega prvaka v disciplini pumptrack v kategoriji dečki 

do 9 let, istočasno pa je postal še zmagovalec Slovenskega 
pokala v BMX race kolesarjenju v kategoriji dečki do 
8 let in zmagovalec v skupnem seštevku pokala B4X v 
kategoriji dečki do 9 let. Skratka, osvojil je vse lovorike na 
državnem nivoju v njegovi starostni kategoriji. Posnetek 
finalne vožnje si lahko pogledate na kanalu You Tube pod 
naslovom Državno prvenstvo BMX race 2020, kjer si lahko 
Maxovo vožnjo ogledate na 5:55 minuti. 

Tina Horvat

čaj, bolj »gorke« domače pijače in vino, ki se mu tudi 
Rimljani niso odrekali. Društva so ponudila  izbor domačih 
dobrot, ki so zaznamovale štajersko  kulinariko nekoč 
in danes, kar smo izbrali za moto prireditve. Občudovali 
smo lahko tudi staro kuhinjsko opremo, kot je »sklednjak« 
s krožniki in skledami iz starih časov, glinaste posode 
s posajenimi zelišči, mlinček za kavo, »štormanco«, 
glinene ročke, iz debla izdelan oval za kruh in še druge 
drobne gospodinjske potrebščine starih kuhinj pa tudi 
ročnodelske okraske. 

Svojo pripravljenost za sodelovanje z bogato ponudbo na 
otvoritveni predstavitvi novih stojnic so izkazala naslednja 
društva: GD Snežka, DU Dobrovce, Društvo vinogradnikov, 
GLOG, DU Miklavž, DU Modra jesen, Društvo kmečkih 
žena, KORK Miklavž, OŠ Miklavž, KS Skoke, DPM Miklavž, 

PD Mateja Bora, Čebelarstvo Babič, Miklavška lokomotiva, 
kot gostje pa so se z rimsko malico pridružile »Rimljanke« 
iz Društva žena in deklet iz Hajdine. Rimska malica je 
obiskovalce prav tako čakala na stojnici Turističnega 
društva Miklavž. Sodelovali so tudi trije redni ponudniki 
miklavške tržnice: Kmetija Šolar, Mesnine Pleteršek in 
Kmetija Selinšek. 

V kulturnem programu so nastopili otroci vrtcev Vrtiljak 
in Ciciban, učenci OŠ Miklavž z rimsko igro, z glasbenim 
nastopom Laura Velički – violina in Liana Reyes – klavir ter 
vokalno instrumentalna zasedba glasbene šole Simone 
Koser Šavora. Prireditev je v oblačilih »Rimljanke« lepo 
povezovala Mateja Pleteršek.

O občinskem projektu je v pozdravnem nagovoru 
spregovoril župan Egon Repnik. Predsednica TD Sonja 
Horvat Tušek se mu je zahvalila za veliko pridobitev, ki bo 
služila vsem občinskim društvom,  posebno zahvalo pa 
je namenila tudi vsem sodelujočim, ki so na prvi letošnji 
prireditvi v naši občini pripravili obiskovalcem tako 
izborno in bogato ponudbo.

Milena Roj
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Mlada občanka Ajda Kaučič je ena bolj perspektivnih 
mladih atletinj v Sloveniji in za njo je odlična atletska 
sezona 2020. Naša mlada obetavna sprinterka se je 
začela ukvarjati z atletiko leta 2017 in od takrat naprej 
beleži nenehen napredek. V sprintu je konkurenca vselej 
izredno močna in veseli nas, da imamo v Miklavžu mlado 
nadarjeno dekle, ki je v svoji starostni kategoriji v vrhu 
slovenskega sprinta. Da je nadarjena za sprint in podaljšan 
sprint, je bilo opaziti takoj in sedaj pod vodstvom 
trenerjev Matica Ogrizka in Roberta Herge to potrjuje 
s svojimi hitrimi teki in odličnimi rezultati. V letu 2019 
je prvič nastopila v slovenskem dresu in doživela krstni 
nastop za mlajšo mladinsko reprezentanco Slovenije. Ajda 
je v letu 2019 zbrala kar pet odličij na državnih prvenstvih 
za mlajše mladince/ke U18 in starejše mladince/ke U20. V 
preteklem letu je dvakrat postala državna podprvakinja, 

AJDA KAUČIČ
PREDSTAVITEV PERSPEKTIVNE 
MLADE ATLETINJE

letos pa je naredila še korak naprej in nas navduševala na 
številnih tekmovanjih. V atletski sezoni na prostem je v 
posamičnih nastopih in nastopih v štafetnih tekih zbrala 
skupaj kar 13 odličij na državnih in pokalnih prvenstvih 
Slovenije v kategoriji U18 in U20.

Cilji za atletsko sezono 2021 so visoki in realno dosegljivi. 
Glede na njen razvoj in njeno željo ter zagnanost na 
treningih, verjamemo v uspehe tudi v prihodnjem letu. Cilj 
bo izpolnitev norme za nastop na Evropskem mladinskem 
prvenstvu, ki bo v estonskem Tallinu. Balkanska prvenstva 
so vselej poskrbela za vrhunsko atletiko, zato verjamemo, 
da bo Ajda nastopila tudi na tem tekmovanju, kjer bo 
konkurenca izrazito močna. Zraven izboljšanih osebnih 

rekordov pa bo cilj naslednje sezone 
postati državna in pokalna prvakinja v 
svoji starostni kategoriji (starejši mladinci 
in starejše mladinke U20).

Ajda je po dosedanjih uspehih in dosežkih 
še bolj motivirana in si želi korak naprej. 
Pred njo so priprave na novo sezono, kjer 
bo nastopila na tekmovanjih v Sloveniji in 
tujini. 

Manja Rudolf



31

Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

MLADI UPI

POUK NA DALJAVO
Zadnji dnevi v šoli so se mi zdeli zelo čudni. Ravnateljica 
nam je po zvočniku poročala o koronavirusu ter sošolci in 
sošolke smo si razkuževali roke. Tudi med poukom smo 
poslušali o tem. Vse je bilo zelo drugače. 12. 3. pa nam je 
ravnateljica povedala, da s ponedeljkom ostajamo doma. 
Še isti dan so po poročilih povedali, da kdor ima možnost 
ostati doma že v petek, naj ostane. V ponedeljek pa so se 
šole in vrtci zaprli. Najprej se mi je delo od doma zdelo 
težko, ker nisem slišala razlage učiteljev. Tudi dela je bilo 
na začetku veliko. Sčasoma pa sem se tega navadila, saj 
sem vedela, da druge izbire ni. Kmalu pa so nas učitelji 
vprašali, ali imamo AAI-račune. Nisem razumela, zakaj jih 
potrebujemo. Čez nekaj dni pa sem izvedela za Teams. 
Povedali so nam, da bomo imeli sestanke prek Teamsa. 
Tega sem se zelo razveselila, saj sem že pogrešala učitelje 
in sošolce. Pri prvi razredni uri se še nismo dobro znašli, 

saj smo govorili drug čez drugega, sčasoma pa je bilo vse 
bolje. Učitelji so nam dajali tedenske naloge in tudi manj 
dela. Veliko smo se pogovarjali prek Teamsa in tudi pouk 
je potekal prek te aplikacije. To mi je bilo zelo všeč, saj smo 
lahko z učitelji komunicirali prek videa in tako pridobili 
tudi ocene. Če česa nismo razumeli, smo lahko učitelja 
poklicali in nam je razložil, prej je bilo to možno samo prek 
e-pošte. Kmalu smo se si vsi privadili in pouk je potekal 
brez težav. Čeprav so rekli, da gre v šolo samo prva triada, 
deveti razred in četrti letnik, sem upala, da bomo v šolo 
odšli še mi. In smo. Če bomo vsi ravnali, kot moramo, lahko 
bolezen odpravimo in se vrnemo v normalno življenje.

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

MALI ŠEF SLOVENIJE
Mali šef Slovenije je kuharska oddaja, kjer otroci iz osmih 
osnovnih šol tekmujejo za glavno nagrado 10.000€ . 
Najina kuharska pot se je začela že pri petih letih, ko sva 
babici pomagali v kuhinji, pri petih letih pa sva tudi prvič 
sami skuhali juho. Najina pot v malem šefu se je začela z 
zmago v 2. oddaji, ko sva premagali osnovno šolo Gustava 
Šiliha iz Velenja ter se izognili  popravnemu kuhanju ter 
prišli v polfinale, kjer sva s 14 zvezdicami  postali prvi 
finalistki. V finalu  sva pripravili trihodni meni, predjed 
(ajdove bline z gobovim nadevom),glavno jed ( srnin 

hrbet z mlinci, vinsko in hruškino omako ter kuhane 
hruške v vinu) ter sladico (crème bruée z bučnim oljem). 
Na koncu  pa nama je zmaga za las ušla in sva osvojili 
drugo mesto ter šoli prikuhali 6.000 € za zgradnjo letne 
kuhinje. Iz oddaje sva pridobili veliko izkušenj v kuhinji in 
s kamerami.

Stella in Staša Trunk
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24. 6. 2020 se je na šoli prek šolskega radia odvijala 
proslava ob dnevu državnosti. Učenci različnih razredov se 
namreč nismo smeli družiti.

Najprej smo prisluhnili slovenski himni, nato je Matija 
Petek povedal nekaj besed o Sloveniji, Nika Žnidarič 
pa o dnevu državnosti. Čeprav vsako leto ob tem času 
poslušam o Sloveniji in dnevu državnosti, vedno izvem kaj 
novega. Zala Sporiš nam je zelo lepo zapela pesem Moja 
Slovenija. Nika je prebrala zapise naših učencev, ki govorijo 
o tem, kaj jim pomeni Slovenija in kakšne lepote se 
skrivajo v njej. To je nekaj povedi iz zapisa Filipa Gračnerja: 
»Krasijo jo različne kulturne in naravne znamenitosti, 
nenavadne živali ter zelo prijazni ljudje. Slovenija je kot 
skrinja z zakladom. Od zunaj je majhna, vendar pa v sebi 
skriva velik zaklad. Čudovite gore, doline, polne cvetlic, 
nizke ravnine, prelepa obala in še veliko drugega se skriva 
v tej skrivnostni državici. Vsak bi si moral vzeti čas, da to 
čudo razišče in se z njo bolje spozna.« Sledila je pesem 
Toneta Pavčka. Zala Silič in Aljaž Šavora sta zaigrala na 
flavto. Skladba mi je bila zelo všeč in z veseljem sem jima 
prisluhnila. Nika je povedala nekaj o tokratnem šolskem 

letu, ki se je zaključilo drugače, Aljaž pa povabil prvošolce, 
da povedo nekaj o svojih pričakovanjih za počitnice. 
Sledila je skladba, ki jo je na harmoniko zaigral Matija. 
Nato je Nika k mikrofonu povabila gospo ravnateljico, 
da je spregovorila nekaj besed o šolskem letu 2019/20, o 
šolanju na daljavo in prihajajočih počitnicah. Aljaž je zapel 
pesem Mamma Mia, ob kateri sem neznansko uživala. Na 
koncu nam je Nika zaželela lepe počitnice.

Kljub temu da proslava ni potekala tako kot po navadi, mi 
je bila vseeno všeč.

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

VRNITEV V ŠOLO
Šolsko leto 2019/20 je bilo za vse učence, dijake in 
študente zelo posebno. 13. marec 2020 je bil zadnji šolski 
dan pred karanteno in šolanjem na daljavo. Sprva smo 
mislili, da bomo doma ostali dva tedna, zato smo bili vsi 
veseli dvotedenskega oddiha od šole. Dva tedna sta se 
podaljšala v tri, trije tedni v štiri, štirje tedni v pet ...Vedeli 
smo, da dlje časa kot bomo doma, težje se bo vrniti nazaj 
v šolo.

V dvanajstem tednu dela na daljavo je uradni govornik 
Republike Slovenije oznanil, da se tudi učenci od 4. do 
8. razreda vračamo v šolo. Dan pred vrnitvijo v šolo smo 
imeli z razredničarko prek videokonference razredno uro. 
Ko nam je razlagala o vseh pravilih, ki jih bomo morali 
upoštevati, nisem imel občutka, da se vračamo v šolo, 
ampak v zapor. V šoli sem imel zelo čuden občutek, saj 
smo morali na hodnikih nositi maske, si večkrat razkužiti 
roke in pri kosilu držati varnostno razdaljo. Vsi, ki smo 
mislili, da bo delo v šoli potekalo počasi, smo hitro 
ugotovili, da smo se zmotili. Učitelji so nas kar zasuli z 

delom. Težko je bilo, ker je bilo treba vsak dan zgodaj 
vstati in v šoli sedeti do druge ure popoldan, kar je bilo 
zelo drugače od šolanja na daljavo, kjer smo urnik lahko 
prilagodili svojim željam. Le redkokateri učitelj se nas je 
usmilil in nas peljal na sprehod do Miklavške mlake. Pouk 
se je kmalu po vrnitvi v šolo končal in ni nam bilo več 
treba misliti na šolo.

Začelo se je novo šolsko leto. Število okuženih s COVID-19 
znova narašča in lahko se zgodi, da bomo učenci spet 
morali delati na daljavo. 

Vsekakor si šolanja na daljavo ne želim, saj želim osnovno 
šolanje zaključiti v šoli, kjer se lahko družim s prijatelji 
v živo, kar je popolnoma drugače od videvanja na 
videokonferencah.

Filip Gračner,
9. b, OŠ Miklavž na Dravskem polju

PROSLAVA OB DNEVU 
DRŽAVNOSTI
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IZ PRETEKLEGA V NOVO 
ŠOLSKO LETO

Preteklo šolsko leto nas je zaznamovalo z neznanim, 
povsem nepričakovanim, in to z danes na jutri. Čez 
noč smo bili ''vrženi v vodo'' in ''še v isti noči splavali''. 
V enem samem vikendu smo uspešno vzpostavili 
delo na drugačen način (pouk na daljavo) in že po 
prvih tednih ulovili tisti zmerni/''pravi''tempo – vsaj 
za večino. Je pa res, da nekaterim bolj ustreza, drugim 
manj neka vpeljava sprememb, sploh, če te razmere 
prisilijo vanje. Vsi smo se trudili in na koncu šolsko leto 
vendarle uspešno v šoli pripeljali do konca. Celo šolska 
ministrica in državni sekretar sta nas obiskala. Z videnim 
in našim delom (še posebej) po karantenskih razmerah, 
ki so od nas zaposlenih zahtevale in zahtevajo veliko 
znanja, prilagajanja in organizacijskih spretnosti, sta bila 
zadovoljna. Pohvale smo bili veseli.

Vsemu navkljub pa so bili (žal) mnogi učenci prikrajšani 
za mnogotera srebrna, zlata priznanja – večina tekmovanj 
na državni ravni je odpadla. Tudi valeta ni bila povsem 
takšna, kakršno so si devetošolci želeli, zaslužili – ni 
bilo plesa, upoštevati je bilo treba priporočila NIJZ-a ... 
Tako smo na počitnice in dopust odšli z željo, da s prvim 
septembrom sedemo v šolske klopi. Smo. Lahko pa 
imamo spet čez noč pouk na daljavo. Tokrat sicer že z 
neko izkušnjo, pa vendar si tega ne želimo. Menim, da 
učenci sodijo v šolske klopi – pomembna je socialna 
interakcija tako z vrstniki kot z nami učitelji. Pomembno 
je neposredno prenašanje znanja v razredu. Le tako ob 
neposredni interakciji in sprotnem izmenjavanju povratne 
informacije med vsemi deležniki učnega procesa v 
razredu najbolje veš, kje so tvoji učenci, in tudi sami 
najbolje sledijo usvajanju nove učne snovi ali pa zgolj 
utrjevanju že znanega.

Dr. Ana Koritnik
OŠ Miklavž na Dravskem polju
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PRVI ŠOLSKI DAN,
IN TO V ŠOLI
Tokrat smo se bolj kot vsega drugega veselili tega, da smo 
šolsko leto začeli v šoli in da bomo nadaljnje dni (in upamo 
mesece – vse do konca šolskega leta) tudi. Zaradi covid-19 
je bila prisotna negotovost skorajda do prvega šolskega 
dne. Želeli smo v šolo po znanje, ne želimo si pouka na 
daljavo. Zavedamo se namreč, da je znanje, pridobljeno v 
šoli, bistveno več od pouka na daljavo. Tako smo učence 
od 2. do 9. razreda razredniki pričakali pred šolo oz. pri 
vhodih, dodeljenih za vstop v šolo za posamezne razrede, 
in jih v skladu s priporočili NIJZ-a pospremili v matične 
učilnice, kjer smo skupaj z njimi preživeli prvi dve uri. 
Podali smo jim vsa potrebna navodila, s poudarkom na 
skrbi za zdravje: razkuževanje, nošenje zaščitnih mask, 
medosebna razdalja … Le popolnoma zdravi učenci bodo 
lahko uspešno usvajali znanje in mi učitelji, pomembni 
glasniki družbe, si bomo za to vsak dan znova prizadevali. 
Seveda pa so učenci imeli priložnost za izmenjavo svojih 

počitniških vtisov, doživetij. Niso skrivali veselja nad tem, 
da so spet skupaj, in to v šoli (pomembna je socializacija!).
Poseben in velik dan, pomemben korak v življenju, pa je 
bil prvi šolski dan vsekakor za naše prvošolce. Tokrat jih je 
naš šolski prag, skupaj s podružničnimi, prestopilo kar 89. 
Sprejem zanje smo pripravili v naši večnamenski športni 
dvorani, kjer sta jih prijazno in spodbudno pozdravila ter 
nagovorila ravnateljica Dušanka Mihalič Mali in župan 
mag. Egon Repnik. Posebno in nepozabno doživetje 
(preden so jih njihove učiteljice odpeljale v učilnice) pa je 
otrokom pričaral čarodej. Vživeli so se v njegove čarovnije 
in vragolije, se zabavali in vsaj za nekaj trenutkov (tudi 
odrasli) pozabili na razmere, povezane s Covid-19. 

Dr. Ana Koritnik
OŠ Miklavž na Dravskem polju

V sredo, 17. 6. 2020, smo imeli v 7. b zaključni evalvacijski 
roditeljski sestanek. Kljub malo drugačnemu šolskemu 
letu smo skupaj zaključili kot vsa leta. Naša naloga je 
bila, da smo sestavili program za starše. Ker so bili še 
vedno določeni ukrepi, smo morali nastop izvesti zunaj 
pri učilnicah prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. 
Pred nastopom smo prinesli klopi in stole ter pripravili 
elektriko in mizo za poizkus ter klavir. Vsak izmed učencev 
je predstavil enega izmed predmetov, ki smo jih imeli 
na urniku. Vmes smo imeli tudi glasbeno točko, poizkus 

ZAKLJUČNI NASTOP LANSKEGA 7. B
in dva kviza za starše. Vse skupaj smo povezovali s 
povezovalnim tekstom. Po našem nastopu je še učiteljica 
spregovorila nekaj besed ob koncu šolskega leta. Kot 
razred smo ji podarili tudi darilo v zahvalo. Po koncu je za 
nekatere sledilo tudi druženje. Vsako leto je starše sicer 
čakal kakšen prigrizek in pecivo, a tega tokrat (žal) nismo 
mogli izvesti.

Zala Silič,
8. b, OŠ Miklavž na Dravskem polju
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VRTČEVSKI ŽIV - ŽAV

Čeprav vrtec med počitnicami ne zapre svojih vrat, je 
začetek novega šolskega leta tudi za naše najmlajše 
velika stvar. Je življenjska prelomnica, nov začetek, 
nove dogodivščine, veselje, smeh in tudi kakšna solza. 
Nepopisno veselje se zgodi ko ponovno prestopiš prag 
vrtca, ko srečaš svoje nove ali stare prijatelje, vzgojiteljice. 
Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otrok in 
staršev. Z medsebojnim sodelovanjem vrtca in staršev je 
ta dogodek prijetnejši. Zaposleni v vrtcu želimo oblikovati 
spodbudno učno okolje za aktivno učenje in razvoj otrok. 
V letošnjem letu vrtec Vrtiljak obiskuje 188 otrok, vrtec 
Ciciban pa 80 otrok. Oblikovanih imamo 15 oddelkov, 10 v 
vrtcu Vrtiljak in 5 oddelkov v vrtcu Ciciban. 
Zavedamo se, da je vstop v vrtec velika prelomnica za celo 
družino. Da bi bil prehod čim manj stresen tako za otroke 
kot tudi za starše, je letošnje uvajanje novincev  potekalo 
nekoliko drugače. Starši so skupaj z otroki vstopili v naš 
vrtec popoldne, kjer so spoznali svoje vzgojiteljice, nov 
prostor ter tako ulovili prve podobe vrtca. Postopno so se 
lahko uvajali tudi prve septembrske dni, skupna ura je bila 
za starše in malčke zelo pomembna in dragocena. Tudi 
prve solzice bodo minile, na obrazih se bo narisal nasmeh, 
veselje, sreča, prijateljstvo.
Vsi zaposleni vrtca si prizadevamo, da bi bilo bivanje v 
vrtcu prijetno, da bi otrokom nudili varno, ustvarjalno in 
mirno okolje za pridobivanje znanja in njihovo osebno 
rast. 
V letošnje šolsko leto smo vstopili nekoliko drugače. 
Vstopili smo s tremi velikimi črkami Z, ki nam 
predstavljajo: Zdravje - Znanje - Zaupanje.
Glede na trenutno epidemiološko situacijo v vrtcu 

Ni dolgo tega, ko smo se poslovili od dveh igralk in 
pevk, Marije Gojčič in Marije Sinovec, že spet je kruta 
smrt posegla v naše vrste.
Poslovili smo se od Srečka Gojčiča. Srečko se je rodil leta 
1932 v Trničah. Svojo srčno izbranko je našel v Miklavžu. 
Po poroki leta 1955 sta si zgradila lep dom in si ustvarila 
družino. Marica, kot smo jo klicali, je že bila igralka in 
sopranistka v mešanem in ženskem pevskem zboru 
kulturnega društva. V društvo je pripeljala svojega moža 
Srečka. Bil je dober prvi tenorist. V mešanem in moškem 
pevskem zboru je prepeval preko trideset let, pozneje 
pa še v moškem pevskem zboru Društva upokojencev. 
Bil je tudi igralec.
Spomnimo se njegovih dobro odigranih vlog: pisarja 
v drami Ekvinokcij, doktorja v komediji Pri belem 
konjičku, Perelja v drami Metež in še kje.
Njegov lik bo ostal večno zapisan v naših srcih.

Milka Hadler

V SPOMIN
SREČKU GOJČIČU
(1932 – 2020)

upoštevamo priporočila NIJZ za ohranitev varnosti in 
zdravja vseh udeležencev izobraževanja. 
Ko sta nas v vrtcu Vrtiljak v mesecu maju ob ponovnem 
odprtju vrtca obiskala ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport dr. Simona Kustec in državni sekretar 
na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir 
Orehovec, je ministrica povedala, da gre za butično izdajo 
vrtca, saj ima le-ta omogočen 5 vhodov za vstop/izstop in 
da vzorno upoštevamo vsa navodila in higienske ukrepe. 
S strani vseh udeležencev pričakujemo, da vzorno 
upoštevajo vsa navodila in higienske ukrepe, Ki so bila 
priporočena s strani NIJZ, saj bomo le tako še naprej 
ohranjali zdravje otrok ter zaposlenih.
Vsi si želimo, da bi v vrtcu preživljali lepe, zadovoljne dni, 
da bi bili otroci ter zaposleni zdravi v prepričanju, da nam 
bo skupaj uspelo zgraditi dober in kvaliteten odnos, kjer je 
skupen cilj srečen otrok.

Urška Suhodolčan Homer,
pomočnica ravnateljice za vrtec 
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SPREHOD SKOZI NEKI ČAS - 58

Prav je, da se ponovno vrnem v svojih 
spominjanjih v razvoj našega kraja.
Povedano je že bilo, da so 
individualne stanovanjske hiše 
v sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja v Miklavžu intenzivno rasle. 
Miklavž se je naglo širil. Z gradnjo 
individualnih hiš, ki so bile grajene v 
urbanem zaporedju, pa so nastajale 
nove ulice. Prej je vas Miklavž 
imela oštevilčene hiše od ena do 
zadnje hiše, v nastalih ulicah to ni 
več ustrezalo.  Leta 1971 so sklenili 
poimenovati ulice. 
Pa si oglejmo, katere ulice imamo v 
Miklavžu.
»Antoličičeva ulica« je ime dobila 
po družini Antoličič, ki se je po 
okupaciji Jugoslavije pridružila 
narodnoosvobodilnemu gibanju. 
Vsi člani družine so padli, razen sina 
Jožeta, ki se je po svobodi vrnil od 
partizanov, in matere, ki se je vrnila iz 
koncentracijskega taborišča.
»Babičeva ulica« je poimenovana po 
kmetu Mihaelu Babiču, ki je umrl v 
Dachauu.
»Božičeva ulica« je poimenovana po 
Dragu Božiču, ki je bil ustreljen ob 
cesti Miklavž – Dobrovce.
»Bregantova ulica« je ime dobila 
po Francu Trstenjaku (po domače 
Bregantov), ko je padel v boju z 
Nemci pri Varaždinskih toplicah.
»Cesta v Dobrovce«. Leta 1971 so 
staro cesto proti naselju Dobrovce 

poimenovali Cesta v Dobrovce.
»Cesta v Rogozo«. Cesta pelje skozi 
gozd v naselje Rogoza. 
»Divjakova ulica«. Ime je prejela 
po Jožetu Divjaku, članu 
narodnoosvobodilnega gibanja. Umrl 
je mučeniške smrti v zaporu.
»Dolga ulica« je tako imenovana 
zaradi svoje dolžine. Je najdaljša ulica 
v Miklavžu.
»Dravska pot« - ime po reki Dravi, ki 
teče skozi Miklavž.
»Ekartova ulica«, po Francu Ekartu, 
borcu Pohorske čete. Bil je ujet 1941. 
leta, ustreljen v Mariboru. 
»Gašperičeva ulica« se imenuje po 
Francu Gašperiču, partizanskem 
kurirju. Umrl je v taborišču Dachau 
leta 1944.
»Goričnikova ulica«. Poimenovali so 
jo po Sebastjanu Goričniku, borcu 
Pohorskega odreda, kot talec je bil 
ustreljen pri Ivankovcih.
»Gradišnikova ulica«. Ivan Gradišnik je 
zbiral razen material za partizane. Bil 
je izdan in v taborišču Dachau umrl 
januarja 1945. leta.
»Ilešičeva ulica«. Poimenovana po 
Francu Ilešiču, doktorju slavistike. 
Raziskoval je področja štajerske 
literature, kulturno-politično 
zgodovino in ilirsko gibanje.
»Krčkova ulica«. Poimenovana 
po Juriju Krčku, borcu Šercerjeve 
brigade. Januarja leta 1945 je padel v 
borbi pri Razgoru.
»Kurirčkova ulica«. Ime je dobila po 
kurirčkovem kamnu (spominsko 
obeležje v začetku ulice). Tu je bila 
kurirska javka za štab Lackovega 
bataljona in za okrožno tehniko, ki je 
bila v stalnem stiku s kurirji.
»Lešnikova ulica«. Poimenovana po 
Francu Lešniku, članu NOB, bil je 
izdan in 1944. ustreljen kot talec v 
Velenju. 
»Na dobravi«. Dobrava je oznaka za 
valovit ravninski svet, deloma porasel 
z drevjem.
»Na gomili«. Ime po gomilah iz 

rimskih časov.
»Na hribu«. Poimenovana po hribu, 
ki poteka po daljšem delu nekdanje 
dravske terase.
»Na ilovicah«. Ime je dobila po poteh, 
ki vodijo proti njivam, ki ležijo na 
ilovici. 
»Na johe«. Na johe je krajevno ime, 
s katerim domačini označujejo del 
naselja, ki leži na naplavini dravske 
terase.
»Nad gramoznico«. Staro pot nad 
gramoznico so poimenovali Nad 
gramozico.
»Nad izviri«. Ime po izvirih, ki izvirajo 
na najnižji dravski terasi in napajajo 
tri ribnike.
»Nad kanalom«. Ulico so poimenovali 
po poti, ki vodi ob kanalu.
»Novorogoška ulica«. Ime po zaselku 
Nova Rogoza.
»Oračeva ulica«. Imenovana po Juriju 
Oraču, ki je leta 1945 umrl v Dachauu.
»Pipanova ulica«. Boris Pipan je bil 
gradbeni inženir in konstruktor. 
Ukvarjal se je z gradnjo mostov. 
Med prvimi je uporabil tehniko 
prednapetega betona.
»Plaskanova ulica«. Ivan Plaskan je 
bil ilegalec. Ujet in ustreljen je bil ob 
cesti Miklavž - Dobrovce.
»Praprotnikova ulica«. Imenovana 
po Branku Praprotniku. Padel je na 
Boču kot komandir posebne čete 
Kozjanskega odreda.
»Premzlova ulica«. Imenovana po 
partizanu Ivanu Premzlu. Padel je 
aprila 1945. 
»Ptujska cesta«, imenovana po 
bližnjem Ptuju.
»Ruprova ulica« po Petru Ruparju, 
aktivistu OF. Deloval je na Teznem, 
Pobrežju in Miklavžu. Padel je 
januarja 1944 nad Škofjo Loko.

(Povzeto po Zborniku občine Miklavž 
na Dravskem polju)
(Nadaljevanje prihodnjič)

Milka Hadler
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KOMOTAR MINUTA
Ciril Komotar, je marsikaj – oče, partner, avtomobilski 
novinar, fotograf, režiser in od junija 2016 tudi vloger.

Svojo novinarsko kariero je leta 2005 začel pri 
avtomobilistični reviji Avto-Šport in spomladi leta 2006 
presedlal na spletni 
portal Siol.net. Tam 
je v okviru uredništva 
Avtomoto ustvarjal, pisal, 
fotografiral in režiral do 
začetka leta 2017.

Danes ustvarjalno 
pozornost v največji meri 
namenja vlogu Komotar 
minuta, kjer se je uspel 
v dobrem letu in pol iz popolne anonimnosti prebiti med 
vidnejše videokreacije slovenskega spleta. Je prejemnik 
nagrade Žaromet za spletno zvezdo leta 2017. 

Zaradi ljubezni se je preselil v Miklavž na Dravskem polju 
in si z ženo Tino ustvaril dom in družino. Njuna hčerka bo 
to jesen postala prvošolka na Osnovni šoli Miklavž.

Zanimalo me je, kako se Ciril počuti kot krajan Miklavža, 
kaj mu je všeč, kaj bi spremenil in kaj v kraju manjka.   

Odraščal sem v majhnem kraju, v Lukovici pri Domžalah 
in po selitvi na Štajersko sem nekaj let živel v Mariboru. 
Vesel sem, da sem tam prvič začutil utrip mesta skozi 
prizmo prebivalca, obenem pa drži, da sem vseeno bolj 
srečen, pa tudi bolj miren v Miklavžu, torej tako rekoč na 
deželi. Da sta polje in gozd od mojega doma oddaljena 
morda le nekaj sto metrov, mi veliko pomeni. No, pa tudi 
nekaj jutranje prometne gimnastike mi je prihranjene – 

avtocesto imam bližje. Ob skoraj vsakodnevni vožnji v 
Ljubljano vsaka prihranjena minuta šteje ogromno.

Ko smo se preselili, je bila hčerka Ava stara le šest mesecev 
in Miklavž smo z njo v vozičku, pozneje pa tudi brez, 

vsaj stokrat prehodili 
po dolgem in počez. 
Priznam, da sva ob selitvi 
sem z ženo začudeno 
in brez uspeha iskala 
kakšno klopco, prostor 
za sprostitev ali počitek. 
Navsezadnje Miklavž kar 
kipi od mladih družin z 
otrok … K sreči se stvari 
počasi spreminjajo na 

bolje tudi na tem področju – vesel sem t. i. »pump« steze 
za skiroje in kolesa s pripadajočimi igrali in prostorom za 
počitek.

Veselim se tudi ponovnega odprtja manjše trgovine v 
bližini mojega doma. Drugače pa odprtih želja nimam. 
Pozdravljam pogoste prireditve/predstave v kulturnem 
domu, kamor moja hčerka pogosto zaide tudi ob urah, 
ko ni prireditev, ampak le vaje. Rada ima glasbo in 
včasih, ko jo zaslišiva, vstopiva skozi stranski vhod. Tudi v 
kolesarskem smislu je Miklavž odlično izhodišče za izlete, 
predvsem v smeri Ptuja.

Z vrtcem Vrtiljak ter njihovo vrhunsko pedagoško 
podporo smo bili izjemno zadovoljni in komaj čakamo, da 
Ava v začetku septembra prestopi prag osnovne šole.

Andreja Lešnik

ČEBULNI ČAJ
Čebulni čaj za vse, ki vas lovi prehlad ali gripa. Čebula je 
znana kot dober naravni antibiotik.

Čaj iz čebule in timijana:
1,5 čebule (lahko tudi 2 bolj majhne)
1 velika žlica suhega timijana (5 - 6 vejic svežega)
2 veliki žlici medu

1,5 čebule narežeš v 1l vode, vreti mora 10 min. Nato 

dodaš timijan in pustiš, da še vre 3 min. Odstaviš in pustiš 
20 min pokritega. Odcediš in pustiš, da se še malo ohladi, 
nato dodaš še 2 žlici medu.

Čaj je zelo dobrega okusa, nima nič okusa po čebuli. Nalije 
se lahko  kar v termovko in se ga pije čez cel dan. Po dvo-
dnevni kuri s tem čajem si kot prerojen...

Anica Podlesek
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50 SKUPNIH LET
ZAKONCEV GOJČIČ

KORISTNA ZELIŠČA
IN NJIHOVO  DELOVANJE

Na dan 5.septembra sta zakonca Gojčič dvakrat rekla 
Da, po 50 letih sta to ponovila v podružnični cerkvi v 
Dobrovcah. Ob bok sta jima pred zbranimi svati stopila 
hči Andreja in sin Boštjan. Pred petimi desetletji je bil 
njun poročni dan še kako drugačen. Civilno in cerkveno 
zaobljubo sta podala v Staršah, svate pa so gostili v 
Dobrovcah. Slavko je bil namreč 1947. leta rojen v Trničah, 
kjer je svojo mladost preživel v družbi še štirih sester. 
Njegova izbranka Anica se je kot prvorojenka rodila 
leta 1952 v družini Knezar iz Dobrovc, ki se je kasneje 
še povečala za brata in sestro ter rejnico. Prav v bližini 
njenega doma sta si zakonca Gojčič ustvarila dom, kamor 
se radi vračajo vnuki: Teja, Urška, Tim in Jan; prababica pa 
je zlato varstvo tudi za Nika in Lukasa. Mladostna Anica 
in nasmejani Slavko sta svoj drugi poročni dan prepela in 
preplesala. Da je bilo slavje še večje, je ta dan svojih 80. let 
na domači zemlji praznovala ženinova sestra Marija, sicer 
živeča v Nemčiji. Za božji blagoslov družine Gojčič pa se je 

BAZILIKA paprika, jajčevci, bučke, kumare, melone
Rastline, odpornejše proti plesnim

ČESEN jagode, paradižnik, paprika, jajčevci, bučnice
Odganja pršice, krompirjevo plesen, polže, uši.

ČEBULA korenček, bučke, kumare, jagode, krompir, solata
Odganja uši, pršice, plesen.

kar 50 let v Črni gori v redovniški službi, priporočala sestra 
Neža, ki prav tako bratovega slavja ni zamudila. 
Tudi naše uredništvo želi, da zlatoporočenca ostaneta 
krepostna še na mnoga leta in da se v družbi dobrovških 
prosvetnikov ter upokojencev dobro počutita.

Mateja Pleteršek

ŠETRAJ fižol, rdeča pesa, solata
Odganja uši.

ŽAJBELJ zelje, cvetača, brokoli, fižol, paradižnik
Razkužuje, varuje pred plesnimi in škodljivci, ki napadejo 
to zelenjavo.

HREN krompir, sadno drevje
Preprečuje botritis, monilijo, koloradskega hrošča

RABARBARA korenje, por, čebula
Učinkovita proti čebulni, korenjevi in porovi muhi. Tla 
zastiramo z njenimi listi.

Obvezni rastlini v vrtu sta ŽAMETNICA in OGNJIČ, ki sta 
učinkoviti proti talnim škodljivcem in glivam. Podobno 
moč strokovnjaki pripisujejo tudi KAPUCINKI, ki obenem 
nase pritegne uši in s tem obvaruje druge rastline pred 
temi rastlinskimi škodljivci.
Cvetlice z zdravilno močjo sadimo po celem vrtu.

Anica Podlesek
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Med reševalce, ki nam bodo na dopisnicah ali po elektronski pošti na naslov urednistvo@miklavz.si poslali pravilno rešitev nagradne križanke št. 99 
(samo izpis temnih polj), bomo z žrebom razdelili tri lepe knjižne nagrade. Rešitev s svojim polnim naslovom nam pošljite najpozneje do 15. 11. 2020 
na naslov Občine Miklavž na Dravskem polju. Nagrajenci prejšnje križanke št. 98 so: Henrik Razpotnik (Kresnice), Ivan Stubičar (Miklavž) in Karmen 
Avsec (Črnuče). Geslo nagradne križanke št. 98: MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU.

NAGRADNA KRIŽANKA ŠT: 99

Ugankarski slovarček: GIA - Scala, ameriška filmska igralka, IRIARTE - španski pesnik (Tomas de, 1750 - 1791), JEREMIJA - prerok Stare zaveze, OŠTRULJ - vrsta 
rib kostnic iz družine krapovcev, geli, ŠUMAVA - sredogorje na češko nemški meji
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VELIK 
PREROK 
STARE 
ZAVEZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IME 
PESNIKA 

MERMOLJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZDELEK, PRIDELEK, 
NAMENJEN TRŽIŠČU, 

BLAGO SIMBOL         
ZA PROMETIJ 

 
SLABŠALNO. 

PISATELJ, 
PISEC 

 
TENISAČ 

WILANDER 
AMATER, 
DILETANT 

 
 
 
 
 

KOTANGES 
ŠPANSKI 
PESNIK 

(TOMAS DE, 
1750-1791) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORI LEVY 
IZ OSTEO- 

BLASTA 
NASTALA 
CELICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIMSKA 51 

 
 
 
 
 
 

SMUČIŠČE 
NA ŠVEDSK. 
GNOJNICA V 

GREZNICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JADRALKA KLARA 

PREGOVOR 

 
RISARJEV 
IZDELEK 

 

IME 
SLIKARKE 

ŠTIH 
(anag: JETI) 
 

KOFI 
ANAN 

 
 
 

PUŠČAVNIK 
VIRUS, KI 
RAZSAJA 
V AFRIKI 

 
 

ČENČE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMUČ.SKAK. 

(PRIMOŽ) 
OVEN, 
JAREC 

 
 
 
 
 
JOKOHAM- 
SKA KOKOŠ 
NEM.MEŠČ. 

FILOZOF 
(GEORGE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRAJ PRI 
POREČU 

SLOVENSKI 
SLIKAR 
(OTON) 

ŠPORTNI 
KLUB V 

MADRIDU 
HUMORIST- 
KA PUTRIH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONDINA 
..?.. 

KLASINC 
OČE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANJŠI O. 

V JADRANU 

SKANDINAV- 
SKI DROBIŽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMIL LASK 

MADŽARSKO 
ŽENSKO 

IME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDVARD 
RUSJAN 

 
RECITACIJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTLA 
POKONČNA 
POSODA Z 

OZKIM 
GRLOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEŽA 
EMBALAŽE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SADNI 
ŠKODLJIVEC 

 
TELIČEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIRNO 
MORJE OB 

BREZ- 
VETRJU 

 

KDOR ŽIVI V 
SKALNATEM SVETU 

ZAVORNI 
SISTEM PRI 

AVTOMO- 
BILU 

 
POD- 

STREŠNO 
OKENCE 

 
ZAZNAVA Z 

OTIPOM 
OLGA 

KACJAN 

 
 

► 

PAVLE
ZIDAR
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