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TTTRRRAAADDDIIICCCIIIOOONNNAAALLLNNNOOO   KKKRRREEESSSOOOVVVAAANNNJJJEEE   

   
Kje: na Miklavškem trikotniku 

Kdaj: 30. aprila 
 

- ob 18. uri POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA 

- med 18. in 20. uro animacija za otroke, ki se bodo 
lahko v tem času brezplačno posladkali 

s sladkimi palačinkami 

- ob 20. 30 uri PRIŽIG KRESA 
 

Za dobro hrano in pijačo bo poskrbel domači gostinec, 
ki bo v velikem šotoru. 

   

ZZZaaa   ppprrriiihhhoooddd   nnnaaa   kkkrrreeesssooovvvaaannnjjjeee   bbbooo   nnnaaa   vvvooollljjjooo   kkkrrrooožžžnnnaaa   vvvooožžžnnnjjjaaa   zzz   
bbbrrreeezzzppplllaaačččnnniiimmm   mmmiiinnniii   bbbuuusssooommm,,,   kkkiii   bbbooo   uuussstttaaavvvllljjjaaalll   nnnaaa   vvvssseeehhh   

pppooossstttaaajjjaaallliiiššščččiiihhh   vvv   nnnaaašššiii   ooobbbčččiiinnniii...   
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UVODNIK

Doživeli smo lep, topel in prijeten uvod v pomladni čas. Da 
ne bo pomote, mislim samo, kar se tiče vremena. Lep obet 
je predstavljalo tudi blaženje in ukinitev vladnih ukrepov, 
ki so bili zdaj bolj, zdaj manj neprijetna stalnica našega 
življenja v preteklih dobrih dveh letih. Prepričan pa sem, 
da je med nami zelo malo ljudi, ki so verjeli, da bi lahko zgolj 
neki državnik s sebi lastnimi nazori svetovne situacije in 
svetovne zgodovine leta 2022 sprožil imperialistično vojno 
proti sosednji državi. Napadal mesta in vasi, bombardiral 
vrtce in bolnišnice, ogrožal jedrske elektrarne, uničeval 
javno infrastrukturo… Od doma pregnal milijone otrok z 
materami, ostarele in druge uboge ljudi ter sprožil velik in 
hud begunski eksodus, kakršnega svet v novejši zgodovini 
ne pomni. Vse to se ne dogaja daleč vstran v nekem 
eksotičnem delu sveta, to se dogaja v »stari dami« Evropi, le 
500 km vstran od nas. Nekaj pregnanih ljudi je že med nami, 
tudi v naši občini. Ob tem človek res ostaja brez besed. Naj 
vas prijazno prosim le to, da te ljudi v naši družbi sprejmite 
s prijaznostjo in dobroto. Ti ljudje niso tukaj po svoji volji, 
veliko raje bi bili doma in v miru živeli s svojimi družinami in 
najdražjimi. Odveč je vsaka žrtev, vsako izgubljeno življenje, 
naj bo staro ali mlado, civilno ali vojaško, na eni ali drugi 
strani. Ne polemiziram na tem mestu, kdo je kriv za kaj, kdo 
je sprožil to kalvarijo in s kakšnimi razlogi. Niti predstavljati 
si ne morem prizorov, ko bodo tudi ruske matere na domu 
v solzah sprejemale trupla naivnih mladih sinov vojakov, ki 
so morda šli le na vojaške vaje v slogu neke video igrice, a 
so izgubili svoja mlada življenja v čisto resnični vojni. 
Zaradi šokantnih dogodkov v preteklih tednih je kar nekaj 
drugih pomembnih stvari nekako obstalo ob strani. Vendar 
naše delo in trud za skupno dobro se nadaljuje, čeprav ga 
vsem znana svetovna situacija zelo otežuje. Po desetletjih 
smo ponovno doživeli tudi svetovni gospodarski šok, ki se 
je v praksi pokazal z nenadnimi in izrazitimi pomanjkanji ter 
posledičnimi podražitvami materialov, energentov in drugih 
življenjsko pomembnih dobrin. Veliko ljudem je že tako 

bilo težko živeti, zdaj bo vse skupaj še težje in še bolj težko 
predvidljivo. Upamo seveda, da bomo zmogli slogo in moč, 
da vse te negativne posledice čim bolje prebrodimo. V tej 
falangi negativnih informacij in situacij smo toliko bolj veseli 
vsake pozitivne. Zadovoljni smo, da je naposled gradnja šole 
v Miklavžu v polnem teku in v skladu z novo zastavljenim 
terminskim planom. Dobri izgledi so tudi za uresničitev 
obnove Uskoške ulice v Skokah, ki bo našo občino obogatila 
za povsem novo cesto in dodatno mešano prometno 
površino za kolesarje in pešce na relaciji med naseljema 
Skoke in Rogoza. Odštevamo dneve do odprtja ponudb za 
obnovo Ptujske ceste v Miklavžu. Upamo na srečo pri izboru 
izvajalca skupne z državo večmilijonske investicije obnove 
glavne občinske prometnice, ki bo po novem urejena bolj 
kot po meri motornega prometa po meri ljudi. Torej nam 
nekatere lokalne zadeve na srečo vseeno gredo v pozitivni 
smeri. Želimo si še le veliko pozitivne energije in uvidevnosti 
občanov, da bodo dela potekala mirno in organizirano, da 
bodo prometne ovire in omejitve trajale čim manj časa in 
da se bomo čim prej veselili novih pridobitev.
Pravijo tudi, da je letos pred nami supervolilno leto. Že v teh 
dneh se najprej začenja volilna kampanja za parlamentarne 
volitve. Nekateri politiki pravijo, da bodo letošnje volitve 
zgodovinske. Sicer mi ni jasno, katere in zakaj so bolj ali 
manj pomembne in katere so bolj ali manj zgodovinske. 
Morda gledajo svojo podobo v želji po kreiranju nove lepše 
zgodovine? Pa saj so bile te floskule vedno enake… Želim si, 
da bi bili kandidati vseh barv in osebnih nazorov, različnih 
predsodkov in miselnih dometov, zmerni in pošteni v svoji 
volilni kampanji. Res, da so volitve vedno neka tekma, toda 
vsaka tekma ima neka pravila, ki so enaka za vse in vsaka 
tekma ima etična »fairplay« pravila. Tega je žal v zadnjem 
času manjkalo na vseh ravneh politike.
Vendar politika kroji naše življenje. Spoštovane občanke in 
občani, zavedajte se, da vsak s svojim glasom lahko vpliva 
na krojenje naše usode, zato pozorno spremljajte volilno 
kampanjo. Presodite, kaj je realno in kaj ni realno, kaj so 
dejstva in kaj so prazne floskule. Ob tem ne pozabiti, da 
nimajo vsi politiki niti slučajno enakega pogleda na razvoj 
in ohranitev življenja na podeželju. Da so nekateri politiki 
občine vztrajno zavirali in blokirali pri razvoju, nekateri pa so 
nam dali dihati in omogočili dostop do denarja za ohranitev 
in okrepitev pljuč. Verjamem, da boste z lahkoto razbrali, 
kdo pooseblja vaše vrednote, in se znali pravilno odločiti 
za svoj glas.
Veselimo se lepega in prijetnega pomladnega življenja. Gre 
za čas prebujenja in ljubezni. Izkoristimo ga kar se da lepo. 
Upajmo, da s pozitivno energijo vsakega izmed nas prinese 
zmago razuma, strpnosti in miru za vse in povsod. 

Egon Repnik,
župan
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IZTEK LETA ORISAL NOVO

Planiranje in načrtovanje, iskanje virov sredstev in 
razporejanje... vse to je zaznamovalo utrip občinske uprave 
ob izteku preteklega leta; saj je leto 2022 eksaktno tako 
zaradi obsežnosti občinske malhe kot tudi terminskih 
planov, saj prihajajoče lokalne volitve vendarle posegajo 
v dinamiko ambiciozno načrtovanih projektov. Občinski 
proračun Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2022 
je bil prvič v zgodovini občine v drugem branju potrjen 
že na decembrski občinski seji; prav tako so ob povišanju 
povprečnine rekordna tudi občinska sredstva. Letošnji 
proračun je tako na prihodkovni strani težak 7.257.972 
EUR in na odhodkovni 8.559.670 EUR. V času t. i. javne 
obravnave, ki je trajala do 1. 12. 2021, so dodatne predloge 
za drugo branje podali KS Dravski Dvor, KS Dobrovce, 
Prosvetno društvo Mateja Bora, OŠ Miklavž, NK Miklavž in 
Gobarsko društvo Snežka, katerih predlogi so bili delno 
upoštevani. Prav tako je občinski svetnik Boštjan Hočevar 
vložil amandma, s katerim je predlagal, da se načrtovana 
sredstva za obnovo Uskoške ulice v Skokah prerazporedijo 
za ureditev kolesarske poti in pločnika Dobrovce - Dravski 
Dvor; za nakup opreme in ureditev igrišča za vrtca Vrtiljak in 
Ciciban ter za obnovo zgradbe in okolja ter nabave opreme 
za OŠ Miklavž. Predlagani amandma občinski svet ni potrdil, 
saj so izmed 14 svetnikov 4 glasovali za in 9 proti. 
V letu 2022 bodo poleg še nedokončane dograditve 
miklavške osnovne šole in ureditve pločnika iz Miklavža 
proti Rogozi, obnove miklavškega hrama kulture; 
infrastrukturno gledano izstopali še projekti: v Miklavžu 
obnova Ptujske ceste s pripadajočimi pločniki (izvedba v 
dveh letih, vrednost sofinancirane investicije cca. 6.000.000 
EUR), v Skokah obnova Uskoške ulice (vrednost investicije 
ca.600.000 EUR) in v Dravskem Dvoru izgradnja kanalizacije.
V navezavi s slednjim projektom je prav na tem sklicu 
občinske seje bil potrjen t. i. dokument investicijskega 
projekta: dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda 

v Ulici 8. februarja v Dravskem Dvoru, kar se 
predvideva realizirati v letih 2022 in 2023, ker 
je le-to zaradi obsežnosti projekta mogoče 
izpeljati le v takšnem časovnem okviru. Za 
projekt v vrednosti 1,3 milijona evrov se obeta 
pridobiti nepovratna sredstva iz Javnega 
razpisa za dodelitev spodbud za izgradnjo 
ustrezne okoljske lokalne gospodarske javne 
infrastrukture v sklopu slovenskega Načrta 
za okrevanje in odpornost, ki je bil potrjen na 
strani Evropske komisije. 
V sklopu potrditve letnih občinskih financ se 
obravnava in potrjuje tudi Letni načrt ravnanja 
s stvarnim premoženjem občine, ki opredeljuje 

predvidene nakupe, prodaje, oddaje ali menjave občinskega 
premičnega in nepremičnega premoženja. Iz naslova 
prodaje nepremičnin se predvideva, da bo v občinski 
proračun priteklo dobrih 130.000 EUR. 

Letni programi zastavljeni in ovrednoteni 
Za področje športa, socialnega in zdravstvenega varstva ter 
kulture se izoblikujejo programi, ki opredeljujejo javni interes 
v neki lokalni skupnosti in tudi definirajo, za kaj se občinska 
sredstva na teh področjih porabijo. Programi za leto 2022 so 
dobili soglasje Občinskega sveta Občine Miklavž, prav na tej 
občinski seji. Za izvajanje športnih programov se namenja 
193.180 EUR; za socialno in zdravstveno varstvo približno 
400.000 EUR in za programe kulture dobrih 80.000 EUR. 
Veljavni Odlok o predkupni pravici na območju Občine 
Miklavž je bil po volji občinskega sveta dopolnjen še z 
določenimi nepremičninami na območju naselja Zelenih 
teras v Miklavžu. Ob rojstvu otroka si starši obetajo višji 
enkratni prispevek občine, ki odslej znaša 200 EUR. 
Soglasno je bil potrjen tudi Sklep o podrobnejših pogojih 
za prepis učencev v šole zunaj matičnega okoliša v Občini 
Miklavž; s čimer je natančno opredeljeno, da se otrok vpiše 
v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem stalno oziroma 
začasno prebiva. Razlogi za tovrstno s sklepom potrjeno 
odločitev so predvsem v selitvenem prirastu, povečanem 
prepisu oziroma neupoštevanju šolskega okoliša v Občini 
Miklavž, in vpis otrok iz drugih občin, ki v tem šolskem letu 
predstavljajo 8% delež vseh  učencev. V Občini Miklavž sta 
namreč opredeljena dva šolska okoliša, ki predstavljata 
območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v 
osnovno šolo, in sicer za: matično šolo, ki obsega naselje 
Miklavž, in podružnično šolo Dobrovce, ki obsega naselja 
Dobrovce, Dravski Dvor in Skoke. 

Pobude in vprašanja
Vlado Maksimović je ponovno podal pisno pobudo o 
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AKTUALNI SESTAV
OBČINSKEGA SVETA VSTOPIL V ZADNJE LETO

namestitvi trapezne ploščadi s prehodom za pešce na delu 
med Uskoško ulico v Skokah in Ulico talcev v Dobrovcah, 
za kar bo prejel pisno obrazložitev. Boštjan Hočevar je 
predlagal, da se o Načrtih razvojnih programov opravi širša 
razprava v smislu posodobitve le-teh. Feliks Čuček je poleg 
prazničnega voščila še pohvalil postavitev prometnega 
ogledala v Ul. Zofke Kukovič v Miklavžu. Pohvalo je 
namenil tudi Slavko Petek, in sicer za praznično okrasitev 

Pa so čisto zares, tudi koledarsko na redni januarski 
občinski seji naši občinski funkcionarji vstopili v zadnje 
leto tega mandata. Osemindvajsetič so se v rednem 
sklicu srečali v letošnjem januarju, ko je Poslovno finančni 
načrt s pripadajočim letnim načrtom ravnanja s stvarnim 
premoženjem Javnega medobčinskega stanovanjskega 
sklada Maribor (JMSS Maribor) predstavljal uvod tokratne 
obravnave. Določene obrazložitve je miklavškim svetnikom 
podala direktorica sklada Irena Španinger, ki je med drugim 
tudi izpostavila, da sklad trenutno poleg kapitala in seveda 
namenskega premoženja razpolaga z vrednostjo dobrih 138 
milijonov evrov. Seveda pa se v kratkem iz naslova prenosa 
še 20-tih stanovanj iz denacionalizacijskih postopkov obeta 
povišanje premoženja. Naj spomnimo, da je bil JMSS Maribor 
v letu 2001 ustanovljen kot pravni naslednik Stanovanjskega 
sklada občine Maribor iz leta 1992, njegove ustanoviteljice 
pa so poleg mestne občine Maribor še občine Hoče-Slivnica, 
Miklavž, Duplek, Starše in Rače-Fram. Miklavški občini  kot 
soustanoviteljici pripada 3,61 % delež. Sklad upravlja in 
razpolaga s stanovanji, stanovanjskimi hišami, zemljišči 
in drugim premoženjem ustanoviteljic z namenom, da 
zagotavlja javni interes na področju stanovanjske oskrbe. 
Družba Nigrad, d. o. o., se bo preoblikovala v Javno podjetje 
Nigrad, d. o. o., iz razloga lažjih postopkov podeljevanje 
koncesij, ki so po navadi dolgotrajni in zahtevni, 
enostavnejša organizacija gospodarskih javnih služb za 
občine ustanoviteljice... Zato so se o tem dolžne izreči občine 
ustanoviteljice, med njimi tudi miklavška, ki je v prvem 
branju potrdila nov Odlok o ustanovitvi javnega podjetja, 
ki med drugim ustanoviteljicam omogoča neposreden vpliv 
na določanje cene in pogojev izvajanja gospodarskih javnih 
služb. 
Plan letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in 
javnih površin v Občini Miklavž za leto 2022 je dokument, ki 
ga po ustaljeni praksi v začetku leta obravnava občinski svet. 
Zajema naloge režijskega obrata, delavcev preko programa 
javnih del ali drugih na javnem razpisu izbranih izvajalcev, in 
sicer za pregledniško službo, vzdrževanje prometnih površin 

in bankin, odvodnjavanje cest in brežin, obnovitvena dela, 
zimsko službo...
Občinski svet Občine Miklavž je potrdil tudi Štiriletni plan 
rednega in investicijskega vzdrževanja ter novogradenj 
občinskih cest in javnih površin, kjer je ob finančnih ocenah 
razvidna dinamika prihodnjih štirih let. 
S sklepom občinskega sveta pa se je sprejelo tudi to, da 
v znesku do 48.790 evrov lahko v primeru spremenjenih 
prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi 
Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Miklavž ali tudi ob nepredvidenih okoliščinah na 
trgu, Občina Miklavž sklepa pravne posle, ki niso predvideni 
v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim občinskim 
premoženjem. Bo pa v vsakem primeru občinski svet 
seznanjen. 
Kar zadeva nepremično premoženje Občine Miklavž, se 
obeta prodaja dobrih 700 m2 v bližini miklavškega dvorca, 
in sicer po ceni 45 evrov brez DDV za m2.
Pobude in vprašanja 
Boštjan Hočevar je v zvezi z že dano pobudo o širši razpravi 
Načrta razvojnih programov tokrat dodal, da se pristopi k 
izdelavi strateškega dokumenta z dolgoročnim razvojem. 
Leonida Gavez Šerbinek je povprašala o dograditvi 
miklavške šole in gradnji rondoja v bližini trgovine Spar. 
Kar zadeva rondo, je bilo v odgovoru povedano, da sta 
ga dolžna zgraditi zasebna investitorja, ki sta zgradila 

kraja Miklavž. Dušan Janžek pa je izpostavil dolgotrajno 
parkiranje osebnega vozila pred vhodom na miklavško 
pokopališče oziroma cerkev, za kar je potrebno seznaniti 
medobčinsko redarsko službo, da primerno ukrepa. 

Mateja Pleteršek
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stanovanjske hiše na območju OPPN-ja. V zvezi s prizidavo 
matične osnovne šole pa je občinska svetnica izvedela, da 
so dela stekla po dopolnitvi projektne dokumentacije. Prav 
tako pa izvajalec opozarja na težave pri dobavi gradbenega 
materiala, predvsem lesene in kovinske konstrukcije. V 
zvezi z informacijo, da bo Občina Hoče-Slivnica zgradila 
dodatnih 20 km kanalizacijskega omrežja, je Feliksa Čučka 
zanimalo, ali bo to speljano skozi omrežje naše občine. 
Ob tem je izvedel, da bodo komunalne odpadne vode 
pritekle do miklavškega zbiralnika in nato v Dogoše na 
centralno čistilno napravo. Prav tako je izvedel, da bo v 
kratkem izvedena razširitev ulice Na Dobravi v Miklavžu 
oziroma sočasno z gradbeno komunalnimi deli v ulici Nad 
gramoznico. Zanimale so ga tudi naloge Skupne občinske 

uprave Maribor, ki za miklavško občino izvaja naloge, ki 
jih sama ne more izvajati, kot so medobčinska inšpekcija 
in redarstvo, služba varstva okolja... Opravljanje teh služb 
Občini Miklavž Ministrstvo za javno upravo sofinancira v 
višini 55 %. Dušan Janžek je opomnil na držalo za roke ob 
stopnicah v kletne prostore občinske stavbe. Predlagal 
je tudi, da se v zbirnem centru odpadkov, kjer se odlaga 
zeleni obrez, uredi odvodnjavanje in gramozira dostop, 
saj se zaradi blata ljudje poslužujejo odlaganja na ne za to 
določenih mestih. Stanislav Petek je opozoril na ugreznjen 
del cestišča v Ulici svobode 30 v Miklavžu. 

Mateja Pleteršek

IZVEDENE INVESTICIJE
V LETU 2021

REKONSTRUKCIJA OMREŽJA 
JAVNE RAZSVETLJAVE V 
MIKLAVŽU (ZRAČNI VODI)

vrednost: 8.111 EUR 

Sočasno z izgradnjo optičnega 
omrežja Telekoma Slovenije in 
Telemacha v delu naselja Miklavž na 
Dravskem polju so bila izvedena tudi 
pripravljalna dela za rekonstrukcijo 
omrežja javne razsvetljave (cevi in 
temelji).

REKONSTRUKCIJA CESTE 
MIKLAVŽ – DOBROVCE

začetek: junij 2021
zaključek: september 2021
vrednost: 481.864 EUR

Investicija je zajemala rekonstrukcijo 
ceste med naseljema Miklavž na 
Dravskem polju in Dobrovce v dolžini 

980 m, izgradnjo javne razsvetljave v 
dolžini 1.140 m in 33 novimi svetilkami, 
izvedbo jeklene varnostne ograje med 
cesto in mešano površino za kolesarje 
in pešce ter dodatno ureditev odbojnih 
ograj in prehoda za pešce pri vstopu v 
naselje Dobrovce.

OBNOVA POHODNE 
POVRŠINE NA BRVI PRI 
MIKLAVŠKI MLAKI

začetek: oktober 2021
zaključek: oktober 2021
vrednost: 7.374 EUR 
 

NAKUP NOVEGA LAHKEGA 
TOVORNEGA VOZILA ZA 
REŽIJSKI OBRAT

vrednost: 27.820 EUR

UREDITEV FASADE NA 
PRIZIDKU K OBČINSKI STAVBI

vrednost: 2.791 EUR
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UREDITEV PARKA V 
MIKLAVŽU

začetek: julij 2021
zaključek: december 2021
vrednost: 183.602,61 EUR

Ureditev parka v naselju Miklavž na 
Dravskem polju z izgradnjo amfiteatra, 
tlakovanjem parka, tržnega prostora 
z zaprtimi stojnicami, motorične poti, 
postavitvijo urbane opreme, nabavo 
praznične razsvetljave in ozvočenja 
v okviru prireditve Miklavžev sejem 
ter priprava prostora za postavitev 
fitnes naprav v okviru projekta Aktivni 
zdravju naproti. 
Projekt bo sofinanciran v okviru 
prijave na LAS Lastovica iz sredstev 
sklada ESRR.

POSTAVITEV DVEH 
POSTAJALIŠČ OB DRAVSKI 
KOLESARSKI POTI V OKVIRU 
PROJEKTA NAŠA DRAVA

začetek: julij 2020
zaključek: avgust 2021
vrednost: 14.254,48 EUR

Ob Dravski kolesarski poti sta se v 
okviru skupnega projekta Naša Drava 
postavili dve postajališči za kolesarje 
in sicer ob tretjem ribniku v Miklavžu 

ter odcepu kolesarske poti proti Loki. 
Projekt bo sofinanciran v okviru prijave 
na LAS Lastovica iz sredstev sklada 
EKSRP.

FINANCIRANJE 
RESTAVRATORSKIH DEL NA 
FRESKI SV. KRIŠTOFA NA 
ZUNANJI STENI ZVONIKA 
ŽUPNIJSKE CERKVE SV. 
MIKLAVŽA OB DRAVI

vrednost: 2.810 EUR

  
SOFINANCIRANJE OBNOVE 
MARIJINE KAPELICE V 
SKOKAH 

vrednost: 4.000 EUR
  

POSTAVITEV KLOPI PRI 
MARIJINI KAPELICI V SKOKAH 

vrednost: 870 EUR
  

OBNOVA NAPISA, ČRK NA 
SPOMENIKU V DOBROVCAH

vrednost: 690 EUR

  
ČIŠČENJE IN OBNOVA 
NAPISA, ČRK NA ZEMLJANKI 
SEVASTOPOL

vrednost: 350,00 EUR
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ČIŠČENJE IN OBNOVA 
NAPISA, ČRK NA ZEMLJANKI 
TRIGLAV

vrednost: 350 EUR

NAKUP AVDIO OPREME – 
OZVOČENJA V KULTURNEM 
DOMU

vrednost: 4.000 EUR

NAKUP VEČNAMENSKEGA 
IGRALA NA OTROŠKEM 
IGRIŠČU V DRAVSKEM 
DVORU

vrednost: 7.000 EUR

OBNOVA IGRAL NA 
OTROŠKEM IGRIŠČU V 
DRAVSKEM DVORU

vrednost: 600,00 EUR

SANACIJA STREHE NA VRTCU 
VRTILJAK

vrednost: 1.238 EUR
 

SANACIJA VODOVODNE 
NAPELJAVE

vrednost: 7.291 EUR

  
OBNOVA VARNOSTNE 
RAZSVETLJAVE

vrednost: 720 EUR

OBNOVA PARKETOV 

vrednost: 2.500 EUR
  

VRTCA

OLJENJE NADSTREŠKA 

vrednost: 1.500 EUR
  

PALIČNI MEŠALNIK 

vrednost: 1.332 EUR
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INOX VOZIČEK 

vrednost: 365 EUR
  

OPREMA ZA KUHINJO 
(termometri, krožniki, sklede, 
kuhalnice, skodelice, jedilni pribor…)

vrednost: 999 EUR
  

NAKUP PISARNIŠKIH STOLOV 

vrednost: 2.228 EUR
  

PRENOSNI RAČUNALNIKI 6x, 
torbice, miške 

vrednost: 4.199 EUR

TRAKTORSKA KOSILNICA 

vrednost: 3.510 EUR
 

VOZIČEK ZA ŠTIRI OTROKE

vrednost: 890 EUR
  

INDUSTRIJSKE PIPE ZA 
KUHINJO 2X

vrednost: 564 EUR

PROJEKTOR

vrednost: 491 EUR
  

ZVOČNI SISTEM BLAUPUNKT

vrednost: 239 EUR
  

NAKUP POSTELJINE

vrednost: 462 EUR
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ZASTIRKA ZA BALKONSKO 
OGRAJO-zelena

vrednost: 220 EUR
  

SOKOL IZ POLIPROPENA

vrednost: 127 EUR
  

NADSTREŠEK

vrednost: 5.941 EUR

OPREMA ZA NOV ODDELEK 
V DVORANI KS DOBROVCE 
(mize, stoli, ležalniki)

vrednost: 2.563 EUR

OPREMA – OMARA

vrednost: 427 EUR 

VRTALNI VIJAČNIK

vrednost: 296 EUR  

ŠPORTNA DVORANA

ŠPORTNI PARK 
MIKLAVŽ

ŠPORTNI PARK 
DRAVSKI DVOR

KLIMATSKA NAPRAVA 

vrednost: 863 EUR
  

IGRIŠČE ZA UMETNO TRAVO 
MIKLAVŽ – drogovi za postavitev 
lovilne mreže

vrednost: 620 EUR

  
KOŠARKARSKI KOŠI

vrednost: 236 EUR   

NADSTREŠEK

vrednost: 3.566 EUR  

PIKTOGRAM

vrednost: 91 EUR 
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ŠPORTNI PARK 
DOBROVCE

ŠPORTNI PARK 
SKOKE

IZGRADNJA PROSTOROV 
V 1. NADSTROPJU 
VEČNMENSKEGA OBJEKTA 
DOBROVCE

začetek: julij 2020
zaključek: maj 2021
vrednost: 65.941 EUR

izgradnja prostorov v 1. nadstropju 
Večnamenskega objekta Dobrovce 

DOBAVA IN MONTAŽA 
OGRAJE

vrednost: 2.198 EUR 

INVESTICIJSKO 
VZDRŽEVANJE V 
VEČNAMENSKEM OBJEKTU

vrednost: 5.305 EUR 

v okviru projekta TRADICIONALNO 
MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE NK 
DOBROVCE.
Občina Miklavž na Dravskem polju 
je prejela 100 % delež sofinanciranja 
upravičenih stroškov na podlagi 
prijave projekta na LAS Lastovica iz 
sredstev sklada EKSRP.

DROGOVI ZA POSTAVITEV 
OGRAJE, ZAŠČITNA MREŽA, 
JEKLENA VRV, MREŽA ZA 
ODBOJKO

vrednost: 3. 172 EUR

IZVEDBA ODBOJKARSKEGA 
IGRIŠČA

vrednost: 9.304 EUR  

FLANČIČ DOBROVCE - izvedba 
vodovodnega priključka 

vrednost: 2.212 EUR  

KS DOBROVCE – klimatiziranje 
prostora
 
vrednost: 2.896 EUR  

AB-PLOŠČE ZA FITNES 
NA PROSTEM TER GUMI 
VAROVALNE PLOŠČE-temno 
zelene

vrednost: 13.328 EUR  

ASFALTIRANJE PLATOJA PRI 
KS DOBROVCE

Vrednost: 7.969 EUR  
ZAŠČITNA OGRAJA

vrednost: 5.303
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PRIREDITVE OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU V LETU 2022

ANALIZA TAL

V torek, 19. aprila, bo Občina Miklavž na Dravskem 
polju praznovala občinski praznik. V zadnjih dveh letih 
občinskega praznika, pa tudi praznikov posameznih 
krajevnih skupnosti nismo praznovali kot smo to bili 
vedno vajeni, torej s številnimi prireditvami, ki so bile v 
organizaciji občine in društev, ki delujejo v naši občini. 
Zelo smo zadovoljni, da so se v zadnjem času sprostili 
ukrepi, povezani s covidom-19 tako, da bomo prihajajoč 
občinski praznik kot tudi praznik KS Dravski Dvor, ki je 27. 
4., ter praznik KS Skoke, ki je 9. maja, obeležili tako, kot 
se spodobi, slovesno in slavnostno. Še posebej slovesno 
bo ob prazniku občine, ki ga bomo počastili v torek, 19. 
aprila, ko bo v Kulturnem domu Miklavž ob 18. uri svečana 

akademija. Slovesna prireditev pa bo tudi priložnost za 
podelitev priznanj in nagrad posameznikom, ki so s 
svojimi dejanji v preteklem letu zaznamovali življenje v 
občini. 
Celoten program prireditev bo objavljen v Miklavških 
novicah ter na spletni strani www.obcina.miklavz@
miklavz.si. 
Veseli bom vašega obiska na vseh prireditvah, 
pričakujemo pa vas tudi v velikem številu na 
tradicionalnem kresovanju, ki bo 30. aprila na 
Miklavškem trikotniku.

Zrinka Majstorović,
občinska uprava

Koliko hranil vsebujejo tla, nam lahko pove samo analiza 
zemlje. Jeseni, po spravilu pridelka ali spomladi pred 
začetkom gnojenja, je pravi čas, da jo naredimo. Vsak 
pridelovalec mora vedeti, s koliko hranili v tleh razpolaga, 
da bo vedel, kako gnojiti. Še posebej pomembno je to v 
današnjem času, ko so cene mineralnih gnojil poskočile v 
nebo. Za samo ekonomično pridelavo je strošek analize in 
gnojilnega načrta minimalen. Cena se na hektar giblje nekje 
med 8 do 10 evrov. Lahko pa s tem privarčujemo kar nekaj 
denarja pri samih gnojilih, ki jih uporabljamo v preveliki 
meri.
 
Zelo pomemben je odvzem vzorca
Najprej moramo pravilno vzeti vzorec. Vedno se zavedajte, 
da v laboratorij prinesete 1 kg zemlje, ki predstavlja zemljo 
na celem GERKu (njivi). Na njivi, ki ima 1 ha površine, je v 

globini 25 cm, kolikor naj 
bi bilo tisto poglavitno 
območje koreninskega 
sistema rastlin, cca. 
5000 ton zemlje 
(odvisno povsem od tipa 
zemlje in vlažnosti). To 
predstavlja vaš odvzet 
kilogram. Če torej vzorec 
ni pravilno vzet, ste prav 
tukaj naredili največjo 
napako. 

Torej, če želite pravi podatek, koliko je rastlinam dostopnih 
hranil v tleh   danem trenutku, je potreben pravilen odvzem 
vzorca zemlje.
Pravilno pomeni, da odvzamemo vzorec enakomerno po 
celotni površini njive in enakomerno tudi v globino. Zato 
je najbolj pravilno, da je vzorec vzet s sondo, ki si jo lahko 
sposodimo tudi v laboratorijih za analizo tal. 
Lahko pa tudi uporabimo lopato za prekopavanje (štihanje). 
Lopata mora biti štirikotna. Tako lahko vzamemo vzorec 
enakomerno, po vsej globini. Najprej odstranimo zgornjo 
plast in z lopato naredimo luknjo, nato pa po ravnem robu 
le te odrežemo enako debel kos zemlje, ki ga damo v vedro 
ali drugo posodo. Na njivi vzamemo vsaj 15 na večji pa 20 
takih vzorčkov. Izogibamo se robovom njive. Zemljo v vedru 
nato zdrobimo in zelo dobro pomešamo, nato pa približno 1 
kg damo v vrečko, ki jo opremimo s podatki o vzorcu zemlje. 
Analizo tal delajo laboratoriji Kmetijsko-gozdarskih zavodov. 
Za pridelavo vrtnin, poljščin in strokoven gnojilni nasvet je 
zelo pomembno opraviti analizo osnovnih parametrov : pH, 
fosfor, kalij in humus.

Timotej Horvat, mag. kmet.
KGZS Zavod Maribor

Specialist za poljedelstvo
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SPOMLADANSKA OPRAVILA

O KAKOVOSTI PITNE VODE

Tudi »miklavški« labodji par je pričel 
s pripravami na nov krog življenja. 
Nastajajo prvi zametki letošnjega 
gnezda, ki bo nudilo dom mladim 
»grdim račkom«. Da bi lahko starša 
nemoteno skrbela za svoj zarod, smo 
v režijskem obratu na pobudo KS 
Miklavž postavili zaščitno mrežo v 
neposredni okolici gnezda. Kot vam 
je mogoče znano, je v preteklem letu 
prišlo do nepojasnjenega »odhoda« 

Februar se je prevesil v drugo polovico, 
dnevi so vse daljši in toplejši, tako da 
kar vabijo na sprehod v naravo. Plaho 
se pojavljajo prvi znanilci pomladi, ki 
nam po temnih zimskih dneh zarišejo 
nasmeh na obraz ter nas opomnijo, 
da ni vse tako slabo, kot je mogoče 
kdaj videti.

Montaža »labodje mreže«

Montaža prometnega znaka Menjava ključavnice na otroškem igrišču

Obrezovane vej ob srčni potiSmeti na Ekartovi

mladičev, zato bi radi že sedaj pozvali 
vse sprehajalce, da ne vznemirjajo ptic
Seveda v režijskem obratu v tem času 
opravljamo tudi ostala potrebna dela. 
Nekatera so značilna za ta čas, marsikaj 
pa je potrebno postoriti skozi vse leto. 
V tem času je prioriteta čiščenje muld 
in peskolovov. To je potrebno opraviti 
še pred pričetkom spomladanskega 

deževja, da se v največji možni meri 
prepreči vnos nečistoč v kanalizacijski 
sistem. Marsikje so »zacvetele« ceste, 
zato je potrebno »pokrpati« luknje s 
hladno asfaltno maso.

Črt Sekač,
občinska uprava

Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod tudi v 
letu 2021, tako kot do sedaj, zagotavljal z izvajanjem 
notranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu oziroma 
z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, 
njene obdelave, prečrpavanja in distribucije do končnih 
uporabnikov. Skladnost pitne vode se je spremljala na 
črpališčih, na omrežju v vodooskrbnih objektih in pri 
uporabnikih (večinoma v osnovnih šolah in vrtcih ter 
deloma v gostinskih objektih). Izvajanje notranjega nadzora 
se je vršilo v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, 
št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 
in 51/2017).
Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v letu 

2021 odvzetih 2.209 vzorcev za mikrobiološka preskušanja 
in 104 za kemijska preskušanja. Na celotnem sistemu 
Mariborskega vodovoda je bilo v letu 2021 mikrobiološko 
neskladnih 2,8% vzorcev. Kemijsko neskladnih vzorcev ni 
bilo zabeleženih. 
Podrobnejše poročilo ter več podatkov o kakovosti pitne 
vode se nahaja na spletni strani: www.mb-vodovod.si/
Pitno vodo, ki jo je v letu 2021 dobavljal Mariborski 
vodovod za občino Miklavž na Dravskem polju, Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano ocenjuje kot 
skladno z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Glede na 
obseg opravljenih preskušanj ocenjujejo pitno vodo kot 
varno.
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OBVESTILO
O UKINITVI ODLOKA O NAČRTU ZA KAKOVOST ZRAKA 

ZA AGLOMERACIJO MARIBOR IN 
SUBVENCIJE EKO-SKLADA

V Uradnem listu RS, št. 203/2021 z dne 24. 12. 2021 je 
bil objavljen Odlok o spremembah Odloka o določitvi 
podobmočji zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega 
zraka, ki določa, da z dnem 1. 3. 2022 preneha veljati 
Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo 
Maribor (vključeni Mestna občina Maribor in Občina 
Miklavž na Dravskem polju), prav tako tudi za občine 
Ljubljana, Murska Sobota in območje Zasavja. Zaradi 
večje onesnaženosti zraka bo odlok ostal v veljavi le še 
v MO Celje.

Občine so kakovost zunanjega zraka in s tem delcev PM10 
spremljale z monitoringom kakovosti zraka, katerega 
rezultati so izkazovali višje vrednosti od mejnih. Za 
delce PM10 velja dnevna mejna vrednost 50µg/m3, ki na 
letnem nivoju ne sme biti presežena več kot 35-krat. 
Občine, ki so spremljale kakovost zraka in so z meritvami 
lahko dokazovale preveliko onesnaženje, so skupaj z 
Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) pripravile odloke o 
načrtu za kakovost zraka in predpisale ukrepe na različnih 
področjih (energetika, promet, trajnostna mobilnost…). 
Za realizacijo ukrepov sta Ministrstvo za okolje in občina 
zagotavljali določena finančna sredstva. Pogoj za sprejem 
odlokov je bil torej spremljanje kakovosti zunanjega 
zraka in s tem tudi možnost dokazovanja prekomernega 
onesnaženja.

V omenjenih občinah so meritve kakovosti zraka preteklih 
treh let zapored izkazovale vrednosti, ki so znotraj mejnih 
vrednosti, zato se je MOP odločil za ukinitev odloka. Z 
namenom ohranjanja kakovosti zraka pa je MOP pripravil 
Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka 
s priporočenimi ukrepi, ki je zdaj enoten in veljaven za 
celotno državo.

Na podlagi odlokov, ki se bodo s 1. 3. 2022 ukinili, so 
občani teh občin lahko pridobili določene višje subvencije 
za zamenjavo kurilnih naprav. Z ukinitvijo odlokov se 
izenačuje višina subvencij za vse državljane enako, 
v določenih občinah so bile po starem mogoče tudi 
subvencije za  plinske kotle, ki pa se z ukinitvijo odloka 
povsem ukinjajo. Lahko pa se bodo pridobile subvencije 

za kurilne naprave na lesno biomaso in toplotne črpalke 
na določenih območjih, kjer te prej niso bile mogoče.

Mestna občina Maribor in ostale občine z odlokom so 
ne glede na zmanjšanje koncentracij PM-delcev na MOP 
naslovile poziv za podaljšanje odloka (ki je bil spremenjen 
v lanskem letu), saj se mnogi strateški dokumenti občin 
opirajo na te subvencije. Primerno bi bilo tudi, da se 
določeno obdobje zaključi in s tem omogoči bolj blagi 
prehod za občane. Poziv je temeljil tudi na tem, da se 
kljub zniževanju koncentracij delcev PM10 v zadnjih letih 
povečujejo vrednosti benzo(a)pirena in črnega ogljika 
v delcih PM10, ki sta za zdravje še posebej škodljiva. Ob 
dejstvu, da vse več občanov uporablja kot energent lesno 
biomaso, je ta podatek nadvse zaskrbljujoč. Ministrstvo na 
pozive občin ni odgovorilo.

EKO-sklad bo še naprej podeljeval subvencije po 
objavljenih javnih razpisih na področjih:

•  Ogrevanja in prezračevanja,
•  Izolacije in oken, 
•  Vozil,
•  Električne samooskrbe,
•  Nakupa/gradnje/celovite obnove stanovanjske stavbe,
•  Menjave cevi in oblog,
•  Vode,
•  Odpadkov,
•  Gospodinjskih aparatov.

Vse prijave, ki bodo na EKO-sklad prispele do 28. 2. 2022, 
bodo obravnavali še po dosedanjih pogojih, vloge po 
1. 3. 2022 pa z upoštevanjem ukinitve odloka.
Veljavni razpisi so objavljeni na spletni strani EKO-sklada 
( https://www.ekosklad.si/prebivalstvo ), za tehnične 
informacije in natančnejše informacije o pogojih za 
pridobitev subvencije ali kredita pa priporočamo, da se 
obrnete na Energap  (Energetska agencija za Podravje) tel. 
(02) 234 23 60 ali svetovalno pisarno EKO sklada ENSVET 
, tel. 02 23 42 363, 070 574 630.

Skupna občinska uprava Maribor
Skupna služba varstva okolja

Irena Kozar
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ALERGENI V ZRAKU:
CVETNI PRAH
Podnebje in njegova vsakodnevna pojavna oblika – 
vreme – vplivata na naravno okolje, a tudi na dejavnost, 
počutje in zdravje ljudi. Glede na podnebne spremembe 
lahko vreme močno odstopa od pričakovanih povprečnih 
razmer. Vsakokratne vremenske razmere določajo, kdaj se 
začnejo posamezne fenološke faze (razvojni cikel rastlin) in 
tako vplivajo na začetek, trajanje in morebitne presledke 
in vrhe obremenjenosti zraka s cvetnim prahom. Med 
kazalci okolja se tako spremlja tudi alergijski rinitis, ki je 
posledica izpostavljenosti alergenom in v veliki meri vpliva 
na produktivnost zaposlenih. Podobno velja tudi za astmo 
in konjuktivitis.

Alergeni cvetni prah lebdi v zraku, sproščajo ga v naravi 
razširjene rastline v velikih količinah, veter pa jih lahko 
raznaša na daljše razdalje.

Na spletnih straneh Nacionalnega laboratorija za zdravje, 
okolje in hrano (NLZOH) lahko spremljate Semafor 
obremenitve zraka s cvetnim prahom v preteklem tednu ( 
https://www.nlzoh.si/storitve/cvetni-prah/semafor/ ), prav 
tako pa tudi Napoved za naslednji teden ( https://www.
nlzoh.si/storitve/cvetni-prah/napoved/ ). Obe napovedi vam 
lahko ponudita informacije, s katerimi se lahko pravočasno 
zaščitite pred vplivom naravnih alergenov.

Vir slike: klub Gaia, Jelša

Vir slike: hribi.net, Leska

Kako ravnati?
Cvetnemu prahu se je med sezono cvetenja nemogoče 
izogniti, lahko pa prilagodimo naš vedenjski vzorec, s 
katerim bomo zmanjšali izpostavljenost alergenom in tako 
zmanjšali breme bolezni. Priporočljivo je, da se naučimo 
spoznavati rastline, ki nam škodijo, opazovati njihov razvoj 
in cvetenje. Informacije o cvetenju moramo poiskati dovolj 
zgodaj, še preden postanejo znaki bolezni intenzivni, saj 
določene vrste cvetijo že pozimi (jelša, leska). Po večini je 
vir cvetnega prahu lokalen in se običajno poseda v bližini 
rastlin, le majhen odstotek je dobro ploven in se širi na večje 
razdalje.

V notranje prostore ga prenesemo z odpiranjem oken in 
vrat, obleko in obutvijo. Izogibajmo se torej mehanskemu 
prezračevanju prostorov, za sajenje v okolici bivalnih 
prostorov izbirajmo manj vetrocvetnih dreves oziroma 
rastline, ki sproščajo manj cvetnega prahu. Bolezen lahko 
nadziramo le, če se skušamo čim bolj izogniti poznanim 
alergenom in si po potrebi pomagajmo z zdravili.

Uporabljajmo spletni Dnevnik cvetnega prahu ( https://
www.pollendiary.com/Phd/sl/start ) , ki temelji na pripravi 
modelov za napovedovanje obremenitev zraka s cvetnim 
prahom. Z dnevnikom se lahko na enostaven način ugotavlja 
povezava med simptomi bolezni in obremenitvijo zraka s 
cvetnim prahom v določenem kraju.

Vir: povzeto po Podnebje, okolje in alergije; NLZOH, NIJZ, 
ARSO

Irena Kozar
Skupna občinska uprava Maribor

Skupna služba varstva okolja
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E-OSKRBA NA DALJAVO
ZA VARNO BIVANJE NA DOMU JE ODSLEJ 
BREZPLAČNA

Slovenija je sredstva pridobila od Evropskega socialnega 
sklada in virov REACT-EU, skladno s tem pa bo uporaba 
storitve E-oskrba za 5.000 upravičencev do 30. septembra 
2023 brezplačna. Telekom Slovenije bo z vklopom prvih 
upravičencev pričel sredi aprila 2022.

Kaj je E-oskrba?
E-oskrba je socialnovarstvena storitev socialnega servisa, 
ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča 
samostojnejše, bolj varno in neodvisno bivanje v domačem 
okolju, saj zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim 
centrom oz. zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči, 
če jo uporabniki potrebujejo, če na primer, padejo ali se 
počutijo zelo slabo ali jih zadene možganska kap, ne 
zmorejo do svojega telefona ali do soseda, da bi poklicali 
na pomoč.

Kdo je upravičen do brezplačne E-oskrbe?
Do brezplačne storitve E-oskrba so upravičeni vsi, ki:
•  so starejši od 65 let in pretežni del dneva bivajo sami;

•  zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni spadajo 
v ranljivo skupino prebivalstva v primeru zbolevanja za 
koronavirusno boleznijo;

•  jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in 
pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost;

•  v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo;

•  so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških oziroma 
nevromišičnih obolenj ogroženi za padec oziroma so 
zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni 
različnim neželenim dogodkom v okolju. 

Kaj prejmejo uporabniki ob naročilu E-oskrbe?
Uporabniki bodo z naročilom storitve brezplačno prejeli:
•  varovalni telefon z gumbom za klic na pomoč,
•  zapestnico z gumbom za klic na pomoč,
•  mobilni detektor gibanja na obesku za klic na pomoč,
•  SIM-kartico z mobilnim paketom, ki omogoča neomejene 

dohodne in odhodne klice ter prenos podatkov za potrebe 
izvajanja storitve E-oskrba,

•  storitve asistenčnega centra 24 ur na dan in vse dni v letu,
•  tehnično pomoč, vzdrževanje, servis.

Kako E-oskrba deluje?
Uporabnik ima na svojem domu nameščen varovalni 
telefon z zvočnikom, mikrofonom in velikim SOS-gumbom. 

Od sredine aprila bo storitev E-oskrba, ki starejšim, invalidom 
in kroničnim bolnikom omogoča samostojnejše, bolj varno in 
neodvisno bivanje v domačem okolju, na voljo brezplačno.
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S pritiskom nanj se na enostaven način takoj poveže z 
asistenčnim centrom, ki je na voljo 24 ur na dan in vse dni v 
tednu. Če uporabnik do varovalnega telefona ne more (na 
primer zaradi padca) oziroma ni v njegovi bližini, lahko klic 
sproži s pritiskom na SOS-gumb na zapestnici. Uporabnik 
lahko sproži klic na pomoč tudi s posebnim obeskom s 
SOS-gumbom, ki v primeru padca tudi samodejno sproži 
klic v asistenčni center. V  asistenčnem centru strokovno 
osebje organizira ustrezno pomoč; če je potrebno, na dom 
uporabnika tudi napoti reševalce.
Za brezplačno namestitev opreme na dom uporabnika bo 
poskrbel Telekom Slovenije, namestitev je enostavna, brez 
vrtanja in posebnih napeljav. 
Naprava za pomoč se priključi na elektriko in se preko 
mobilnega omrežja Telekoma Slovenije samodejno poveže v 
sistem E-oskrbe. Hkrati se brezžično poveže tudi z baterijsko 
napajano zapestnico in obeskom, ki ju dobi uporabnik. 
Na daljavo se spremlja delovanje storitve in baterij; za 
menjavo baterij poskrbi Telekom Slovenije. Uporabnik s tem 
nima nobenih skrbi. 

Kje se lahko E-oskrbo naroči in pridobi več informacij?
Za naročilo in več informacij sta na voljo brezplačna številka 

080 12 13 in e-naslov: eoskrba@telekom.si.
Prav tako dodatne informacije in naročilo storitve zagotavlja 
Zveza društev upokojencev Slovenije.
Več informacij je na voljo tudi na: E-oskrba - Zasebni 
uporabniki - Telekom Slovenije

Smo edinstven vlak ŠOLA ZDRAVJA, 
ki potuje po vsej Sloveniji. Postaje 
določamo sproti. Ustavljamo se po 
željah potnikov, ki želijo vstopiti na 
vlak. Naš vlak se servisira v Domžalah, 
kjer je tudi lokomotiva z glavnim 
vlakovodjo in ostalo ekipo, ki skrbi 
za redno in varno vožnjo. Ta hip je 
naša kompozicija sestavljena iz 248 
vagonov oranžne barve. Potujemo 
skozi 89 slovenskih občin. Potovanja 
z nami so varna, saj nas spremljajo 
tudi pravi mojstri, strokovno osebje 
- kineziologi. Vse pojasnijo in vse 
pokažejo v 1000 gibih. Naše potovanje 
je brezplačno. 
Da bo pot še naprej redna in ažurna, 
predvsem pa varna, vožnjo nadzira in 

sofinancira Glavna postaja v Ljubljani 
- MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE.  Na naši 
spletni strani spremljajte vozni red 
vlaka Šola zdravja, da boste vedeli, 
kdaj pride na vašo postajo in ga ne 

boste zamudili. Z vlakom trenutno 
potuje skoraj 4.500 potnikov. Bodite 
tudi vi med njimi!

Neda Galijaš
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ZELENE STREHE IN VERTIKALNE 
POVRŠINE –IZBOLJŠAJMO KAKOVOST
BIVALNEGA OKOLJA Z MEDOVITIMI RASTLINAMI

Naš cilj je, da se poveča število medovitih rastlin, ki bodo 
nudila medenje v prihodnosti in zagotavljala preživetje 
opraševalcev. Ena od možnosti za povečanje števila 
medovitih rastlin predstavljajo tudi površine streh in 
vertikalnih površin, ki se tudi pri nas v Sloveniji že vključujejo 
tako pri načrtovanju novih stavb kot tudi pri sanacijah. 

Zelene strehe in njihov pomen
Zelena streha predstavlja zaključni sloj strešne kritine, 

prekrit z vegetacijo in je v današnjem času gradnje objektov 
pomemben odgovor na vprašanja ekoloških, socialnih in 
ekonomskih izzivov. Ustrezno strokovno načrtovanje in 
izvedba zelene strehe izboljšuje mikroklimatske razmere, 
kakovost bivalnega okolja ter nudi življenjski prostor 
rastlinam in živalim. Ljudje so že v preteklosti prekrivali 
bivališča z zemljo in rastlinjem zaradi zaščite pred zunanjimi 
vplivi, predvsem temperaturo in padavinami ter so velikokrat 
nastale samorastno na zapuščenih objektih. (Ozelenitev 
streh in vertikalnih površin, MOP priporočila, 2021)
Tudi na Čebelarski zvezi Slovenije se lahko pohvalimo 
s postavljeno zeleno streho z medovitimi rastlinami 
(marec 2020), saj se zavedamo številnih prednosti, ki jih 

Zelena streha na Čebelarski zvezi Slovenije

Vir: Nataša Klemenčič Štrukelj

Slovenski čebelnjak z zeleno streho

Vir: arhiv ČZS

Zelena stena, Družinski center (Ljubljana)

Vir: svetovni splet

Na Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS) se zavedamo ranljivosti in 
pomena čebel za naš ekosistem in našo prihodnost. V okviru 
projekta »Dan vseslovenskega sajenja medovitih rastlin«, ki 
bo potekal v soboto 26. marca, si aktivno prizadevamo za 
zasaditev površin z medovitimi rastlinami, kar čebelam in 
ostalim opraševalcem omogoča dodatne pašne površine.
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Zelena streha avtobusne postaje (Logatec)

Vir: arhiv ČZS
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nudi takšna površina, predvsem pa želimo čebelam in 
ostalim opraševalcem zagotoviti dodatno pašo. Opažamo, 
da jih čebele in ostali opraševalci v času cvetenja homulic 
množično obiskujejo. 

Pozitivni učinki:
–  zadrževanje meteornih padavin in zakasnitev odtekanja 

vode ob nalivih;
–  izboljšana energijska varčnost objektov, kar zmanjšuje 

stroške vzdrževanja;
–  podaljšana življenjska doba strehe, s tem pa tudi življenjska 

doba objekta;
–  ublažitev učinkov pregrevanja urbanih področjih;
–  izboljšana zvočna izolacija objekta;
–  pripomore k zmanjševanju onesnaževanja zraka;
–  zagotavljanje dodatnega življenjskega prostora za ljudi, 

živali in rastline. (Zelene strehe v praksi, 2016)

V projekt ČZS »Dan vseslovenskega sajenja medovitih 
rastlin« so vključena že številna podjetja, organizacije, 
lokalne skupnosti in posamezniki, tudi iz tujine. Sicer k 
sajenju medovitih rastlin vabimo prav vsakogar, da se po 
svojih zmožnosti priključi aktivnostim za povečanje števila 

medovitih rastlin, ki bodo v prihodnje zagotavljale še bolj 
zeleno in medovito Slovenijo. Veseli bomo vaše podpore 
in sodelovanja ter kakršnekoli povratne informacije po 
elektronski pošti: petra.bracko@czs.si. Naj medi - tudi na 
zelenih strehah in drugih površinah objektov. Več o projektu 
vseslovenskega  sajenja medovitih rastlin najdete na spletni 
strani: https://www.czs.si/content/dansajenja.

Petra Bračko,
svetovalka za ekonomiko v čebelarstvu
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vem,
kje z veseljem stanujem.
vem, kje vse za moj  
dom nakupujem.

MARIBOR – Center tehnike na Cesti Eve Lovše 1 
LENART – Center tehnike in gradnje na Gradiški cesti 2
PTUJ – Center tehnike in gradnje na Ormoški cesti 30
SLOVENSKA BISTRICA – Center tehnike in gradnje na Ljubljanski cesti 72

Živim. Gradim. Uživam.

Do 24
obrokov
brez obresti

**PRIDOBITE

do 6%
DODATNEGA

BONUSA

*Z nakupi v Pika bonitetnem obdobju prejmete za vsak € nakupa 1 Piko na vašo kartico. 3.500 pik vam prinaša 210 € bonusa, 
kar predstavlja do 6 % vseh nakupov. Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Več informacij na www.mtehnika.si

Pomlad je tisti letni čas, v katerem najraje gradimo ali  
obnavljamo svoje hiše in domovanja. Pri nas smo na  
vaša prihajajoča gradbena dela, dobro pripravljeni.  
Pridite in nas obiščite, kjer se vam bomo osebno  
posvetili pri oblikovanju ugodne ponudbe za vas.

DOBRODOŠLI V NAŠE POSLOVALNICE - 41x PO VSEJ SLOVENIJI! 
ŠE POSEBEJ VABLJENI K OBISKU, VAM NAJBLIŽJIH CENTROV:
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PREDNOSTI NAPRAVE:
• Ugodno in ekonomično
• Varna oskrba s toploto
• Fleksibilne možnosti uporabe
• Za novogradnjo ali modernizacijo

* Dodatna pojasnila na www.ekosklad.si

Weishaupt d.o.o.  |  Teharje 1  |  3000 Celje  |  info@weishaupt.si  |  www.weishaupt.si

Split toplotna črpalka
WWP LS 8-B R-E

SE ODLOČATE 
ZA ZAMENJAVO 
OGREVALNEGA 
SISTEMA? 
GRADITE ALI 
ADAPTIRATE?
Toplotna črpalka Weishaupt je 
zanesljiva, tiha in primerna za 
radiatorsko in talno gretje.  Za 
brezplačen ogled in svetovanje 
pokličite na 041 461 321 ali 
nam pošljite zahtevek na 
info@weishaupt.si. 

Pripravimo vam optimalno rešitev 
in dokumentacijo pri pridobitvi 
subvencije Eko sklada, 
v skladu z aktualnim razpisom.   
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PA SMO GA 
POKOPALI

Ob polnoči ob prehodu z 2. na 3. februar po svečnici so 
v novem miklavškem parku ob trgovini Spar zadoneli 
zvonci Miklavških korantov. Zbrali so se ob ognju in ob 
plesu opravili tradicionalni korantov skok. To je ta čas, ko si 
koranti prvič nadenejo gamaše, v roke vzamejo ježevke in 
obesijo zvonove ter z glasnim zvonjenjem odganjajo zimo 
in zlo v zameno za pomlad, srečo in dobro letino, istočasno 
pa naznanjajo pustni čas. Od takrat naprej si lahko koranti 
nadenejo popolno korantovo opravo, ki jo lahko nosijo 
vse do pepelnične srede oziroma do pustnega torka, ko 
pusta pokopljejo. Seveda se je mistične prireditve poleg 
drugih udeležil tudi miklavški župan mag. Egon Repnik, ki 
je v svojem nagovoru zaželel predvsem čimprejšnjo zmago 
nad epidemijo. Svoje poslanstvo s korantovim skokom so 

Letos, ko je epidemija že malo ponehala, so se med nami 
ponovno v večjem številu pojavili tudi kurenti. Med njimi so 
bili tudi mladi dobrovški kurenti, ki so v spremstvu pokača 
obiskali župana na občini v Miklavžu ter s svojim plesom 
in nežnimi zvončki po starem izročilu preganjali zlo ter 
naznanili skorajšen konec zime. Seveda pa sta bila župan 
in podžupanja vesela tudi priložnostnega darila, to je rutica 
z znakom dobrovškega kurenta. Župan se jim je prisrčno 
zahvalil za obisk in lepe želje ter jih, kot se spodobi, tudi 
pogostil. Naslednji dan so obiskali občino tudi miklavški 

KORANTOV SKOK
TUDI V MIKLAVŽU

miklavški koranti dobro opravili, tako da se nam v letu 2022 
ni kaj bati. Posebne pozornosti pa so bili deležni številni 
mali koranti, ki so jih, seveda, spremljali starši, zato se za 
prihodnost miklavških korantov tudi ni bati. Prireditev je v 
sodelovanju pripravilo Turistično društvo Miklavž, ki je med 
drugim poskrbelo tudi za pijačo. Da pa ne bi koranti zaradi 
silnega plesa in pozvanjanja s težkimi zvonovi obnemogli, 
je občina poskrbela tudi za »občinske sendviče«, kajti noč 
je bila dolga in skrivnostna.

Dragica Centrih, 
podžupanja  
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KURENTOV FEBRUAR,
BIL JE LEP, PA TUDI NAPOREN

koranti in tudi oni zaplesali svoj ples ter s svojimi zvonci 
bučno preganjali zlo in zimo, nato pa se odpravili po Ptujski 
cesti, kjer so spotoma obiskali kar nekaj podjetij. Popoldne 
so se zbrali v parku pri trgovini Spar in skupaj z dobrovškimi 
kurenti pokopali pusta. Prireditev je potekala v organizaciji 
miklavškega turističnega društva v sodelovanju z občino in 
miklavškimi vinogradniki. Na pokop pusta je prišlo veliko 
občanov, za vse pa je bilo dovolj krofov kakor tudi slastnih 
palačink ekipe Duh, žejen pa tudi ni odšel nihče. Saj se je, 
vendar, pust poslovil za eno leto.

Dragica Centrih,
podžupanja

Kurenti, koranti nas v svojem poslanstvu še nikoli niso 
razočarali; vsakič je namreč za zimo prišla pomlad. Da je letos 
to še nekoliko prej, so gotovo veliko pripomogli Dobrovški 
kurenti, ki so se tik pred pustnim časom šele nekoliko bolj 
„uradno“ formirali, pod svojo perutničko jih je namreč 
sprejel NK Dobrovce. In že po prvem preštevanju se najmlajši 
približujejo trem deseticam, kaj hitro pa so kurentijo zase 
našli tudi starejši odganjalci zime; ki so demonsko ekipo 
še številčno dopolnili. Letos je bil pustni, mastni čas res 
na strani najznamenitejše avtohtone slovenske maske, saj 
so imeli kar 27 dni časa za svoje glasno poskakovanje in 
odganjanje vsega slabega. Predvsem najmlajši dobrovški 
kurenti so se v tem mesecu še posebej potrudili in utrudili. 
Že točno minuto čez polnoč s 2. na 3. februar so na prvem 
miklavškem kurentovem skoku skupaj z Miklavškimi 

koranti zaplesali okrog ognja in napovedali njihov mesec. 
Šestošolci so pripravili predstavitev kurentovanja in prikaz 
kurentove opreme, skoka in plesa po oddelkih matične in 
podružnične šole. Prav tako so se s posebnim zanosom 
napotili v dobrovški vrtec Ciciban, kjer so otroke malo 
prestrašili, z njimi poplesali, se fotografirali; pa kakšnega 
tudi prijazno pobožali. Tudi nogometni trening je bil v 

DRUŠTVENA DEJAVNOST
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pustnem času nekoliko drugačen, 
saj so si igralci kurenti pač nadeli bolj 
košato športno opremo. Na mastno 
nedeljo so se podali v kurentovo 
povorko, ki je ob spremstvu pokačev 
potovala iz Dobrovc do Dravskega 
Dvora in Skok. Seveda tudi na župana 
in občinsko upravo niso pozabili, ta 
pot jim je že od lanskega leta še kako 
bila poznana. Veliko so poskakovali 
naokrog po naših vaseh, skoraj je ni 
ulice, ki bi jo spregledali, in ob vsakem 
prisrčnem sprejemu, teža oprave, 
utrujeno telo ali mrzel veter, niso bili 
pomembni. Pomembno je bilo to, 
da so vam kurenti prinesli veselje, le 
dobre želje, slabe pa odganjali. Pustni 
čas so povezali s pokopom pusta v 
miklavškem amfiteatru, kjer so kravji 
zvonci še zadnjič glasno zadoneli; 

saj je pepelnica prinesla tudi že malo 
zasluženega počitka za čas enega 
leta. Dobrovški kurenti so torej imeli 
lep, a tudi naporen februar; njihove 
pustne vezi pa se bodo še prepletale 
v toplejšem delu leta, saj bodo kakšen 

piknik ali druga druženja dobrodošla, 
ne nazadnje pa je to mladež iz Dobrovc 
in Skok, ki so prijatelji na vasi, sošolci v 
šolskih klopeh in nogometni sotrpini. 

Mateja Pleteršek
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EDINO PLAČILO ZA NAŠE DELO
JE DOVOLJ PUBLIKE V DVORANI

90 let MILKE HADLER

Milka Hadler je postala članica KUD Zvonke Antoličič 
v Miklavžu na Dravskem polju leta 1952. V društvu je 
bila knjižničarka, plesala je v folklori, pela v ženskem in 
mešanem zboru, najraje od vsega je igrala v dramski skupini, 
v kateri je tudi režirala številne otroške in odrasle predstave 
in proslave. Bila je ustanoviteljica KUD Certus in društvu 
tudi predsedovala. Bila je tajnica ZKO Tezno in predsednica 
Skupščine Kulturne skupnosti in tri mandate predsednica 
Nadzornega odbora ZKD Maribor. Ob ustanovitvi občine 
Miklavž je še posebej pazila na interese ljubiteljske kulture, 
za kar si je med drugimi priznanji zaslužila zlati grb občine 
Miklavž. 
Leta 2007 je prejela srebrno medaljo Zveze kulturnih društev 
Maribor za režisersko in organizacijsko delo v društvenem 
kulturnem življenju Miklavža in Maribora.
Milka je še danes aktivna članica KUD Zvonke Antoličič. 
Pomaga članom z idejami in bogatimi odrskimi izkušnjami. 

Ali je Miklavž na Dravskem polju vaš rojstni kraj? 
Moj rojstni kraj je Miklavž na Dravskem polju. Rodila sem se 
kot tretji otrok v družini Vinka in Marije Lešnik. 

Poročili ste se s Srečkom Hadlerjem. Ustvarila sta si 
družino. Imate sina Boža in hčerko Duško, vnuke in 
pravnuke. Nam lahko opišete svojo življenjsko pot?

Po vojni sem hodila v šolo v Maribor, najprej v takratno nižjo 
gimnazijo, po opravljeni mali maturi sem obiskovala takratno 

višjo gimnazijo. Moja želja je bila študij na Akademiji za 
igralsko umetnost, vendar mi je ta študij zaradi zdravstvenih 
težav zdravnik odsvetoval, zato sem se zaposlila. Moja prva 
zaposlitev je bila v Tovarni poljedelskih strojev, nato v TAM 
Maribor, nekaj časa v Obrtnem torbarstvu Maribor, nato 
na občini Maribor, nazadnje pa v Certusu Maribor. Ob delu 
sem kot izredna študentka študirala na VEKŠ-u v Mariboru. 
Ko sem hodila v šolo v Maribor, sem hodila iz Miklavža v 
Maribor peš. Ob šestih zjutraj sem šla od doma, da sem 
prišla do osmih v šolo. Pozimi je bila še trda tema in me je 
bilo zelo strah. Edina sem hodila iz Miklavža v Maribor v šolo. 
Premzlov Tinček je bil zaposlen v trgovini v Gosposki ulici. 
Tudi on je hodil peš v službo. Na glavni cesti sem ga čakala 
in šla z njim, da ne ni bilo tako strah. Sredi gozda je namreč 
vedno stal vojak, ki je stražil skladišče orožja. Mimo njega 
sem vedno tekla. 
Spomnim se neke zime, ko je čez noč zapadlo skoraj meter 
snega, jaz pa sem gazila tisti sneg in vsa premočena prišla 
v šolo. V razred nas je prišlo samo pet. Dijaki zaradi obilice 
snega niso prišli v šolo. Razrednik je prišel v razred, me 
ozmerjal in me napotil domov. Takrat so za en teden zaprli 
šole. 
Spomnim se tudi, kako grozno je smrdelo na glavni cesti, 
kjer so bili zakopani s strelskih jarkih po vojni ustreljeni 
(rekli so, da so bili ustaši). Pri zadnji hiši na Teznem sem si 
pri studencu zmočila robček in si ga dala na nos, da sem 
vzdržala mimo jarkov. 

Na spletni strani ZKD so o Milki zapisali: 
»Ugledni skupini častnih članov ZKD 
Maribor z Janezom Karlinom na čelu 
se z Milko Hadler pridružuje ženska, 
ki ji kulturno delovanje predstavlja 
neločljivi del življenja in ki je bila 
vedno pripravljena na nesebična 
dejanja, da bi tudi drugim utrla pot do 
kulturnih vrednot.« 
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Leta 1956 sem se poročila s Srečkom. V zakonu sta se nama 
rodila sin in hčerka. Imam dve vnukinji in vnuka ter tri sladke 
pravnukinje, ki so mi v veliko veselje. 

Kdaj ste spoznali, da je kultura velik in pomemben 
del vašega življenja? 

Moja mama in oče sta bila oba amaterska igralca. Oba 
sta sodelovala pri simboličnih vajah, ki so jih pripravljali 
sokoli in orli. Mama je bila orlica, oče pa sokol. Često sta 
mi pripovedovala o njunem nastopanju in me navdušila, 
da bi tudi jaz nastopala. V otroških igrah, ki sta jih režirali 
učiteljici Ana Krunič in Alojzija Pepelnjak, sem že v osnovni 
šoli nastopala in na vsaki proslavi, ki jih je bilo takrat veliko, 
tudi recitirala. Tudi med vojno smo igrali in recitirali.
Družina Pepelnjak se je preselila iz Miklavža v Košake. Gospa 
Pepelnjak pa je želela, da bi nekdo nadaljeval delo, zato me 
je poslala v enotedenski režiserski tečaj v Ljubljano. Tam 
smo se učili režije drame, komedije, recitacije in maskiranja. 
Ko sem prišla s tečaja, sem režirala otroško predstavo Bedak 
Pavlek in za odraslo skupino Županovo Micko, v kateri sem 
igrala Micko. Takrat sem spoznala, da bo kultura velik in 
pomemben del mojega življenja.

Se spomnite, v koliko različnih predstavah ste igrali 
in koliko ste jih režirali?

Nastopala sem v preko dvanajstih predstavah in jih tudi 
režirala. Mnoge sem režirala, tudi otroške in mladinske 
predstave. Z vsemi smo nastopali na revijah dramskih 
skupin, z nekaterimi tudi na republiški ravni in mnogo 
gostovali v raznih krajih. 
Šest članov dramske skupine nas je nastopalo tudi v 
nadaljevanki Strici so mi povedali. Snemali smo v Filovcih. 
Igrali smo skupaj s poklicnimi igralci. To so nepozabni 
spomini. Polde Bibič, Zlatko Šugman in Danilo Benedečič 
so zganjali šale in bilo je ogromno smeha.

Pripravljala sem tudi proslave za vsak državni praznik, sama 
pisala scenarije za proslave. Največji projekt je bila proslava 
leta 1983 za dan borca, 4. julij. To je bila osrednja proslava 
vseh sedmih občin Maribora. Sodeloval je mešani pevski 
zbor, recitatorji, mladina in taborniki. Scenarij, ki sem ga 
napisala, sem morala nesti v pregled na občino Maribor, 
na oddelek za Ljudsko obrambo, da je bilo vse v skladu 
s takratnim režimom. Proslava je bila na stadionu pred 
osnovno šolo. Stadion je bil nabito poln gledalcev, saj so 
prišli iz vseh občin. 

V Naših izvirih, št. 91, leta 2018 ste zapisali: »Edino 
plačilo za naše delo je dovolj publike v dvorani.« 
Se vam zdi, da se občani udeležujejo kulturnih 
dogodkov v dovolj velikem številu?

Za vsako predstavo in tudi proslavo je potrebno izbrati 
primerno besedilo, potrebno je veliko število vaj. Zato smo 
bili vedno veseli, če je bila dvorana polna gledalcev. Bili so 
časi, ko smo vsako predstavo v Miklavžu morali igrati dvakrat 
in dvorana je bila vedno polna. Zadnje čase pa beležimo od 
80 do 100 gledalcev. Proslave pa so sploh malo obiskane. 
To nas žalosti. Menda je vzrok temu, da smo blizu mesta in 
si občani ogledajo predstave v gledališču. 
Zgoraj sem povzela nekaj funkcij in nagrad iz vašega 
bogatega kulturnega udejstvovanja. Zagotovo sem kaj 
izpustila?
Poleg naštetih funkcij sem bila članica tričlanskega odbora v 
Dvorani Tabor. Do konstituiranja dvorane je namreč to vodil 
tričlanski odbor. En član za kulturo, en za telesno kulturo in 
en za šolstvo. Jaz sem bila za kulturo.  

V Naših izvirih pišete kolumno Sprehod skozi neki 
čas. Kaj vas je navdihnilo, da ste začeli pisati o 
zgodovini kraja in ljudi? Koliko let že pišete?

Da sem začela pisati v Naših izvirih, sta me nagovorila Hilda 
in Ivan Žigart. Rekla sta mi, naj napišem spomine. Tako sem 
prvi članek napisala leta 2004. Pišem že osemnajst let. 
Spominov je veliko in tako še kar pišem. 

Kako preživljate dneve v teh negotovih časih?
V teh negotovih časih preživljam dneve tako, da ne grem 
preveč med ljudi, le v trgovino, rešujem križanke, berem, 
pospravljam in opravljam gospodinjska dela.

Katera je najpomembnejša obljuba, ki ste jo dali 
sami sebi?

Moja najpomembnejša obljuba, ki sem si jo dala, je bila, da 
bom dobra šefinja in dobra mama.

Če bi nam lahko dali en sam življenjski nasvet, 
kakšen bi bil?

Spoštovanje drug do drugega. Pridno delo in zdravo 
življenje. 

Andreja Lešnik

DRUŠTVENA DEJAVNOST

V letu 2021 je bilo v občini
Miklavž na Dravskem polju rojenih 42 otrok,

in sicer 20 fantkov in 22 deklic, od tega 
enkrat dvojčici

(podatki povzeti po prejetih vlogah za 
enkratni prispevek ob rojstvu otroka).

Staršem iskrene čestitke
ob rojstvu novih družinskih članov!



27

Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

ZIMSKA JUTRA Z VADBO
1000 GIBOV V MIKLAVŽU IN NA SKOKAH
Lansko zimo so nam ukrepi za preprečevanje širjenja virusa 
preprečili vadbo na prostem, zato smo v letošnjo zimo 
zakorakale še s toliko večjimi pričakovanji. Ugotovile smo, 
da je vadba v debelih bundah nekaj čisto drugega kot v 
lahkih majicah in jopicah. Velikokrat smo se na ta račun že 
navsezgodaj zjutraj nasmejale.
V društvu so tudi letos zelo dobro poskrbeli, da so imeli vsi, 
ki se zaradi različnih razlogov niso mogli udeležiti vadbe na 
prostem, alternativne možnosti vodene vadbe 1000 gibov. 
Na voljo je bila vadba na daljavo preko Zoom povezave pod 
vodstvom magistrice kineziologinje, tudi TV Ptuj je vključil 
vsakodnevno jutranjo vadbo 1000 gibov v svoj program. Na 
YouTube kanalu društva Šola zdravja so objavljeni videi, po 
katerih je v vsakem trenutku možno telovaditi. Možnosti za 
vadbo od doma je torej res veliko.
Del skupine Magnolij se je po sili razmer to zimo nekaj 
časa povezoval preko skupinske video povezave in vadil na 
daljavo od doma, medtem ko sta drugi del skupine Magnolije 
in skupina Avio Skoke vztrajala z vadbo na prostem tudi, ko 
so se temperature spustile precej pod ledišče.
Ena od značilnosti skupin društva Šola zdravja so tudi himne, 
ki jih člani zapojejo ob različnih priložnostih. Vedno gre za 
hudomušne in igrive pesmi, ki se zapojejo na dobro znane 
melodije. Tudi skupini Avio Skoke in Magnolije Miklavž nista 
izjemi.
Vabimo sokrajane in sokrajanke, ki želijo ostati ali postati 
fit, se ne branijo smeha in dobre volje ter se zavedajo, da 
za svoje zdravje lahko naredimo največ sami, da se nam 
pridružijo. Vsako jutro od ponedeljka do petka se ob 7. 30 
zberemo v Miklavžu pred taborniškim domom in na Skokah 
na športnem igrišču pri letališču. V dobre pol ure razmigamo 

Himna skupine Avio Skoke
(na melodijo Jaz pa grem na 

zeleno trav’co)

Vesela sem in ponosna nase,
ker končno najdem čas le zase.

Ko zjutraj vstanem, se veselim,
da tisoč gibov naredim.

Tukaj zbrale smo ženske se,
ki rade zdrave in fit bi b’le.

Vdih, izdih, počep, poskok,
vsak dan bolje nam gre od rok.

Avtorica: članica skupine Avio Skoke

Himna skupine Magnolije Miklavž
(na melodijo Rozamunda)

Zjutraj, ko vstanem in si oči pomanem,
oranžno se oblečem, k Magnolijam stečem!

S 1000 gibi zjutraj razmigam se že,
s svežim zrakom pljuča napolnijo se,

pesem, hvaležnost, na koncu napolni srce,
Magnolije in 1000 gibov, to življenje zame je!

(Besedilo je nastalo med eno od jutranjih vadb.)
Skupina Avio Skoke v objemu zimskega sončnega vzhoda.

Foto: Mojca Rajšp

Skupina Magnolije Miklavž ob slabem vremenu vadbo opravi pod streho 

ruskega kegljišča. Foto: Melita Ćulum

naša telesa, se nadihamo svežega zraka, malo poklepetamo 
in se nasmejemo. Na koncu nam ne preostane drugega, 
kot da se z dobro voljo in pozitivno energijo odpravimo 
prihajajočemu dnevu naproti.

Nataša Sinovec, 
vodja skupine Magnolije Miklavž

DRUŠTVENA DEJAVNOST
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KONTROLA VINA LETNIKA 2021

»JOB SHADOWING«
NA PORTUGALSKEM

Vzorce vina je predstavilo enajst članov Društva 
vinogradnikov Miklavž, prinesli pa so osemintrideset 
vzorcev.
Vzorce smo razvrstili po sortah in preostanku nepovretega 
sladkorja v vinu. 
Vzorce je strokovno pregledala mag. Tadeja Vodovnik 
Plevnik s Kmetijsko-gozdarskega zavoda v Mariboru. Pred 
pregledom je spregovorila o napakah pri negi vina, kdaj 
in kako nastanejo in kako jih odpravimo ali oblažimo. Za 
vsak vzorec je predstavila stanje in morebitne napake, ki 
jih je pospremila z navodili in načinom odstranitve napak. 

Po programu dela in stanju vina v času nege smo v torek, 
14. decembra 2021, v sodelovanju s KGZ Maribor izvedli 
kontrolo vina letnika 2021.

Nekatere napake nege vina so težje popravljive in se 
poznajo v dozorelem vinu.
Poročilo o stanju vzorcev smo vinogradnikom sporočili po 
elektronski pošti ali telefonu. Prejeli so tudi predlog ukrepov 
za izboljšanje stanja vina.
Popravke je svetovala za polovico vzorcev, ostali primerki pa 
so pokazali dobro napredovanje v kvalitetno vino.
Za dogodek pregled letnika so veljali PCT-ukrepi.
Sodelujoči so nosili maske in upoštevali medsebojno 
razdaljo v pričakovanju zboljšanja stanja pandemije in v 
upanju možnosti skorajšnjega druženja.

Ivan Knez,
predsednik društva

DRUŠTVENA DEJAVNOST / MLADI UPI

V začetku decembra smo se strokovne delavke OŠ Miklavž 
skupaj z ravnateljico odpravile na Portugalsko, kjer smo 
pod okriljem projekta Erasmus+ spoznavale njihov 
izobraževalni sistem v šolskem centru Camilo Castelo 
Branco v Famalicau na severu Portugalske. Ponosni smo, da 
je OŠ Miklavž na Dravskem polju ena izmed redkih šol, ki je 
v prvem krogu razpisa pridobila tudi akreditacijo Erasmus+. 
Metoda sledenja na delovnem mestu oz. »job shadowing« 
je metoda, pri kateri opazovalec opazuje zaposlenega. 
Gre za metodo opazovanja dobre prakse. Namen le-te je, 
da opazovalec preko direktnega pristopa dobi natančne 
informacije o poteku točno določenega dela. Pomembno 
je, da imaš kot opazovalec zastavljene cilje in pričakovanja, 
kaj želiš spoznati. Naši cilji so se nanašali na spoznavanje 
njihovega izobraževalnega sistema ter inkluzijo otrok s 

posebnimi potrebami. Metoda omogoča boljše razumevanje 
in natančen vpogled v potek učnega in organizacijskega 
dela. Vpliva na izboljšanje komunikacije, timskega dela, 
poznavanja vlog, več povezovanja in sodelovanja. Hkrati 
omogoča pridobivanje novih idej pri izvajanju vzgojno-
izobraževalnega procesa ter reševanju težav, s katerimi 
se soočamo učitelji v vzgojno izobraževalnem sistemu. Je 
odlično orodje za sodelovanje, izmenjavo najboljših praks 
in samorazvoj.
V njihovem izobraževalnem sistemu najdemo šole, ki 
so ustanovljene s strani zasebnih organizacij ali fizičnih 
oseb, ter šole, ustanovljene v skladu z veljavnimi pravnimi 
akti. Prvo skupino šol imenujemo zasebne šole - »Escolas 
particulares«, drugo skupino pa zadružne šole »Escolas 
cooperativas«. Zasebne in zadružne šole lahko sledijo učnim 
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načrtom in programom javnega izobraževanja ali sprejmejo 
lastne učne načrte in programe, ki pa morajo biti v skladu s 
splošnimi načeli, strukturo in cilji izobraževalnega sistema.
Naš obisk je zajemal oglede oziroma sledenje:
–  šole in ogled šolskih prostorov (Visit to school spaces)
–  pouka v razredih od 1. do 5. razreda
–  pouka srednješolcev (Students presentation - volunteer 

program – GIVE)
–  likovne umetnosti (Art workshop)
–  izobraževanja učiteljev (Teacher training - information 

session (teacher training center)
–  usposabljanja pomočnikov (Training of operational 

assistants - information session 
–  prostovoljna združenja (Association (partner in volunteer 

activities)
Obiskali smo tudi Educational Resource Center. Nekoč je bila 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
NA POHORJU

S sedmošolci smo od 27. 1. 2022 do 31. 
3. 2022 preživljali zimsko šolo v naravi 
na Pohorju v hotelu Tisa. Šole v naravi 
se je udeležilo 47 učencev, od tega se 
jih je 42 udeležilo smučarskega tečaja 
alpskega smučanja, pet učenk pa je 
teklo na smučeh. Obe dejavnosti sta 
potekali na Arehu. 
V popoldanskem času so potekale 
različne dejavnosti, kot so spoznavanje 

ta zgradba, ki je že takrat služila izobraževanju, v zasebni 
lasti. Mestni svet jo je odkupil in jo namenil v izobraževalne 
namene. V njej najdejo prostore učenci s posebnimi 
potrebami, kjer lahko izvajajo različne najsodobnejše 
terapije, ki jim pomagajo pri soočanju s težavami, ki 
jih vsakodnevno spremljajo. Svoj prostor najdejo tudi 
nadobudni športniki, plesalci in plesalke, ki so se že izšolali, 
pa še niso dobili zaposlitve. 
Obisk na Portugalskem nas je navdušil. Pridobile smo veliko 
novih spoznanj, idej. Zelo se nas je dotaknila tudi inkluzija, 
ki je pri njih del rednega šolskega sistema. V Sloveniji še ne 
moremo govoriti o inkluziji, ampak le o integraciji otrok 
s posebnimi potrebami. Naše sledenje se je zaključilo z 
mislijo: sam lahko greš hitreje, skupaj lahko gremo dlje. 
 

Irena Kos
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ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
V BOHINJU

Konec meseca januarja smo se z osmošolci odpravili v 
zimsko šolo v naravi v CŠOD Bohinj. Zaradi izrednih razmer 
in velikega števila okužb je bilo prisotnih le 46 učencev. 
Od teh se jih je 37 udeležilo petdnevnega smučarskega 
tečaja na Voglu, 9 učencev pa je teklo na smučeh v okolici 
Bohinjskega jezera. Učenci so bili med petdnevnim bivanjem 
vključeni še v naslednje aktivnosti: krpljanje, nočni pohod, 
igra Activity, astronomija, cirkuške spretnosti in zaključni 
ples. Spoznali so tudi, kako poskrbeti za svojo varnost na 
smučišču in 10 FIS-pravil. Zadnji dan so se učenci preizkusili 
še v čisto pravi smučarski tekmi.
Cilji šole v naravi so bili v celoti uresničeni, torej z vidika 
socializacije, skupnega bivanja, medsebojnega sodelovanja 
in pomoči sošolcem. V drugem okolju so učenci osebnostno 
dozoreli, sami so iskali nekatere rešitve težav ali pa so jim 
pri tem pomagali sošolci. 

okolice hotela, nočni pohod, kviz Male sive celice, predavanje 
lovca, splavarja in planinca, astronomija, zadnji večer pred 
odhodom pa še zabavni program, ki so ga pripravili učenci. 
Poseben izziv pa je bilo preživljanje časa brez telefona.
Učenci so preživeli pet dni aktivno in vsak od njih je 
dosegel zastavljene cilje, nekateri so prvič stali na smučkah 
in se naučili smučati, drugi so svoje znanje dopolnili. Vsi 
pa so odšli domov zadovoljni, polni vtisov, obogateni z 
izkušnjo skupnega bivanja, ko se je treba znati prilagajati 
in spoštovati sebe in svoje sošolce.
Pika na i pa je bilo čudovito vreme. Vsi, učenci in učitelji 
spremljevalci, se bomo teh dni preživetih na Pohorju radi 
spominjali.

Nevenka Gselman,
vodja šole v naravi

Staršem smo se vsakodnevno s kratko vsebino dneva in 
slikami javljali preko aplikacije Padlet na povezavi: https://
padlet.com/rok1/3coi5mrqe2p8u8ni.
Vse dni nas je spremljalo lepo vreme, zato smo res uživali v 
zasneženi zimski pravljici. 

Andreja Kolander
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SPV

VARNO Z MOTORJEM

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu naše 
občine svetuje motoristom izjemno previdnost in strpnost, 
prilagoditev hitrosti vožnje razmeram na cesti ter uporabo 
zaščitne čelade in druge opreme. Varnost motoristov je 
pomembno povezana tudi z ravnanjem motoristov samih, 
saj statistični podatki kažejo, da so pogosto motoristi sami 
tudi povzročitelji prometnih nesreč. Lani je tako samo v prvi 
polovici leta na slovenskih cestah umrlo 12 motoristov. Na 
srečo to ne velja za našo občino, saj v lanskem letu na našem 
območju ni bilo nobene prometne nesreče z udeležbo 
motorista. So se pa na novo pojavile prometne nesreče z 
udeležbo električnih skirojev, v katerih sta bila udeležena 
dva voznika in se pri tem telesno poškodovala.  

Motoristi spadajo med bolj ogrožene skupine udeležencev, 
ki so pogosto žrtve prometnih nesreč.

Nekaj nasvetov za večjo varnost motoristov:
pred vsako vožnjo preverite brezhibnost motorja ter 
pnevmatik
nikoli ne vozite pod vplivom alkohola ali drugih drog
vedno uporabljajte zaščitno čelado in ostalo opremo, kot 
so ščitniki, jakna, rokavice (tudi pri vožnji z mopedom ali 
kolesom s pomožnim motorjem do 25 km/h)
ne vozite prehitro, saj hitrost povečuje verjetnost padca, 
zavorno pot, hkrati pa vas vozniki ne pričakujejo
vedno vozite s prižganimi lučmi ter si nadenite odsevni 
telovnik, da boste bolje vidni in prej opazni, saj je vidnost 
ključna v prometu
posebej bodite pozorni na vozila, ki zavijajo, da vas ne 
spregledajo, ter na tovorna vozila, da se jim ne znajdete v 
nevidnem polju
pri zavijanju in vožnji skozi ovinke bodite pozorni na to, 
da s celotnim telesom ne prečkate vmesne črte (polovice 
vozišča)
raje kot sami se odpravite v družbi več motoristov, da boste 
bolje opazni ter da skrbite drug za drugega, nikakor pa ne 
tekmujte med seboj
bodite pozorni na razne neravnine, pesek ali mokro spolzko 
cestišče in absolutno znižajte hitrost
preizkušanje motorja, polaganja ovinkov ter lastnih 
sposobnosti izvajajte raje na kakšnem varnem poligonu, 
nikakor pa ne na cesti, kjer so situacije težko predvidljive;  
Voznikom motoristom priporočamo, da se večkrat udeležijo 
dodatnega usposabljanja in kondicijskih voženj ter da se 
dodatno poučijo o največjih pasteh za motoriste: polaganje 
ovinkov, prehitra vožnja, izsiljevanje prednosti, nečisto 
cestišče, mokro in vlažno cestišče. 
Vsem motoristom, voznikom mopedov in el. skirojev, 
želimo varno uživanje v vožnji.

Silvo German,
predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Svetujemo, da motoristi ne precenjujejo svojih sposobnosti 
in podcenjujejo razmer, da upoštevajo omejitve hitrosti 
ter zagotovijo vso potrebno zaščitno opremo. Še posebej 
svetujemo, naj bodo čim bolj vidni, predvsem z nošenjem 
odsevnih oblačil svetlih barv. Prav tako pa je pomembno, 
da imajo motoristi vedno prižgane luči.
Pogosto se vozniki čez vikend in v prostem času prelevijo 
v motoriste ter si tako privoščijo užitke ob »vetru v 
laseh«. Tuje raziskave ugotavljajo, da je motiv vožnje pri 
motoristih pogosto zelo drugačen kot pri voznikih osebnih 
avtomobilov: preživljanje prostega časa, druženje, turistični 
ogledi, tudi preizkušanje lastnih sposobnosti in užitki v 
tveganju.
Zato je ogroženost motoristov veliko večja in spadajo 
med ranljivejše skupine udeležencev. Ob tem je potrebno 
izpostaviti, da so zaradi značilnosti motorja veliko slabše 
vidni in opazni, pogosto vozijo prehitro ali pa jih drugi 
vozniki spregledajo ali odvzamejo prednost.
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SPREHOD SKOZI NEKI ČAS - 61
Gospod Franc Kostanjevec je bil predsednik KS v Miklavžu 
polnih 13 let, od leta 1977 do leta 1990. Za časa njegovega 
predsedovanja se je v našem kraju mnogo naredilo na 
področju infrastrukture. Za svoje delo je dobil republiško 
priznanje, o čemer je že bilo povedano.
Po odstopu Franca Kostanjevca je postal predsednik Franc 
Kosi. Za časa njegovega mandata se je v Miklavžu naprej 
naredila kanalizacija. Skrbel je tudi za finančna sredstva za 
KS, vendar on ni bil dolgo predsednik. Leta 1992 smo imeli 
za predsednika Alojza Kojca, Tudi takrat se je nadaljevala 
gradnja I. faze kanalizacije. Ko so gradili v Ul. Kirbiševih, 
so skopali 6 m globok jarek. To pa zaradi tega, ker so se 
morale cevi priključiti na že položeno kanalizacijo. Krajani 
zgornjega dela Ul. Kirbiševih so nasprotovali taki gradnji, češ 
da je taka gradnja predraga investicija za tako globok izkop 
jarka. Napadali so predsednika in ga zmerjali. Ta se je tako 
razjezil, da je sporočil SIS za komunalno dejavnost, da se 
gradnja kanalizacije v Miklavžu prekine, sam pa je v začetku 
leta 1993 odstopil. Tako tega leta nismo imeli predsednika 
in nič se ni dogajalo v našem kraju. 
Sklican je bil zbor krajanov, na katerem smo bili izvoljeni v 
Skupščino KS kot najvišjem organu KS. Izvoljen je bil tričlanski 
odbor z nalogo, da oživi nadaljnjo gradnjo kanalizacije. V ta 
odbor sem bila izvoljena tudi jaz, Marjan Kotnik in Veler. 
Odbor se je sestal in sprejel sklep, da se gradnja kanalizacije 
mora nadaljevati. Obiskali smo SIS za komunalno dejavnost, 
kjer smo se pogovarjali o nadaljnji gradnji ter o rešitvi izpusta 
komunalnih voda v Ul. Kirbiševih preko razbremenilnika v 
kanal. Marjan Kotnik je k sodelovanju povabil izvedenca 
za kanalizacije mag. Kranjca. Gospod Kranjc je narisal 
načrt in prikazal rešitev izpusta. Ta načrt smo nesli na SIS 
za komunalno dejavnost, ki so ga vzeli na znanje. Morali 
pa smo obiskati še ministra za okolje in prostor, dr. Miho 
Jazbinška. Na tem ministrstvu je bil sekretar naš krajan dr. 

Leo Šešerko, ki nam je pomagal, da nas je minister sprejel. 
Z Marjanom Kotnikom sva obiskala ministra. Marjan Kotnik 
mu je natanko razložil načrt, vendar je bilo potrebno načrt 
še dopolniti. To je gospod Krajnc napravil in ponovno sva 
šla k ministru. Minister je bil zadovoljen in poslal je na SIS 
za komunalne dejavnosti dopis, da se v Miklavžu mora 
nadaljevati izgradnja kanalizacije. In pričeli smo naslednje 
leto ponovno graditi.
Decembra leta 1993 je predsednik Tone Babič sklical 
Skupščino KS Miklavž, na kateri sem bila imenovana za 
predsednico KS.  Nisem se takoj odločila, vendar me je mož 
spodbudil, češ, naredi nekaj za Miklavž. Tako sem funkcijo 
sprejela. Nisem je sprejela kot politično funkcijo, temveč 
kot veliko gospodarstvo. Takoj sem se lotila dela. V svet sem 
povabila ljudi, katerim sem lahko razdelila resorje. 
Nemalo sem bila presenečena, ko sem vstopila v pisarno 
tajnice KS. Sredi pisarne je imela postavljeno vedro, v katero 
je skozi luknjo v stropu tekla meteorna voda. Ostrešje je bilo 
dotrajano tako, da še ene zime ne bi zdržalo. 
Leta 1994 smo začeli graditi kanalizacijo in se odločili 
sanirati ostrešje stavbe.
Marjan Kotnik, ki je bil pristojen za investicije, je vodil 
nadzor gradnje na obeh gradbiščih. Za gradnjo kanalizacije 
je bil razpisan referendum, za sanacijo ostrešja pa je bilo 
potrebno poiskati finančna sredstva. Ker KS ni pravna oseba, 
ni investitor in tudi nima svojih finančnih sredstev, temveč je 
dotirana od občine. Odvetnik Marjan Veit, ki je delal za KS, je 
pripravil s Pošto pogodbo, v katero je vnesel rok dokončanja 
telefonijade, v nasprotnem primeru mora Pošta plačati KS 
penale. To se je zgodilo in sredstva za sanacijo ostrešja in 
beljenje prostorov smo dobili iz plačanih penalov. Pošta, 
ki je imela en prostor v stavbi, je poravnala za sanacijo 
sorazmeren delež in tudi za sorazmeren delež zemljišča na 
dvorišču.
Asfalt je bil položen le do gostišča Zeleni gaj, naprej pa je bil 
makadam. Poleti se je grozno kadilo, tako da tam stanujoči 
krajani niso mogli odpirati oken za zračenje. Krajani so se 
pritožili na KS. Sklicali smo prizadete krajane in se dogovorili 
za sofinanciranje v 50 % udeležbi. Poslali smo vlogo na 
Ministrstvo za promet in zveze s prošnjo za polog asfalta 
do Dogoš. Vloga je bila odobrena in bil je položen asfalt. 
Obiskal nas je republiški sekretar na Ministrstvu za promet 
in zveze in nam čestital za dobljeno pridobitev. Sočasno 
pa je bila postavljena tudi ograja ob kanalu. Zgodila se je 
namreč nesreča, ko se je neka voznica z vozom in konjem 
zapeljala v kanal in sta oba utonila. Kanal je bilo nujno 
potrebno zagraditi.

Milka Hadler

OHRANJENO SPOMINU

OBVESTILO

Naslednja številka Naših izvirov bo izšla konec maja,
zato prosim vse sodelavce, da nam svoje prispevke 

pošljete na naslov urednistvo@miklavz.si najkasneje

do 16. maja 2022.

Urednik

NAŠI IZVIRI
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DOGODKI V MIKLAVŠKEM 
AMFITEATRU

VABILO
NA ROČNODELSKO RAZSTAVO - 

SPREMEMBA LOKACIJE

VIDA PISANSKY ... 
in memoriam ...

Veselje do dela z otroki, delo učiteljice sta Vidi v zibko 
položila že starša. Že kot mlada tovarišica je poučevala 
po različnih krajih, kot je Sladka Gora, Podčetrtek, Kebelj 
in Korena. Prav od tam je bila skupaj z možem Nikom 
Pisanskim leta 1957 premeščena na dobrovško šolo za 
učiteljico, mož je prevzel upraviteljske posle. Le malo 
po prihodu v to novo okolje je na pobudo moža bilo 
ustanovljeno Prosvetno društvo Dobrovce, katerega 
soustanoviteljica je bila tudi Vida. Poleg vrsto let 
poučevanja na dobrovški šoli je 8 let poučevala tudi 
v Miklavžu. Po vseh krajih, seveda tudi v Skokah, kjer 
si je družina zgradila dom, se je veliko udejstvovala 
tudi izvenšolsko. V dobrovškem prosvetnem društvu 
je bila nenadomestljiva kot igralka, prirejala proslave, 
gostovanja, sodelovala na festivalih...Vodila je tudi 
kino sekcijo, kjer sta skupaj z možem pripravljala redne 
filmske predstave v Dobrovcah. Organizirala je številne 
likovne razstave v KB Maribor, sodelovala na pevskih 
revijah... in še bi lahko naštevali. Vsa svoja hotenja in 
trud je namenjala kulturno-prosvetnemu razvoju naših 
krajev. 
Še pred upokojitvijo je prisluhnila želji sokrajanov Skok 
po samostojni krajevni organizaciji Rdečega križa, saj 
so vse dotlej družno delovali v KO RK Dobrovce. In prav 
40 let skokovska organizacija praznuje letošnjega 6. 
aprila. Kot ustanoviteljica je bila leta 1982 tovarišica 
Vida tudi imenovana za predsednico KO RK Skoke, ki je 
že ob ustanovitvi vpisal 311 članov. Kar 20 let je v skrbi 
za sočloveka uspešno vodila organizacijo, ki je izreden 
poudarek namenjala krvodajalcem in krvodajalskim 
akcijam. Znala je prisluhniti socialno šibkim krajanom, 
obiskovati bolne, prirejati predavanja tudi z veščinami 
prve pomoči, srečanja za ostarele... In ne nazadnje s 
humanitarno noto ozaveščala mlade člane Rdečega 
križa v osnovnošolskih klopeh. Kot je nekoč tudi sama 
zapisala: „Delala sem v celoti za ljudi na vasi.“ Rezultat 
njenega pedagoškega, kulturno-prosvetnega in 
humanitarnega dela je vtkan v vseh nas, ki prebivamo v 
Skokah, Dobrovcah, tudi v Dravskem Dvoru in Miklavžu. 
In čeprav je pred poldrugim letom v dopolnjeni starosti 
90 let zatisnila oči, bi gotovo želela le, da veljajo 
naslednje besede: Obstajajo vrednote, ki izumirajo. 
Obstajajo ljudje, ki jih ohranjajo!

Mateja Pleteršek

V SPOMIN / OBVESTILA

Sobota, 9. 4. 2022, ob 19. uri
MICKA IN VINKO - komedija

(v primeru slabega vremena bo 
predstava v DK Skoke)

Petek, 15. 4. 2022, ob 17. uri
CIRKUS HOKUS - POKUS - 

čarovniško cirkuška predstava za 
družinsko publiko

(v primeru slabega vremena bo 
predstava v kulturnem domu)

Sobota, 23. 4. 2022, ob 17. uri
GLASBENA PREDSTAVA 

Z ALENKO KOLMAN
(v primeru slabega vremena bo 

predstava v ŠP Skoke)

Termini ostalih prireditev, ki se bodo dogajale v okviru 
občinskega praznika, bomo objavili v Miklavških 

novicah.

Vabimo vas na že 10. samostojno razstavo ročnih del 
članic ročnodelske sekcije društva. Poimenovale smo jo 

»USTVARJAMO S PAPIRJEM«.
Razstava bo v soboto, 9., in v nedeljo, 10. aprila 2022, v 

prostorih Osnovne šole Dobrovce. 
Vrata razstave bodo odprta na dan otvoritve v soboto, 9., 

in v nedeljo, 10., med 9. do 18. uro.
Vabljeni!

PD »Mateja Bora« Dobrovce
Majda Premzl, predsednica sekcije
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VOŠČILA

90 LET SLAVICE RUKAV

MICI JIH IMA 95

Nič ni danes tako, kot je bilo pred 90 leti, 
ko se je 18. februarja v družino Blaškovič 
v Dobrovcah rodila prvorojenka 

Kdo bi si mislil ob srečanju na ulici in, seveda, če je dobro ne 
pozna, da je ta vitalna in nasmejana gospa, naša občanka 
Marija Muršič iz Miklavža, Mici, kot jo kličejo njeni številni 
prijatelji in prijateljice, v ponedeljek, 31. januarja 2022, 
praznovala svoj 95. rojstni dan. Slavljenko sta na njenem 

domu, kot se spodobi, z izrazi najlepših želja in čestitkami 
obiskala tudi miklavški župan Egon Repnik ter podžupanja 
Dragica Centrih. Skupaj z njenim sinom Francijem in snaho 
Emo so preživeli čudovito popoldne. Pričelo se je kar s 
pesmijo »Vse najboljše za te, draga Mici« in nadaljevalo 
ob pripovedovanju zgodb iz njenega življenja. Naša Mici 
(na to ime se najraje odziva) je imela težko otroštvo. Mama 
ji je umrla, ko je bila stara komaj deset let in ko je ostala 
brez materinske ljubezni, ni poznala drugega kot delo in 
delo. Poleg veliko stvari, ki jih ima rada še danes, ji veliko 
pomeni glasba. Že v mladih letih je igrala v tamburaškem 
orkestru in še danes zna prijeti za harmoniko. Rada poje, 
se šali, z velikim veseljem pa tudi še zapleše. Udeležuje se 
izletov društva upokojencev, saj je zelo rada v družbi, z vso 
hvaležnostjo pa omeni tudi prijatelja Eriko in Rajka, ki jo 
velikokrat vzameta s seboj na izlet, če ne kam dlje, pa kar k 
maši na Ptujsko goro. Ima dva zlata sinova, kot pravi. Njuni 
hiši stojita druga ob drugi in tako je pri enem čez dan in pri 
drugem čez noč. Zadovoljna in srečna je, da je tako. 
Spoštovana gospa Marija Muršič, ob vašem visokem jubileju 
vam želimo, naj bo še dolgo tako.

Dragica Centrih, 
podžupanja

Slavica, kateri je nato družbo delal 
še mlajši brat Štefan. Ob običajnem 
življenju na vasi, ob vsakodnevnih 

kmečkih opravilih je v domači sredi 
spoznala tudi moža Stanka, s katerim 
sta si na njenem domačem naslovu 
ustvarila družino z dvema sinovoma, 
Stankom in Jožetom. Ob skrbi za 
družino je nekaj časa hodila v službo, 
predvsem pa pomagala na moževi 
domačiji. Še vedno je zgovorna in 
nasmejana, vesela v družbi štirih 
vnukov in optimistično premaguje 
zdravstvene težave. Njen zavidanja 
vreden jubilej so z obiskom in dobrimi 
željami obogatili župan, podžupanja 
in predsednik KS Dobrovce, pa tudi 
predstavniki DU in KO RK Dobrovce 
niso pozabili na cenjeno jubilantko. 

Mateja Pleteršek
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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. 107 (samo 
izpis temnih polj), bomo z žrebom razdelili tri lepe knjižne nagrade. Rešitev s svojim polnim naslovom nam pošljite najpozneje do 16. 5. 2022 na naslov Občine 
Miklavž na Dravskem polju. Nagrajenci prejšnje križanke št. 105 so: Metka Bele (Dravski Dvor), Mina Mohenski (Spodnji Duplek) in Sonja Veršič (Miklavž).
Geslo nagradne križanke št. 106: SVETI MIKLAVŽ V SOJU PRAZNIČNIH LUČI

NEKDANJA 
VISOKA KO-
MISARKA ZA 
BEGUNCE 
(SADAKO)

AVTOR
JOŽE

PAUMAN

MOČNA
 NERAZVITOST

 SRCA

MESTO V 
KALFORNIJI

REKA V SIBI-
RIJI, KI SE 

IZLIVA V BE-
RINGOVO
 MORJE

NA SLIKI

PRAVIČNOST, RESNIČNOST, 
USKLAJENOST S PRAVNIMI 

NORMAMI,
 ETIČNA UTEMELJENOST

FRU-
TARIJANCI

KORALNJAK
 Z APNEN-
ČASTIM 

OGRODJEM

REKA 
NA JUGU 
ŠKOTSKE

MESTO V UZ-
BEKISTANU
EKSPLOZIV-

NA SNOV, 
TNT

AMERIŠKA 
RAZLIČICA 
LOTA, IGRA

 SE V IGRAL-
NICAH

STARO 
SUMERSKO

 MESTO,
ZDAJ

 BISMAYA

RT NA 
VZHODU
 ŠPANIJE

NEMŠKA DE-
MOKRATIČNA 

NEMČIJA

KROŽENJE 
VODE

 V NARAVI:

MELIŠČA

BOMBAŽNA 
TKANINA

ADAP -  staro sumersko mesto, AKKOL - mesto v Kazahstanu, AMII Stewart - ameriška pevka, AŠARI  AL- muslimanski teolog, DELANO - mesto v Kaliforniji, SCHLINK Edmund - evangeličanski teolog (1903 -.1984), UDA - reka v Sibiriji   
 

FRANCOSKI 
KOVANEC

STANJE 
OTRDELEGA

SADEŽ,
KREMNO

 JABOLKO
OPREMA

PADALCEV

OBRAT ZA
 IZDELAVO

OPEKE
IME NOVINAR-

KE ŠMID

 SLIKARSKA 
SMER V NEO-

IMPRESIO-
NIZMu

BOSANSKI 
GRAFIK 

POSKOVIĆ

IME AM.PEV-
KE  STEWART

VSAKA SPO-
JINA, KI IZVI-
RA IZ MAKA

NIZKOKA-
LORIČNO 
UMETNO 
SLADILO
SKOPJE

MARIO
 ADORF

UMETNIŠKA
 GALERIJA 
V MADRIDU

SLIČICA NA
 ZASLONU
 RAČUNAL-

NIKA

ČEŠKI NORDIJSKI
 KOMBINATOREC

 (FRANTIŠEK,
 anagram: KAMA)

ALBANSKO 
LETALIŠČE 
PRI TIRANI

JANEZ
ERŽEN KEMIJSKI 

SIMBOL 
ZA OSMIJ

MUSLIMAN.
 TEOLOG 

(AL, ?-935)

IRVING
STONE

NA SLIKI

NA SLIKI

MOČNO 
MAMILO IZ
 INDIJSKE

 KONOPLJE 

ENO OD 
IMEN 

PISATELJA
 MEŠKA

ALBANSKI 
PESNIK V

 MAKEDONIJI
 (MURAT,

 ROJ. 1928)

VRSTA
 HRASTA

NA SLIKI OPORNICA ZA
 OBOLELEGA 

UDA

RONALD
 KRAJŠE

GRŠKI MITO-
LOŠKI 

LETALEC, 
SIN DEDALA

CERKVENI 
OBRED

PTICA
PEVKA,

DRESKAČ

ANTON
AŠKERC

KEMIJSKI 
ZNAK ZA
 RADON

SREDNJE-
VEŠKO

 OROŽJE 
S SULICO

KAR JE DANO
 KOMU V LAST

 BREZ
 PLAČILA

OBRAT ZA 
IVERJENJE 
Z IVERIL-

NIKI
 IZBOLJŠE-

VANJE
 ZEMLJIŠČA 

Z OSUŠE-
VANJEM ALI 

Z NAMA-
KANJEM

NOVOZAVE-
ZNI SPISI O 
JEZUSU IZ 
NAZARETA

PRAZEN
 TEK PRI
 AVTO-

MOBILU

MOJSTER
 V ERISTIKI

STEBLO ŽIT 
ALI TRAV

VZDEVEK 
GLASBENI-
KA  ALEŠA 
KERSNIKA

KEMIJSKI 
ZNAK 

ZA RADON

PREDMET, KI
 DRŽI RAZMIK
 MED DVEMA

KONSTR. ELE-
MENTOMA

KDOR
 ODDAJA

 DELO
 NA 

AKORD
OBSEŽNA

 PRIPOVEDNA
 PESNITEV,

 EPOS

IZOBRAŽE-
VALNA ODDA-

JA NA TV1
PISATELJICA

PEROCI

ŠP. REŽISER
BUNUEL

REKA V JUŽ-
NI SIBIRIJI

GRŠKI
 FILOZOF

 IN
 NARAVO-
SLOVEC 
(384 - 322

 pr.n.š.)

ERNESTO
MASERAT

ZLOM, 
PRELOM 

KOSTI
 (ZASTARELO)

POLOVICA
 LOKA

DUET

ANTON
KRISTAN

PLANINA 
V BOSNI

TANJA
ODER

IME 
OPERNEGA
 DIRIGENTA

 ARNIČA

IME SLIKARJA
 ŠUBICA

IME PEVCA
PESTNERJA

MESTO V
 KAZAH-
STANU

ANTON
INGOLIČU

CELJSKA
 TOVARNA
VEČJI KROŽ-
NIK OVALNE 

OBLIKE

NEMŠKI EVAN-
GELIČANSKI 

TEOLOG 
(EDMUND, 

1903 -.1984)

IZDELOVALEC VEČJIH 
KOSOV SOBNEGA 

POHIŠTVA

IME SLOVEN-
SKE ALPSKE 
SMUČARKE

 BOKAL

HRV. IGRAL-
KA (NINA)

ANNA
MAGNANI

OBČASNO
 JEZERO 

V BOCVANI
ČEŠKA PRI-
TRDILNICA

NAGRADNA KRIŽANKA ŠT: 106



Spoštovane občanke, cenjeni občani
Občine Miklavž na Dravskem polju!

V počastitev občinskega praznika 
vas vljudno vabim na

SVEČANO AKADEMIJO
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU,

ki bo v torek, 19. aprila 2022, 
ob 18. uri v Kulturnem domu Miklavž.

Ob tej priložnosti bodo podeljene nagrade in priznanja
Občine Miklavž na Dravskem polju.

Vljudno vabljeni!

mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav.


