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VABILO NA TRŽNICO
Spoštovani!

V gozdičku pri trgovini SPAR je začela poslovati MIKLAVŠKA TRŽNICA. 
Tržni dan je vsak petek med 15. in 19. uro (v primeru dežja tržni dan odpade).

Na Miklavški tržnici lokalne domače pridelke ponujajo:

• Kmetija PLETERŠEK; suhomesnati izdelki (salame, polsuhe salame, bunke, suhe prekajene klobase), 
prekajeno meso (rebra, krače, meso iz zaseke, zaseka, mast, ocvirki, paprika špeh, ipd.).

• ANTON BABIČ; čebelji pridelki (med, cvetni prah, propolis ipd.).
• ŠAMPINJONI KREVH; gojene gobe: šampinjoni, šitaki in ostrigarji.
• KMETIJA ŠOLAR: domači pekovski izdelki (kruh, gibanice, potice, drobno pecivo in drugi pekovski izdelki).
• SADJARSTVO GRAHOR; sveže in predelano sadje – sokove, suho sadje, marmelade, 

žganja in likerji, konopljini izdelki (olje, čaj, moka), pekovsko pecivo.
• KMETIJA SELINŠEK: mlečni izdelki iz kravjega mleka: jogurti (sadni in 

navadni), skutini namazi, različni siri (za žar, mladi in poltrdi).
• KMETIJA FREŠER: sveže kozje mleko in izdelki iz kozjega mleka (sveža 

skuta, mladi sir in jogurti), izdelki iz kravjega mleka (maslo, kisla 
smetana, trdi sir).

Vljudno vabljeni.

Občina Miklavž na Dravskem polju 

Foto: Dušan Janžek
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ŽUPANOV UVODNIK

Prihod Magne v sosednjo občino Hoče - Slivnica bi tudi sam poz-
dravil, če bi bil prepričan, da nam prinaša napredek, razvoj, nova 
delovna mesta. Če bi bil prepričan, da ne bo še dodatno onesnažil 
zraka, da nas ob možnih neurjih ne bo zalila kanalizacija, ki bo z 
dodatkom iz Magne pritekla skozi našo občino do čistilne naprave, 
da ne bodo zaradi tega podrli 70 hektarjev gozda na meji naše ob-
čine, odstranili tako prečiščevalca našega zraka in oviro, da vetrovi 
ne brijejo še močneje čez naše domove. Bil bi navdušen, če bi pri-
stojni na državni ravni uslišali naše proteste in odgovorili na naša 
vprašanja, predvsem pa strokovno ocenili in zahtevali od investitor-
ja, da naše pomisleke upošteva in naredi vse tako, kot bi moralo 
biti. Pa od odgovornih nič, visokega uradnika nevredno in žaljivo 
izjavo, državnega sekretarja Aleša Cantaruttija o »štajerskih mokrih 
sanjah« v povezavi z novimi delovnimi mesti, arogantnih izjav mini-
stra Zdravka Počivalška, da gremo naprej. Direktor Magne Steyer 
in Europe Guentherja Apfalter v intervjuju za Večer v soboto ni po-
vedal ničesar. Navajal je le, da je v igri več lokacij. Hoče so prva 
izbira, če ne bo hitre rešitve, pa bo druga rešitev postala prva. No-
benega odgovora na to, ali bodo tukaj naredili mogoče samo lakir-
nico. Nič o tem, kakšna proizvodnja naj bi bila na tem mestu v pri-
hodnje in kdaj bi jo zagnali. Direktor tudi nič več ne govori o tisočih 
delovnih mestih. Ostaja le 400 zaposlitev v lakirnici. Nič drugega. 
Če ne vzamete, bodo pač drugi, prikrito grozi. Njega vendar vabi-
jo, ponujajo mu najboljše kmetijsko zemljišče na prometno idealni 
lokaciji, dajejo mu denar, omogočajo poceni nakup zemljišča, ni se 
mu treba pogovarjati z nikomer, ne z lastniki zemljišč, ne s »sitni-

mi ekoteroristi«, ne z zaskrbljenimi občani. Vse to »umazano delo« 
zanj delata naša država in občina… Država je nenadoma uporabi-
la moč, da pospeši birokratske postopke, da se dogovori z lastniki 
zemljišč, da poišče nadomestna zemljišča. Od tako zagnane drža-
ve in njenih birokratov bi tudi pričakovali, da bodo postavili pogo-
je, kakšna naj bo gradnja in obratovanje lakirnice, da preveri vpli-
ve njenega delovanja na okolje, na zrak, podtalnico, oceni, kako 
se bo stotina tovornjakov dnevno premikala na relaciji Gradec – 
Hoče, kaj obrat pomeni za obstoječo kanalizacijo. 
Država lahko zahteva, da se upoštevajo meritve prašnih delcev na 
širšem območju. Kajti Magna se v Gradcu ne more širiti, ker so tam 
ugotovili, da bi bila skupna obremenitev zraka prevelika. Pri nas pa 
so upoštevali meritev na oddaljenem neobremenjenem Vrbanskem 
platoju, ne pa, denimo, na merilnem mestu v Miklavžu, kjer je bil 
zrak v lanskem letu petinštirideset dni (dovoljenih petintrideset dni 
preseganj) onesnažen nad dopustno mero.  Država lahko zaukaže, 
da se izračunajo zmožnosti kanalizacijskega sistema in določi pro-
jektne pogoje rešitev. Predvsem pa bi od vlade pričakovali, da na 
vsa zastavljena vprašanja ponudi strokovne in poštene odgovore. 
Najpomembnejši onesnaževalec zraka so res naša kurišča, neustre-
zne kurilne naprave in neustrezna kuriva ter promet. K temu bi naj 
dodali še prašne delce iz lakirnice in od bistveno povečanega  to-
vornega prometa. Ne pozabimo, 350 avtomobilskih karoserij se bo 
vsak dan pripeljalo iz Gradca, tukaj polakiralo in odpeljalo nazaj 
v Gradec na montažo. To je približno stotina tovornjakov v vsaki 
smeri. Odgovore na vse to in še mnogo več odprtih vprašanj mora-
mo dobiti, preden začne lakirnica delovati, da ne bo ob prvem huj-
šem neurju poplavilo ves Miklavž. Ko bodo podrli drevesa, poti na-
zaj ne bo več.
Te dni lahko ob grozljivi ekološki katastrofi ob požaru v vrhniškem 
Kemisu opazujemo, kako pišemuhovsko se vede naša država, kako 
malomarna je naša vlada do svojih prebivalcev in našega okolja. 
Žal je tako, da se na svojo oblast ne moremo zanesti. Zdaj je čas za 
ukrepanje civilnih iniciativ, občin tega območja, županov, občinskih 
svetov. Vseh, ki nam ni vseeno. Močno se zavedamo potrebe po no-
vih delovnih mestih, možnosti zaposlovanja množice nezaposlenih, 
predvsem mladih, toda ta huda potreba po novih delovnih mestih 
ne more biti alibi za kakršna koli delovna mesta. Kot je povedal di-
rektor Magne, oni si želijo priti v Hoče, toda ne za vsako ceno. Ena-
ko si mi želimo njihovega prihoda, a ne za vsako ceno. Če projekt 
Magna ne bo realiziran, ne bosta kriva Magna in ne to okolje. Škar-
je in platno sta v vladni palači.

Leo Kremžar, župan

OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, OBČINSKA UPRAVA, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju
Tel.: (02) 629 68 20, TRR 01369 - 0100009566, DAVČ. 60592869, e-pošta: obcina.miklavz@miklavz.si internet: www.miklavz.si

NAŠI IZVIRI, GLASILO OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, javno glasilo • Izdajatelj: OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU,  
Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju • Glavni in odgovorni urednik in lektor: IVAN ŽIGART •  Naslov uredništva: Nad izviri 6, 2204  Miklavž 
na Dravskem polju • Tel.: (02) 629 68 20, Faks: (02) 629 68 28 • E-pošta: obcina.miklavz@miklavz.si • Internet: www.miklavz.si • Grafična podoba, 
oblikovanje in tisk: Agencija NOVELUS d.o.o., Ul. heroja Nandeta 37, 2000 Maribor • Naslovnica:  Ohranimo  naš gozd (Zrinka Majstorović) • 
Naklada: Glasilo je tiskano v 2250 izvodih in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini brezplačno.

Javno glasilo občine Miklavž na Dravskem polju NAŠI IZVIRI je vpisano v evidenco javnih glasil, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo pod zaporedno 
št. 25. Za glasilo se plačuje 9, 5% DDV. Vsi prispevki, ki jih pošiljate za objavo, morajo biti lastnoročno podpisani, razvidna naj bosta kraj in 
datum pisanja. Prispevke opremite z naslovom, navedite avtorja besedila in fotografij. Če pišete v imenu ljudi – zavoda, društva, politične stranke in 
podobno, opremite dopis z žigom in podpisom odgovorne osebe. Poleg prispevka, če le imate možnost, oddajte tudi zapis na USB-ključu. Besedilo 
naj bo v wordovem dokumentu, fotografije pa visoko resolucijskem in v .jpg zapisu. Skupaj z besedilom nam posredujte še naslednje podatke: 
svoje ime in priimek, točen naslov, št. transakcijskega računa in davčno številko. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja člankov in spremembe 
naslovov. Ponatis celote ali posameznih delov glasila je mogoč le s predhodnim pisnim dovoljenjem. Nenaročenih fotografij ne vračamo.
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POROČILO KOMISIJE ZA 
PRIZNANJA OBČINE MIKLAVŽ 
NA DRAVSKEM POLJU ZA 
LETO 2017

OBČINA

Komisija se je sestala 21. marca 2017.  
Osnovno merilo pri njenem odločanju 
so bili:  pomen in veličina dosežkov no-
miniranca pri razvoju kraja, občine, dru-
štev v njej ali njegovo prostovoljno delo 
ter vrednost njegovih prispevkov, ki so 
pomembno vplivali na razvoj in ugled 
občine. Za naziv častnega občana je bil 
predlagan en kandidat, trije za zlati grb, 
dva za srebrni grb, eden za bronasti grb. 
En predlog je bil podan za podelitev pla-
kete. Člani komisije so preverili pravo-
časnost, popolnost in ustreznost podanih 
predlogov. 

Po temeljiti razpravi so se člani Komisije  
soglasno odločili, da podelijo:

1. zlati grb Občine Miklavž na Dra-
vskem polju: ALOJZU  METLIČAR-
JU

2. srebrni grb Občine Miklavž na 
Dravskem polju: LJUBISLAVI 
ŠKRABL

3. plaketo Občine Miklavž na Dra-
vskem polju: PROSVETNEMU DRU-
ŠTVU MATEJA BORA DOBROVCE

Člani komisije so se odločili, da zaradi 
že omenjenih omejitev naziva častni ob-
čan v letu 2017 ne podelijo. 
Vsem trem nagrajencem v imenu članov 
komisije, v imenu župana, občank in ob-
čanov iskreno čestitam.

dr. Zdenka Petermanec

ZLATI GRB
Zlati grb Občine Miklavž na Dra-
vskem polju prejme ALOJZ METLI-
ČAR za prepoznaven doprinos pri ra-
zvoju kraja, družbenih dejavnosti in pri 
upravljanju oziroma vodenju  krajev-
nih organizacij v Skokah.

Bil je član gradbenega odbora za iz-
gradnjo doma krajanov, sodeloval je 
pri izgradnji telefonskega omrežja, več 
ur prostovoljnega dela je vložil v izgra-
dnjo vodovodnega omrežja, nadziral 
je asfaltiranje in urejanje ulic. Od leta 
1981 je bil tabornik Dravskega odre-
da v Skokah, nekaj časa tudi njegov 
predsednik in pobudnik izgradnje  ta-
borniškega doma v Skokah. Otrokom 
je pomagal pri osvajanju raznih ve-
ščin in jih uvajal v svet kulture. Sledi-
lo je obdobje aktivnega dela v Društvu 
upokojencev Skoke. Prevzel je vodenje 
in nadzor  pri gradnji skladišča, zuna-
njega in pokritega kegljišča. Več kot 
15 let kot kapetan vodi moško kegljaš-
ko ekipo. Že četrti mandat je član izvr-
šnega odbora DU Skoke. Leta 2009 je 
društvo po njegovi zaslugi prejelo pri-
znanje predsednika republike Danila 
Türka za »Naj projekt 2008«. Nesebič-
no se je odzival na mnoge krvodajal-
ske akcije in daroval kri kar 61-krat, 
za kar je prejel priznanje RK za več kot 
20-letno delo na področju organizira-
nja in izvajanja posameznih nalog hu-
manitarne dejavnosti.

Iskrene čestitke in zahvala za vaše ne-
sebično delo!

Na osnovi Javnega razpisa 
za podelitev priznanj Občine 
Miklavž na Dravskem polju za 
leto 2017, objavljenega januar-
ja 2017 v 86. številki  lokalne-
ga glasila  Naši izviri, na straneh 
TVM in na spletni strani občine 
www.miklavz.si,  je v razpisa-
nem roku prispelo dvajset pre-
dlogov za podelitev priznanj 
osmim kandidatom, od tega je 
bilo pet predlogov formalno ne-
popolnih.

Komisija v sestavi dr. Marjan Žnidarič 
in prof. Ivan Žigart kot člana ter jaz kot 
predsednica  ima možnost podeliti na-
slednja priznanja:
• naziv častni občan Občine Miklavž 

na Dravskem polju,
• zlati, srebrni in bronasti grb in
• plaketo Občine Miklavž na 

Dravskem polju.

Odlok o priznanjih in nagradah Ob-
čine Miklavž na Dravskem polju (MUV 
št. 23/2015) za podelitev zlatega, sre-
brnega in bronastega grba, plakete in 
naziva častni občan Občine Miklavž na 
Dravskem polju pa predvideva omejitve 
oziroma pogoje za podelitev priznanj, in 
sicer:  
• zlati grb, srebrni grb, bronasti 

grb ter plaketa se podeljujejo  le 
dvakrat v posameznem mandatu 
Občinskega sveta;

• ob posamezni podelitvi so lahko 
podeljeni največ trije grbi in dve 
plaketi;

• hkrati so lahko podeljeni trije grbi 
istega ranga brez drugih dveh 
grbov;

• posameznemu prejemniku je 
mogoče  podeliti samo eno 
priznanje.
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ŽUPANOVA 
PRIZNANJA
MODRA JESEN DRAVSKI DVOR

Med letošnjimi jubilanti je tudi Društvo 
upokojencev Modra jesen Dravski Dvor 
– za njimi je prvo desetletje uspešnega 
delovanja. Društvo je bilo registrirano 
na upravni enoti na dan mladosti, in 
sicer 25. maja 2007. Od ustanovitve 
do danes je njegova predsednica Mira 
Zelenik. Društvo šteje preko 130 članov. 
Delovanje v društvu je vsestransko. Zelo 
aktivni so na športnem področju, kjer so 
zelo uspešni v kegljanju s kroglo na vrvi-
ci, redno telovadijo ter marljivo hodijo. 
Ponosni so na ročnodelsko sekcijo Pen-
tlja, ki pripravlja vsakoletne razstave, 
članice pa so sodelovale tudi na Razstavi 
ročnih del Zgornjega Podravja. 
So prvi v občini, ki se lahko pohvalijo, da 
so pobrateni, in sicer z Društvom upoko-
jencev Zarja iz Koga. V izredno veselje 
jim je, da zelo dobro sodelujejo z vsemi 
društvi v občini in na vseh dogodkih, na 
katere so povabljeni, izredno uspešno 
sodelujejo tudi s krajevnim svetom.  

Za prvo desetletno uspešno in aktivno 
delovanje jim iskreno čestitamo.

ŽUPNIK IVAN KRALJ

Svoje življenjsko pot je posvetil dušnemu 
pastirstvu in l.2000 ga je pot pripeljala v 
župnijo sv. Miklavža, zanj že 8. delovno 
mesto. S širjenjem kraja v sredini prej-
šnjega stoletja je naraščala tudi potreba 
po duhovnem življenju in pred 55 leti 
smo po 1. zasedanju 2. vatikanskega 

OBČINA

PLAKETA
Plaketa Občine Miklavž na Dravskem 
polju se podeljuje PROSVETNEMU 
DRUŠTVU MATEJA BORA 
DOBROVCE.

Društvo je bilo ustanovljeno 27. 11. 
1957, torej praznuje letos 60-letnico 
obstoja. V okviru društva so na začetku 
delovale pevska, šahovska in dram-
ska sekcija, katere prva izvedba je bilo 
Dekle iz Trente v režiji Nika Pisanskega. 
Ljudska univerza je pod okriljem društva 
organizirala različna poljudna predava-
nja z diapozitivi in  literarne večere. Dve 
leti pozneje so bili na programu  redni 
filmski večeri, ki so trajali do leta 1981 
- kasneje tudi v Miklavžu in Marjeti. Dru-
štvo so poimenovali po slovenskem pe-
sniku in borcu Mateju Boru. Leta 1983 
so ustanovili pevski oktet. Leta 2004 so 
razširili svojo dejavnost še na: turistično, 
ročnodelsko, kulturno in pevsko sekcijo. 
Ves čas so skrbeli tudi za urejenost svo-
jega kraja. Njihove prepoznavne prire-
ditve so: Flančič pisker, trgatev potomke 
stare trte, jesenska kmečka opravila, 
ob tem pa še: urejanje cvetličnih korit, 
sprehajalnih poti in praznične okrasitve. 
Že 15-ič  so pripravili pustno povorko z 
etnografskimi elementi kraja. 

Čestitke in spodbuda za nadaljnje us-
pešno delo.

SREBRNI GRB
Srebrni grb Občine Miklavž na Dravskem 
polju prejme LJUBISLAVA ŠKRABL 
za pomembne prispevke na področju 
humanitarnosti in prostovoljstva. Aktivno 
deluje v Prosvetnem društvu Matej Bor 
Dobrovce. 

Je članica RK Skoke od njegove ustano-
vitve. Še danes je  predsednica KO RK 
Skoke. Leta 2007 je KO RK Skoke dobila 
največje priznanje za »NAJ PROJEKT«, ki 
ga je podelil predsednik države dr. Da-
nilo Türk. Leta 2012 je ob praznovanju 
30-letnice KO RK Skoke sodelovala pri 
izdaji zbornika. Odlično sodeluje z OŠ 
Miklavž in podružnično šolo Dobrovce 
pri naslednjih prireditvah in aktivnostih: 
ŠPORT ŠPAS, pri nabavi učbenikov, pri 
brezplačnem organiziranju  šole v naravi 
in letovanju v Punatu za socialno ogro-
žene otroke, pri nabavi defibrilatorja, 
ki je namenjen preventivi krajanov. Pod 
okriljem Društva upokojencev Skoke je 
prostovoljka v projektu »STAREJŠI ZA 
STAREJŠE«. S svojo pozitivno energi-
jo povezuje številna krajevna društva, 
je tudi soustanoviteljica Planinskega 
društva Miklavž. Bila je članica Komi-
sije za priznanja in nagrade Občine 
Miklavž, še vedno pa je članica Komisije 
za socialo in zdravstvo. S svojim huma-
nim odnosom skrbi za bolne krajane, 
invalide, starostnike, družine z otroki in 
krvodajalce, ki jih obiskuje na domovih 
in prisluhne njihovi stiski. 

Danes se ji za skrb za sočloveka s pri-
znanjem zahvaljujemo v imenu Občine 
Miklavž.
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OBČINA

KOVINARSTVO BUČAR

Kovinarstvo Bučar je družinsko podje-
tje, katerega začetki segajo v leto 1966. 
Takrat je Vinko Vauhnik – tast Draga 
in dedek Gregorja in Primoža Bučarja, 
v priročni delavnici v Ulici Planinčevih 
pričel izdelovati razne poljedelske pri-
pomočke. Ker so izdelki šli zelo dobro v 
prodajo, so nastajali vedno večji pogoji 
za širitev dejavnosti in tako je leta 1980 
nastalo stavbno kleparstvo, ki ga je pet 
let kasneje prevzel zet Drago Bučar. 
Vsa ta leta so nenehno vlagali v sodobno 
tehnologijo in izpopolnjevanje znanja. 
Prvi stroj za izdelovanje žlebov in cevi 
so kupili 1992, sledil je nakup stroja za 
upogibanje pločevine. Ker se je proizvo-

Sestav občinskega sveta Občine Miklavž 
se je na 7.izredni občinski seji sestal 16. 
3. 2017 in obravnaval spremembe in 
dopolnitve Odloka o prostorsko uredit-
venih pogojev za urbanistično zasnovo 
kakor tudi za podeželje v Občini Mari-
bor-za območje Miklavža. Spremembi 
odlokov sta potrebni zaradi izgradnje 
plinovoda na odseku od obstoječega 
plinovoda v občini Miklavž do proizvo-
dne cone v Hočah.

Po imenovanju nove podžupanje Mir-
jane Vazzaz Ferčec pa so tokrat potrdili 
novo sestavo delovnih teles: v odboru za 
komunalo bo odslej predsednica Dragi-
ca Centrih, njen namestnik je Zdravko 
Lamot. V odboru za mladino bo pred-
sednica Ksenija Rodeš, njen namestnik 
Rok Florjančič. Nova članica Statutarne 
komisije bo Leonida Gavez Šerbinek. 
V KVIAZ pa so namesto Rafka Izlakarja 
imenovali Majdo Dobaj. 

Selitev kmetije Kac iz naselja Skoke je 
ponovno aktualna lokalna tema oziro-
ma Opredelitev do predvidene lokacije 
za selitev kmetije Kac iz naselja Skoke- 
seznanitev s predhodnimi študijami va-
rovanja podtalnice in kakovosti zraka, je 
bila točka dnevnega reda, ki je vendarle 
postregla z nekoliko daljšo in še kako 
raznoliko razpravo občinskih svetnikov. 
Občina Miklavž je v letu 2004 s spreje-
mom novega občinskega prostorskega 
plana(OPN) spremenila namensko rabo 

JE PRESELITEV SVINJSKE FARME V GOZD MED 
SKOKAMI, DOBROVCAMI IN MIKLAVŽEM 
PRIMERNA LOKACIJA?
(zapis 7. in 8. izredne občinske seje Občine Miklavž)

dnja čedalje večala, je v letu 2002 sle-
dila preselitev v novo zgrajene poslovne 
prostore na Ptujski cesti 61. Podjetje pro-
izvaja kleparske izdelke, pomemben del 
poslovanja pa predstavlja tudi razrez in 
upogibanje raznih pločevin. 
V podjetju vlagajo v sodobno tehnologi-
jo in izpopolnjevanje znanja zaposlenih. 
Svoje poslovanje so razširili v poslov-
no enoto v Celje, imajo zastopništvo v 
Gradcu, v avstrijskem Linzu pa so odprli 
še samostojno podjetje. Imajo jasno vizi-
jo, in sicer želijo biti med najnaprednejši-
mi in tehnološko najrazvitejšimi podjetji 
kovinarske branže v svetovnem merilu. 
Želimo jim, da jim njihove vrednote poš-
tenost – kakovost – znanje –spoštovanje 
sledijo na poti do uspeha.

narji in Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine lahko v cerkvi občudujemo 
prenovo glavnega oltarja in stranskih, 
posvečenih sv. Vidu in Mariji pomočnici. 
Tako je po 25 letih prenavljanja cerkev 
sv. Miklavža, ki letos obeležuje častitljivo 
355-letno zgodovino obstoja, na oble-
tnico pripravljena ozaljšana, restavrira-
na in pripravljena, da tiho priča o usodi 
preprostih generacij, ki so se vanjo zate-
kale po pomoč, nasvet, zahvalo,tolažbo. 
Zato za dolgoletno in uspešno delovanje 
v župniji in za prizadevanja na področju 
ohranjanja kulturne dediščine Občina 
Miklavž na Polju podeljuje priznanje žu-
pniku Ivanu Kralju.

cerkvenega zbora dobili svojo župnijo, 
duhovnik Ivan Kralj je 9. službujoči.
 Že njegov predhodnik  župnik g.Anton 
Kolar se je ob pastoralnem delu  z veli-
ko vnemo, ob pomoči cerkvenega sveta  
in številnih posameznikov lotil prenove 
cerkvenega zvonika, strehe in restavrira-
nja freske sv. Krištofa, g. Ivan Kralj pa je 
nadaljeval  obnovitvena dela v cerkveni 
notranjosti. Predvsem skrb za ohranja-
nje materialne  dediščine odlikuje žu-
pnika Ivana Kralja. S svojim izrazitim 
socialnim čutom v kipih, slikah, freskah 
prepoznava življenjske zgodbe  prepros-
tih ljudi, zato skrb za materialni inventar 
župnije čuti kot dolžnost. V sodelovanju 
s strokovnjaki, umetnostnimi zgodovi-
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zemljišča za preselitev kmetije Kac izven 
naselja Skoke, in sicer na zemljišče, ki 
je v lasti lastnika kmetije Kac in je sredi 
polja na desni strani v smeri Skok proti 
Rogozi. Vse do leta 2015 (oziroma do 
danes) do preselitve na to lokacijo ni 
prišlo, pač pa sta takrat lastnik kmetije 
in KS Skoke podala pobudo za iskanje 
nove lokacije za preselitev z obrazloži-
tvijo, da je planirana preblizu naselja 
in da je premajhne površine. Tako je 
bil na podlagi pobude, ki sta jo poda-
la g. Kac in Svet KS Skoke, v letu 2015 
izoblikovan predlog za selitev lokacije v 
gozd ob Cesto v Miklavž oziroma na-
tančneje v gozd ob makadamski cesti, 
ki pelje iz smeri Miklavža proti Dobrov-
cam in se sredi polja zavije desno proti 
Skokam oziroma v gozd med Skokami 
- Dobrovcami in Miklavžem. V okviru 
priprave OPN za novo lokacijo je Ob-
čina Miklavž naročila izdelavo Strokov-
ne ocene vpliva kmetijske dejavnosti na 
vonjave v okolju ( pripravil Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano-
-NLZOH) in Preliminarno oceno tvega-
nja za onesnaževanje podzemne vode 
pri Inštitutu za ekološki inženiring -IEI. 
Izredno pomembno je namreč, ker je 
ta nova, predlagana lokacija tako rekoč 
ob meji  najožjega  vodovarstvenega 
območja. Ocena vplivov na vonjave v 
okolju je pokazala, da negativne emi-
sije vonja ne bodo presegale 10% po-
javljanja vonjav v letu, kot je dovoljeno 
za naselja. Navedeno ne pomeni, da 
občani v najbližjih stanovanjskih hišah 
ne bodo nikoli zaznali smradu, temveč 
da po tej oceni ta naj ne bi bil zaznaven 
več kot 36 dni v letu. Predvideva se, da 
bo vonj segal na celoten del soseske Vo-
dogaj v Skokah približnih 18 dni v letu, 
kako bo preko ceste v Dobrovcah, pa 
lahko le sklepamo. Preliminarna ocena 
tveganja za onesnaževanje podzemne 
vode (ki jo je prav tako naročila Obči-
na Miklavž) pa je ocenila veliko tveganje 
tudi za podzemno vodo in vodni vir ter 
črpališče v Dobrovcah predvsem zaradi 
obremenitve z živinskimi gnojili. V doda-
tnih pojasnilih na sestanku z g.Kacem in 
ARSO je izdelovalka študije predvideno 
lokacijo označila kot nesprejemljivo, 
kvečjemu bi se kmetija lahko selila na 
že prej omenjeno prvotno lokacijo iz leta 
2004, in še to le v obstoječem obsegu. 
Navedena študija je upoštevala planira-
no širitev črpališča Dobrovce iz dveh na 
šest vodnjakov, predvsem pa vplive gno-
jenja kmetijskih površin z gnojnico na 
onesnaženje podtalnice na vodovarstve-
nem območju. 
Po seznanitvi z rezultati obeh opisa-
nih študij je Janez Kac naročil izdelavo 
nove študije, in sicer Analizo tveganja za 
onesnaženje vodnega telesa podzemne 
vode (izdelala družba E-Net okolje) in 
revizijo te analize, ki jo je v smernicah 
za pripravo OPN zahtevala Direkcija RS 

za vode. Revidirana analiza tveganja (ki 
jo je naročil Janez Kac) pa je ocenila, da 
potencialno onesnaženje z nove lokacije 
kmetije ne bi doseglo črpališča Dobrov-
ce in bi odteklo v smeri reke Drave. V 
študiji IEI (naročnik Občina Miklavž) je 
namreč drugače ocenjena prav smer 
toka podtalnice; študija pa dejansko 
zajema dejavnost na novi lokaciji z bi-
stveno razširitvijo (2000 glav živine-pra-
šičev), hkrati pa tudi vpliv odvoza vse 
pridelane gnojevke na kmetijske površi-
ne na podtalnico in ugotavlja veliko in 
nesprejemljivo tveganje za podtalnico in 
vodni vir ter črpališče Dobrovce. 
Obsežno gradivo so v tej točki dnevne-
ga reda prejeli svetniki in svetnice, ki so 
zadevo najprej obravnavali na odborih 
in nato na tej občinski seji. Odbor za 
komunalo je tako sprejel sklep, ki ga 
je v sprejem predlagal tudi občinskemu 
svetu, in sicer, da naj občinska uprava 
naroči izdelavo primerjalne revizije obeh 
analiz tveganj za onesnaženje podze-
mne vode, kakor tudi da po pridobljeni 
primerjalni reviziji poda svoje mnenje 
tudi vsak krajevni svet. 
Na sami občinski seji se je razvila nekoli-
ko obsežnejša razprava raznolikih stališč, 
kot smo je navajeni v večini. V sami raz-
pravi (v kateri niso sodelovali vsi svetni-
ki) se je izoblikovala podoba, da svetniki 
iz 2. volilne enote (Dobrovce, Skoke in 
Dravski Dvor) preselitvi na novo lokacijo 
ne nasprotujejo z obrazložitvijo, da je v 
naselju Skoke kmetija nesprejemljiva in 
da je v tem gozdu oziroma na zemljišču, 
ki je last g. Kaca, najprimernejša lokaci-
ja v občini; da obstaja grozeča možnost 
širitve farme na obstoječi lokaciji; da se 
na naša polja že vozi gnojevka iz drugih 
občin in se to ne kontrolira.  Pomisleke 
in dvome so imeli predvsem svetniki iz 
prve volilne enote (Miklavž). Zastavljala 
so se vprašanja: ogroženosti podtalnice, 
ali je smiselna preselitev le za nekaj sto 
metrov in še to v smeri približevanja vo-
dovarstvenemu območju, s čimer bi se 
naj po mnenju svetnika uničila narava 
in življenje za naše zanamce. Slišati je 
bilo tudi mnenje, da je bila kmetija tu-
kaj prej in da so se kasneje na nekoč 
njena zemljišča priseljevali graditelji hiš; 
zastavilo se je tudi vprašanje, kaj bo v 
primeru preselitve z obstoječo lokacijo 
svinjske farme... Predlagali so tudi, da 
župan z g. Kacem skuša doseči dogovor 
o zmanjšanju predvidene širitve kmetije 
na 1000 glav živine, pod pogojem, da 
takšen obseg ne bo negativno vplival 
na podzemne vode in vodne vire; in to 
število glav živine naj upošteva tudi pri-
merjalna revizija. 
Za samo glasovanje pa s oblikova-
li dva sklepa občinskega sveta Občine 
Miklavž, in sicer je svetnik Damjan Si-
mič predlagal, da se sprejme revidira-
no Analizo tveganja za onesnaženje 
vodnega telesa podzemne vode za seli-

tev kmetije Kac, ki ga je izdelala družba 
E-net okolje d. o. o., in se tako nada-
ljuje s postopkom priprave sprememb 
Občinskega prostorskega načrta.  A ta 
sklep ni bil sprejet, saj sta zanj izmed 15 
prisotnih glasovala samo 2 svetnika; 7 
jih je bilo proti. Z 10 glasovi za in 2 proti 
pa so potrdili sklep, da se naroči izdela-
va primerjalne revizije obeh analiz tve-
ganj za onesnaževanje podzemne vode 
ob predvideni preselitvi kmetije Kac, pri 
čemer se z g. Kacem opravi skupni izbor 
izdelovalca te revizije. 
Za 13. april 2017 je bila sklicana še ena, 
8. izredna občinska seja, ko je občinski 
sestav medse sprejel novega člana, in 
sicer se je na mesto Danice Korošec, ki 
je podala odstop, imenovali novega sve-
tnika iz vrst Liste za občino Miklavž, Silva 
Germana. Slednji je bil imenovan tudi 
v Odbor za finance in gospodarstvo ter 
v Odbor za kmetijstvo. Volja občinske-
ga sveta je bila po potrditvi Poslovnega 
in finančnega načrta z letnim načrtom 
ravnanja s stvarnim premoženjem Jav-
nega medobčinskega stanovanjskega 
sklada Maribor za leto 2017, kar smo 
kot občina soustanoviteljica potrdili brez 
razprave. V sklopu tega je bil sprejet še 
Dokument identifikacije investicijskega 
projekta energetska prenova  ter  inve-
sticijski program večstanovanjskih stavb 
Engelsova ulica v Mariboru. 
Znotraj projekta »Povezovanje ponudni-
kov na območju Las za organizirano 
trženje izdelkov na lokalnem področju 
pod akronimom » Pohorska tržnica«se 
obeta nakup 10 lesenih hišk, od tega 
Občini Miklavž pripadata dve, ki bodo 
locirane pred Botaničnim vrtom v Pivoli, 
ter nadalje postavitev petih drogov za 
zastave. 
Dr. Zdenka Petermanec je v eni zmed 
točk dnevnega reda predstavila od-
ločitev Komisije za priznanja Občine 
Miklavž o podelitvi občinskih priznanj 
v letu 2017, kar je že bilo izpeljano na 
svečani akademiji. Odločitev komisije je 
bila, da zlati grb prejme Alojz Metličar, 
srebrni grb Ljubislava Škrabl ter plaketo 
PD Mateja Bora iz Dobrovc, ki to leto be-
leži 60-letnico delovanja društva. 
Občinski svet se je seznanil z menjavo 
zemljišča za namen rekonstrukcije Mej-
ne ulice v Skokah ter s prodajo 430 m2 
občinskega stavbnega zemljišča ob Ru-
provi ulici v Miklavžu za ceno približnih 
20.000 evrov. 
V informacijah je župan izpostavil oziro-
ma razmišljal o dvomih, ki se pojavljajo 
ob izgradnji obrata Magne in vpliva na 
naše okolje. Dodal je še, da je sklenil 
dogovor z lastnikom svinjske farme Kac 
v Skokah za 1000 glav živine na mo-
rebitni novi lokaciji; ostale podrobno-
sti dogovora in revizija analiz pa bodo 
tema junijske občinske seje. 

 Mateja Pleteršek
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Dvaindvajseta redna seja OS je bila 30. 
marca. Prvo poročilo je bila Informacija 
o varnostnih pojavih na območju občine 
Miklavž v letu 2016. 

V sami razpravi so pri tej točki izpostavili 
problematiko kršenja javnega reda in 
miru ter parkiranja pri stanovanjski hiši v 
Ulici talcev v Dobrovcah, kjer so pozvali 
policijo, da pogosteje intervenira in ob 
kršitvah tudi kaznuje. Na splošno pa so 
varnostni trendi v naši občini dobri, na 
nekaterih področjih zelo dobri. Za poja-
snila je prisostvoval Borut Horvat, vodja 
policijskega okoliša. 
Sledilo je Poročilo Medobčinskega in-
špektorata in redarstva Maribor za leto 
2016, katerega zaposleni se v občini 
nahajajo 31 ur na mesec. Sam inšpekto-
rat bo v tem letu pristopil k novemu na-
činu poročanja občinam, in sicer bodo 
pošiljali mesečna poročila aktivnosti, kar 
je predstavil vodja inšpektorata dr. Ivan 
Kobal. Poročilo o meritvah delcev PM10 
je prisotnim posredoval Uroš Lešnik iz 
Nacionalnega laboratorija za zdravje, 
okolje in hrano, ki izkazuje kakovost 
zraka v naših krajih, in sicer letna mej-
na vrednost ni presežena. Preseganja 
mejne vrednosti so se pojavila izključno 
v zimskih mesecih, kar nakazuje, da je 
glavni razlog - ogrevanje. 
Občinski svet Občine Miklavž je podal 
soglasje k terminološko usklajenim in 
posodobljenim Splošnim pogojem po-
slovanja Javnega medobčinskega sta-
novanjskega sklada Maribor, ki so sedaj 
smiselno usklajeni z zakoni in zakonski-
mi podakti, za kar je prisotne nagovori-
la Maša Ferlinc Jurak. V točki pobud in 
vprašanj je Edvarda Škrabla zanimalo, 
ali bo preventivni merilec hitrosti v ce-
stnem prometu prenesen v Skoke na Us-
koško ulico, kar pa se je že realiziralo. 

Zanimalo ga je tudi, ali se ob izgradnji 
pločnika in kolesarske steze Miklavž-
-Dobrovce predvideva ureditev javne 
razsvetljave, kar po županovih besedah 
v tej fazi projekta ni predvideno. 
Rafko Izlakar je predlagal, da se pri 
Delavski hranilnici Maribor preveri mož-
nost plačevanja položnic brez provizije 
za naše občane in kakšen bi bil, če bi 
se za to odločili, strošek občinskega 
proračuna. Predlagal je, kar se men-
da že izvaja, da zaposleni preko javnih 
del svojemu vodji sprotno poročajo o 
nepravilnostih, ki jih opazijo na terenu. 
Svetnik je izpostavil premalo parkirišč v 
bližini ZD Miklavž in predlagal, da se s 
Kmetijsko zadrugo Hoče poskuša dogo-
voriti o ureditvi parkirišč na nekdanjem 
njihovem skladiščnem prostoru. Župan 
je v odgovoru izpostavil, da so se pri 
kulturnem domu že uredila parkirišča in 
ob predvideni ureditvi krožišča Ptujska 
cesta-Ulica Kirbirševih (pri nekdanji pi-
zzeriji Chaplin), se bo 15 parkirnih mest 
uredilo ob Ulici svobode. Ponovno je 
povprašal o imenovanju Sveta za varo-
vanje koristnikov dobrin ter v imenu ob-
čana želel izvedeti o zasaditvi grmičevja  
in namestitvi WC-ja ob miklavškem več-
jem ribniku. Ob koncu pa je svetnik iz 
vrst Desusa še želel izvedeti, kdaj bodo 
svetnikom posredovane rešitve, ki so jih 
pripravili strokovnjaki zoper poplave ob 
izgrajeni kanalizaciji v Dobrovcah in 
koliko bodo te rešitve stale. Župan je v 
odgovoru zatrdil, da bo to tema majske 
ali julijske občinske seje.   
Damijan Simič je v imenu KS Dobrovce 
posredoval pobudo o namestitvi prome-
tnega znaka za možnost parkiranja v 
popoldanskem času pri vrtcu v Dobrov-
cah. Mirjana Vazzaz Ferčec je izpostavila 
pobudo, ki jo je dobila s strani krajana 
Dravskega Dvora, ki predlaga spre-

membo Pravilnika o oddaji poslovnih 
prostorov v najem z obširno obrazložitvi-
jo razlogov, zato je svetnica predlagala 
ponovno obravnavo pred kratkim spre-
menjenega pravilnika. 
Majda Dobaj je ponovno vprašala o na-
mestitvi javne razsvetljave v ulicah Dra-
vskega Dvora, ki še nekaj let ne bodo 
kanalizacijsko urejene. Možnost name-
stitve se v občinski upravi še preverja. Ob 
volji sveta so v nadaljevanju spremenili 
in dopolnili Odlok o prostorsko uredit-
venih pogojih za urbanistično zasnovo 
mesta Maribor-za območje Miklavža, in 
sicer v smislu pripisa zazidalnega načrta 
za pokopališče. 
Na temo lokalne kmečke tržnice v 
Miklavžu sta bili dve točki dnevnega 
reda, in sicer Odlok o ureditvi lokal-
ne kmečke tržnice v Občini Miklavž  in  
Pravilnik o tržnem redu lokalne kmečke 
tržnice, ki pa že vabi zainteresirane kup-
ce domače hrane. Potrdili so Dokument 
identifikacije investicijskega projekta za 
operacijo »Zagotavljanje kakovostnega, 
varnega in zdravega življenjskega sloga 
na podeželju« pod akronimom »Varna 
soseska«, gre za operacije iz sklada 
ESRR za uresničevanje ciljev LAS-a za 
nakup defibrilatorjev, katera bo naša 
občina kupila dva. Ob tem se bodo iz-
vedla predavanja prve pomoči ter prak-
tičnega prikaza uporabe defibrilatorja. 
Nadalje so potrdili letne programe špor-
ta, kulture ter socialnega in zdravstvene-
ga varstva, na podlagi česar se določijo 
programi in njihov obseg, ki se sofinan-
cirajo iz občinskega proračuna v letoš-
njem letu. Ustanovljeno pa je bilo nekaj 
javnega dobra, zemljišča, ki je v naravi 
že cesta v Ul. 8. februarja v Dravskem 
Dvoru. 

Mateja Pleteršek

POSODOBLJEN 
KANAL LOKALNE 
TELEVIZIJE TVM 
MIKLAVŽ

Lokalni televizijski kanal TVM Miklavž 
lahko krajani naselja Miklavž spremljajo 
že dobrih 21 let, z ustanovitvijo občine 
Miklavž pa lahko kanal TVM gledajo 
prebivalci celotne občine, ki so priključe-
ni na kabelski sistem Telemacha. Prvot-
no je bilo mogoče spremljati program 
samo na analognem področju, z razvo-
jem tehnologij pa ga je bilo mogoče na 
novejših televizorjih gledati tudi na digi-
talnem  področju. 

Razvoj tehnologije za sprejem TV signala 
pa je starejšim televizorjem onemogočil 

RAZLIČNE TEMATIKE SO ZAZNAMOVALE 
22. REDNO OBČINSKO SEJO
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Naslednja številka bo izšla sep-
tembra, zato prosim vse so-
delavce, da svoje prispevke 
pošljejo na naslov uredništva 
najkasneje do 18. avgusta 
2017 ter da se držijo navodil za 
pripravo in oddajo pisnih pri-
spevkov in fotografij, ki smo jih 
objavili v Naših izvirih št. 86.

Urednik

Pisalo se je leto 2007, ko se je nekaj 
dravskodvorskih zanesenjakov odločilo 
za novo, samostojno pot. 

Od kod in zakaj ideja, da se odcepi-
te od dobrovških upokojencev in kaj 
ste želeli predvsem z ustanovitvijo 
društva omogočiti sokrajanom?
Ideja o samostojni poti je bila živa že v 
letu 2006, ko smo o tem vse bolj glasno 
razmišljali, da tako rečem »mlajši, no-
vopečeni« upokojenci v kraju, med dru-
gim pa nas je spodbudila tudi odcepi-
tev in ustanovitev DU Skoke. Bila je želja 
po več druženja v kraju, saj je takrat v 
Dravskem Dvoru delovala samo KO RK.  
Slučajno na enem družabnem dogodku 
v kraju so me zadolžili, da povzamem 
prve aktivnosti. In tako sem s sokrajan-
ko, ki je bila poverjenica še pri starem, 
dobrovškem društvu Bojko Krajnc, kas-
neje se je pridružila še Majda Dobaj; od 
hiše do hiše sem zbirala podpise za usta-
novitev društva.  V zelo kratkem času, do 
konca leta 2006 smo uspele pridobiti že 
preko 80 podpisov krajanov. 
Ustanovni zbor se je izpeljal 18.apri-
la 2007 v prostorih krajevne skupnosti 
Dravski Dvor, 25.maja 2007 pa smo bili 
na Upravni enoti Maribor tudi registri-

spremljanje lokalnega programa TVM, 
zato jim je Telemach moral priključiti 
konverter video signala (črni sprejemnik 
znamke Sisko), kot tudi tistim, ki so imeli 
priključeno napravo za možnost pregle-
da programa za nazaj.
Zadnji dve leti se je občina Miklavž ak-
tivno dogovarjala s podjetjem Telemach, 
ki na celotnem našem območju distribu-
ira TV-signal za možnost gledanja pro-
grama TVM na kvalitetnem digitalnem 
področju. Na podlagi tega je Telemach 
TVM Miklavž vključil v osnovni paket di-
gitalnih TV-programov, ki jih prejemajo 
vsa gospodinjstva v občini, ki so priklju-
čena na omrežje Telemach. 
Prav tako pa je kanal TVM Miklavž vi-
den po celotni Dravski dolini, kakor tudi 
do Ptuja in Ormoža. Vsem, ki zaradi 
pomanjkanja podatkov še ne morete 
gledati novega programa TVM, sporo-
čamo, da lahko na dosedanjem ana-

rani kot društvo.   Za predsednico sem 
bila imenovana jaz, za podpredsedni-
ka že pokojni Branko Ozmec, za tajni-
co Majda Dobaj in za blagajničarko Te-
rezija Ekart. 6. junija istega leta pa so se 
na sklicanem širšem zboru imenovali se-
stavi še preostalih odborov, sekcij, refe-
rentov društva.  

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

Kako so se vam pridruževali novi 
člani in kako je danes z vašim član-
stvom?
Moram reči, da sem mnenja, da če res 
prisluhneš starejšim in da z nasmehom 
ter prijazno besedo, privabiš marsikoga. 
In tudi opažam, da ko pripravimo kako 
srečanje, praznovanje, kulturno priredi-
tev se ljudje zelo radi odzovejo. Izred-
no obiskana so tudi naša prijateljeva-

lognem  in digitalnem kanalu preberete 
navodilo, kako se preklopiti na novi digi-
talni kanal TVM. Obvestilo oz. navodilo 
se bo na video straneh prikazovalo do 5. 
junija 2017, po tem datumu bosta stara 
analogna kanala ugasnila. Novi kanal 
TVM najdete na 270. programskem 
mestu, in sicer, da na daljincu odtipkate 
270. Če televizor ni sam našel novega 
kanala, ga morate nastaviti sami. Posto-
pek je naslednji: na daljincu pritisnete 
“meni”, poiščete “ročno nastavljanje” 
digitalnih kanalov ter vpišete 290 MHz. 
Ko bo kanalnik našel iskani kanal, ga bo 
po vsej verjetnosti sam naložil na 270. 
programsko mesto. Od tam ga lahko 
premestite, na katero mesto želite.
Za dodatna vprašanja lahko pokličete 
na tel. 040/16-70-90. Želimo vam pri-
jetno gledanje TVM Miklavž.

Dušan Janžek

nja s pobratenim Društvom upokojencev 
Zarja iz Koga, s katerimi smo spletli res-
nično pristne vezi. Ravno s tem pobra-
tenjem smo pridobili kar nekaj novega 
članstva in tako z gotovostjo trdim, da je 
glede števila članov prelomno leto 2010 
(podpisano pobratenje), ko smo že be-
ležili preko 120 članov našega društva. 
Pobudnica pobratenja je bila Milena Šti-
glic, katere korenine segajo tja. V preo-
stalih letih pa opažam neko konstanto, 
ko se razveselimo nekaj novih in žal tudi 
nekaj članov in članic, od katerih smo 
se primorani posloviti. Trenutno število 
je preko 130 in v večini so predstavnice 
nežnejšega spola. 

V vseh teh letih ste vsakoletno izpo-
polnjevali, bogatili društveni pro-
gram. Na kaj vse ste slednjega 
usmerili, prav gotovo z namenom 
razveselitve, zadovoljitve potreb 
članstva v t.i. tretjem življenjskem 
obdobju?
Vsa ta leta smo na športnem področju 
zelo aktivni in tudi uspešni v kegljanju s 
kroglo na vrvici, redno telovadimo, ima-
mo tudi peš hojo. Na področju kulture 
smo pred leti imeli sestav ljudskih pevk, 
ki se žal ni obdržal. Ponosni smo na roč-

PRVIH 10 LET DU MODRA JESEN DRAVSKI DVOR
(Pogovor s predsednico društva Miro Zelenik)

DRUŠTVENA DEJAVNOST
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V počastitev praznika občine Miklavž so 
v DU Dobrovce pripravili kulturni, športni 
in družabni dan. Tako so pripravili razsta-
vo še ohranjenih kmečkih orodij, ki so jih 
v preteklosti uporabljali kmetje na Dra-
vskem polju. 
Razstavljeni predmeti so: ralo (plug), sa-
dilnik za koruzo in fižol, predoralnik, mlin 
(žrmlje) za drobljenje koruze, preša, sla-
moreznica, razno ročno orodje in številni 
drugi elementi. Za športno prireditev so 
pripravili kolesarski trim, vendar so ga 
zaradi prehudega vetra spremenili v po-
hod. 
V petanki so se moški pomerili v osmih 
ekipah. Za družabno srečanje pa so prip-
ravili jedi, ki so se v preteklosti vrstile na 
mizi. Tako so člani Gobarskega društva 
Snežka Dobrovce skuhali gobovo juho, 
DU pa žgance. Medtem pa so se na mizi 
zvrstile po starih običajih jedi: špeh ali za-
seka, čebula in bučno olje, v katerega so 
namakali črni kruh. 
Zanimivo pri vsej tej prireditvi je, da so 
pokale za petankarje sami izdelali iz na-
ravnega lesa po ideji avtorja Janeza Be-
raniča.
 
Rafael Izlakar

DU DOBROVCE DOSTOJNO POČASTILO 
PRAZNIK OBČINE MIKLAVŽ

razstavni prostor

petankarji – v elementu 

obnovljene  žrmlje za drobljenje žitaric

kuha se gobova juha

pokali  za petankarje 

pohodnice

nodelsko sekcijo, ki si je nadela ime Pen-
tlja in od leta 2008 redno deluje. Prip-
ravlja vsakoletne razstave doma, članice 
pa se na oglede podajo tako v bližnja 
kakor tudi okoliška društva ter tako iz-
menjujejo bogate ročnodelske izkušnje 
ter sklepajo nova, dragocena znan-
stva tako na ptujskem, bistriškem in po-
horskem področju. Lani pa so ročnodel-
ke društveno ime promovirale tudi na 
odmevni Razstavi ročnih del Zgornje-
ga Podravja, katero bomo najverjetne-
je gostili tudi pri nas. Poleg društvenih 
prireditev naše člane zadnjih pet let po-
peljemo še na letovanje v Izolo, kamor 
se vsako leto poda več članov. Z veli-
kim veseljem in praktično na vseh do-
godkih, na katere smo povabljeni, so-
delujemo na prireditvah in srečanjih v 
občini Miklavž. V samem domačem kra-

ju Dravskem Dvoru pa je izredno uspeš-
no sodelovanje s krajevnim svetom, kjer 
z roko v roki celotno leto pripravljamo 
mnogo prireditev. Na tem mestu se že-
lim zahvaliti upravnemu odboru za vso 
delovno pripravljenost, da si stojimo ob 
strani, saj le en sam ne more nič nare-
diti. 

Vse od ustanovitve pa do danes ste 
v vlogi predsednice;  začeti gotovo ni 
bilo lahko, pa tudi uslišati želje od-
bora vedno ni enostavno!
Delim to mnenje, saj ima vsak svoje po-
glede in stališča, kar je pravilno in neka-
ko poskušamo vse vedno prediskutirati 
in se odločiti za najboljše. Vedno naj-
demo stično točko in se tako odražamo 
kot prava ekipa. Začetki pa tako kot pri 
vsaki zadevi niso bili enostavni; ob stra-

ni nam je vsekakor stala občina Miklavž, 
zato zahvala županu in občinskim sve-
tnikom, ki so nas doslej podpirali. Začeli 
smo iz nič, danes se lahko pohvalimo z 
vsem, kar so dobrega, koristnega prido-
bili naši člani. Prav vsi smo delali prosto-
voljno in z veseljem. Pohvala in zahvala 
pa gre tudi mladini, ki nam je pomagala 
pri ureditvi zunanjega kegljišča. 

Ste na kaj še posebej ponosni?
Ponosna sem na to, da smo se prvi v 
naši občini pobratili. Razmišljamo še o 
enem pobratenju, kar pa še seveda ni 
dorečeno. V ponos pa mi je tudi, da z 
vsemi društvi, organizacijami v občini 
Miklavž dobro sodelujemo, si med seboj 
pomagamo. In to je najboljša popotnica 
za prihodnost.  
     
Mateja Pleteršek
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Konec preteklega leta je klub petanke Hrast slavil 10 let obstoja. 
V ta namen smo priredili turnir dvojk, katerega se je udele-
žilo več kot 30 ekip iz celotne Slovenije in sosednje Hrvaške. 
Povabljeni so bili vsi tvorci začetkov petanke in vsi simpatizerji 
društva. V teh 10 letih je društvo doseglo veliko uspehov doma 
in v tujini. V svojih vrstah imamo državne prvakinje v trojkah, 
državnega prvaka v natančnem izbijanju ter veliko medalj z dr-
žavnih prvenstev in mednarodnih tekmovanj. 
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili Občini Miklavž, g. županu, 
vsem sosednjim društvom, vsem bivšim in sedanjim petankar-
jem ter vsem, ki ste na kakršen koli način pomagali pri razvoju 
in uspehih v vseh teh letih.

Predsednik Bogdan Kirbiš 

10 LET PETANKE V DOBROVCAH
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Letošnjo že 6. razstavo ročnih del  smo v Ročnodelski sekciji 
PD Mateja Bora v Dobrovcah organizirale članice v prostorih 
KS na cvetno  soboto in nedeljo ter se predstavile s pregledom 
svojih izdelkov v zadnjem letu. S svojimi izdelki pa so razstavo 
popestrili še otroci iz vrtca Ciciban in učenci osnovne šole po-
družnica Dobrovce.
Naša sekcija šteje 10 – 12 članic, ki se enkrat  tedensko dobi-
vamo v prostorih KS Dobrovce, kjer  se družimo in ustvarjamo 
različne umetnine ne samo za razstavo, ampak tudi za druge 
prireditve v kraju. Letošnja razstava ročnih del je bila zelo dob-
ro obiskana, kar nam je velika vzpodbuda za delo še naprej.
Čez leto skrbimo tudi za lepši videz naše  vaške kapelice. Pred 
kratkim je bila v celoti obnovljena, dobila pa je tudi električno 
razsvetljavo.
Na povabilo trgovskega podjetja Mercator smo razstavljale 
svoje izdelke in imele delavnice z velikonočnimi motivi tudi v 
njihovem centru na Taboru v Mariboru. Predstavile smo se s 

postenjem pirhov, izdelovanjem  vizitk z nitno tehniko in izde-
lovanjem rož iz krep papirja. Tako smo si pridobile še dodatna 
poznanstva ročnodelk iz bližnje in daljne okolice.

Ročnodelska sekcija PD Mateja Bora
Majda Premzl

RAZSTAVA ROČNIH DEL V DOBROVCAH
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DAN ODPRTIH VRAT RIMSKE GOMILE ŠT. 1

Turistično društvo Miklavž je v letošnjem 
aprilu, ko se navadno zvrstijo razni do-
godki in prireditve ob občinskem prazni-
ku, še enkrat več izvedlo dan odprtih vrat 
največje kulturno-zgodovinske znameni-
tosti v naši občini. Zdi se neverjetno, da 
od ureditve oziroma rekonstrukcije rim-
ske gomile, pri kateri je odločilno vlogo 
odigral prvi predsednik TD Miklavž Du-
šan Makovec, mineva že skoraj natanko 
15 let. 
Vstop v notranjost gomile oziroma ogled 
njene impozantne grobnice je bil obisko-
valcem omogočen v soboto, 22. aprila, 
med 10. in 13. uro. Strokovno razlago 
smo izvedli ob vsaki večji skupini, za 
celostno predstavitev naše znamenito-
sti pa smo po razlagi ponovno razdelili 
zloženke. Vreme nam je bilo pri letošnji 
izvedbi dogodka naklonjeno. Program 
smo ponovno popestrili s pokušnjo »rim-

skih dobrot« v obliki oliv, sira, rimskega 
kruha (libum) in vina, medtem ko so not-
ranjost gomile dodatno krasili obrazni 
mozaiki mariborskega umetnika Rober-
ta Lončariča. Bolj vedoželjnim obisko-
valcem je bila tudi tokrat na voljo knjiga 
(Ruše: mesta miru in spomina–pokopa-
lišča; Ruše: Lira, 2015), v kateri je med 
različnimi pokopnimi rituali skozi čas 
podrobneje opisan način rimskega go-
milnega pokopa; v njej je predstavljena 
tudi naša miklavška gomila. Kljub pe-
strim spremljevalnim dogodkom v občini 
in drugod si je na sončno soboto čas za 
njen ogled vzelo 25 obiskovalcev. Tudi 
letos smo istega dne izpeljali še večerni 
ogled gomile, ki so ji med 19.30 in 21. 
uro prav poseben šarm dajale prižgane 
sveče. Večerno strokovno vodenje smo 
izpeljali ob 20.15 uri, ko se je začelo po-
časi mračiti. Prireditev je (ponovno) lepo 

uspela; našteli smo 25 obiskovalcev. Po 
ogledu se je pogovor ob »rimski« hrani 
in pijači ter v soju sveč zavlekel pozno v 
noč. Če bi kdo želel umetnika Lončariča 
povabiti v goste, se lahko še naprej obr-
ne na Črta Sekača (070-130-641). 
Ob tej priložnosti naj izpostavim, da ima 
TD Miklavž že dve leti delujočo facebo-
ok stran (»Turistično društvo Miklavž na 
Dravskem polju«), ki jo je za svojo vzelo 
že okoli 200 ljudi. Všečkajte nas tudi vi 
in bodite na tekočem z vsemi dogodki, 
predavanji in izleti, ki jih pripravljamo za 
vas oziroma se dogajajo v naši občini! 
Za vse nadaljnje informacije v zvezi z 
ogledom gomile so še naprej na voljo 
kontaktni naslovi na društveni spletni 
strani www.turizem-miklavz.si. Lep poz-
drav do prihodnjič!

Matjaž Grahornik, TD Miklavž

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI V DU SKOKE 
V LETU 2016

Tudi v letu 2016 smo nadaljevali z de-
lom na terenu s projektom »STAREJŠI ZA 
STAREJŠE«. Zato se zahvaljujemo vsem 
prostovoljkam ter koordinatorki Mojci 
Rajšp za ves trud, ki so ga vložile v ta 
projekt.
V aprilu smo se udeležili čistilne akcije 
Očistimo naš kraj v naši občini.
Ob prazniku dela 1. maju smo sodelo-
vali s KS Skoke pri postavljanju majske-
ga drevesa. Na izlet smo se odpeljali na 
Pohorje in si ogledali posest Meranovo, 
Muzej steklarstva in znamenito cerkev v 
Rušah. Potem smo imeli piknik na An-
drejevem domu Pajk, bilo je lepo ter ve-
selo. Na drugi izlet  smo se podali na 
morje v Izolo na celodnevno kopanje, v 
hotelu Delfin smo imeli skupno kosilo.
Ob pričetku novega šolskega leta so 
naši člani poskrbeli za varnost otrok na 
avtobusni postaji v Skokah.
Udeležili smo se srečanja upokojencev 
naše občine Miklavž. Prireditelj tega sre-
čanja je bil DU Dobrovce. Ta srečanja 
nam ostanejo vedno v lepem spominu. 
Doma smo priredili piknik za naše čla-
ne, na katerem ni manjkalo dobre ma-
lice ter seveda lepega druženja s člani 

društva. Sodelovali smo tudi na prireditvi 
Pozdrav jeseni, ki ga organizira Turistič-
no društvo Miklavž. Naše društvo se je 
predstavilo s starim običajem, z riba-
njem zelja. Obiskovalce smo pogostili z 
zeljno solato, klobaso in kruhom, manj-
kalo pa ni domačega peciva ter pijače.
Konec leta smo zaključili v gostišču Ta-
borka v Mariboru. Skupaj smo se po-
veselili ter si zaželeli veliko zdravja ter 
dobrega razumevanja še naprej.
Sociala: Skozi vse leto obiskujemo naše 
bolne člane ter jih obdarimo. Prav tako 
obiskujemo naše člane za rojstni dan, 
od 80. leta dalje, ter jih obdarimo z 
majhno pozornostjo. 
Pred božično–novoletnimi prazniki pa 
obiščemo vse člane, starejše od 75 let, 
in invalide ter jih prav tako obdarimo. 
Obiskujemo tudi člane v Domu Dani-
ce Vogrinec v Mariboru, na Ptuju ter v 
Lenartu. Teh obiskov je bilo v letu 2016 
skupaj 132. Obiskali smo tudi par zla-
to poročencev ter jih obdarili. Tako smo 
opravili vse po planu dela.
Šport in rekreacija: Pričeli smo z otvorit-
veno tekmo v kegljanju s kroglo na vrvici 
doma z DU Modra jesen iz Dravskega 

Dvora. To je bilo prijateljsko srečanje, 
želimo si, da tako tudi nadaljujemo. Ob 
občinskem prazniku naše občine smo se 
udeležili turnirja v DU Miklavž. Udeležili 
smo se 12 turnirjev, na katere smo bili 
povabljeni. 
Prav tako smo doma organizirali že tra-
dicionalni turnir ob 20. obletnici keglja-
nja s kroglo na vrvici. Priredili smo tudi 
prijateljsko srečanje S CIV Maribor.
Doma smo igrali za donatorja Mihaela 
Mohenskega.
Bili smo tudi povabljeni na prijateljsko 
tekmo z DU Modra jesen Dravski Dvor.
Zaključek kegljaške sezone smo igrali za 
županov pokal, že 11. po vrsti. Na vseh 
teh turnirjih smo osvojili: ženska ekipa 7 
pokalov, moška pa 5 pokalov.
Telovadba poteka že vrsto let dvakrat 
tedensko v prostorih KS skozi vse leto. 
Tako skrbijo naše članice za dobro po-
čutje. Karte, šah in pikado pa igramo 
člani vsak četrtek v zimskem času v 
društvenih prostorih. Tako poteka naše 
druženje, da nam čas prehitro mine.

Predsednica DU Skoke
Ana Metličar
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SNEŽKINO USPEŠNO 
LETO − GOBARSKO 
DRUŠTVO SNEŽKA V 
LETU 2016)

ZAGREB OPEN

Letos smo se ponovno odpravili na mednarodno tekmo v Za-
greb, INTERDANCE ZAGREB OPEN, ki naj bi letos po številu 
sodelujočih podrla rekord. 
Organizator omenja številko 5000 plesalcev iz 25 držav in 450 
različnih klubov. Sodelovali smo s kar 12 nastopi in 85 plesal-
ci in dosegli osem 1. mest, tri 2. mesti in eno 3. mesto. Na tek-
movanju je bil prisoten tudi selektor za svetovno prvenstvo, kjer 
se lahko letos pohvalimo s kar 7. uvrstitvami. Od 12 nastopov 
so jih kar 5 pripravili otroci iz občine Miklavž na Dravskem po-
lju in dosegli izjemne rezultate:
• Lina Drakšič, STREET STYLE SOLO OTROCI 2 - 3. MESTO, 

koreograf Barbara Marčič Lavrič
• Gaja Drakšič in Miha Terzer, STREET STYLE DUO OTROCI 

1 - 1. MESTO, koreograf Barbara Marčič Lavrič
• Tinkara Kodrič in Eva Regoda, STREET STYLE DUO 

OTROCI 2 - 1. MESTO, koreograf Barbara Marčič Lavrič

Vsakomesečne aktivnosti v GD Snežka iz Dobrovc so poskrbe-
le, da je še eno leto, leto 2016, minilo hitro in zaključna bilan-
ca je bila še enkrat izjemna. Člane in članice poleg ljubezni do 
nabiranja gob in osvajanja tovrstnega znanja povezuje izje-
mno veliko dogodkov, srečanj, razstav… 
Pomladni uvod je predstavljalo skupinsko gobarjenje na Go-
ričkem, kaj kmalu zatem še lepo obiskana Smrčkijada v hrva-
škem Umagu. V času občinskega praznovanja Občine Miklavž 
je društvo izpeljalo zanimivo strokovno predavanje o gobah v 
kulturnem domu Miklavž. Prisluhniti je bilo mogoče priznane-
mu determinatorju mentorju Slavku Šerodu. S posebnimi ob-
čutki so se člani in članice podali v bližnje gozdove Varaždina 
za lovom na Zlatnog smrčka. V mesecu maju lanskega leta so 
sodelovali na prireditvi v občini, ki jo pripravlja Turistično dru-
štvo Miklavž, in sicer poimenovano Dobrote iz domačih logov, 
ter se udeležili občnega zbora Mikološke zveze Slovenije in is-
točasne 50-letnice GD Lisička Maribor. Ta občni zbor MZS je 
bil tudi volilni in iz GD Snežka sta bila v upravni odbor MZS iz-
voljena dva člana, in sicer: Miran Brumen kot predsednik ča-
stnega razsodišča in Alojz Junger kot član predsedstva. V do-
brovškem društvu si tovrstno imenovanje v sam vrh MZS štejejo 
kot poklon dosedanjemu kvalitetnemu delu. 4. in 5.junija 2016 
se je na srečanju v Modrašah sklenilo trojno pobratenje, in si-
cer med GD Snežka,GD Ivanec in GD Umag, kar bi naj utrdi-
lo strokovno izmenjavo znanj, izkušenj ter prijateljstvo. Strokov-
nih ekskurzij so se člani in članice udeležili pri GD Sveti Ivan v 
Zelinu, pri GD Bisernica na Celjski koči, pri DG Štorovke v Ho-
čevju, pri DG Ježek v Muti. Manjkala niso tudi tako imenovana 
mednarodna srečanja na Rogli, v hrvaškem Ivanjcu in v Brto-

• Mischel Flinčec in Nika Milošič, STREET SHOW DUO 
OTROCI 2 - 1. MESTO + SVETOVNO PRVENSTVO, 
koreograf Maja Štefan

• Funky Maribor STREET STYLE GROUP OTROCI 2 - 2. 
MESTO + SVETOVNO PRVENSTVO, koreograf Maja Štefan

Seveda pa počitnice za nas ne bodo brez plesa, saj se večina 
ekip mora pripravljati za tekmovanje, ki nas čaka junija v Bu-
dimpešti, in meseca oktobra svetovno prvenstvo v Rimu.

Barbara Marčič Lavrič, strokovna vodja

nigli pri Umagu. 27. 8. 2016 pa je tudi Snežka v domačih Do-
brovcah pripravila mednarodno srečanje gobarskih društev, ki 
se jih je iz Slovenije in Hrvaške zbralo kar 14. Po jutranjem ok-
repčilu so se gostje popeljali na gobarjenje v bližnje gozdove, 
pripravili so razstavo preko 160 različnih vrst gob in izbrali naj-
lepše. Po popoldanskem okrepčilu je sledila podelitev zahval in 
veselo druženje v športnem parku. Znanje se je nadgrajevalo 
na skupinskem gobarjenju v Halozah, društvena ekipa je gob-
ji golaž kuhala na Gobarskem prazniku v Žamencih in gob-
jo juho na mariborskem Festivalu stare trte. Z velikim veseljem 
društvo obiskovalcem predstavlja Snežkin park, še posebej ve-
seli so bili obiskovalcev iz DU Kog, Ormož. V samem Snežki-
nem učnem parku je bilo lani veliko oziroma kar pet delovnih 
akcij, pomagali pa so tudi »sosedom« NK Dobrovce pri postav-
ljanju ograje. Delovno leto 2016 je Snežka zaključila z decem-
brskim izletom v adventni Zagreb in praznično razpoloženje je 
bilo dobra osnova za oblikovanje načrtov prihajajočega leta, ki 
pa se že pridno realizirajo. 
GD Snežka Dobrovce pa se za izpeljavo društvenih aktivnosti 
želi zahvaliti Občini Miklavž, sponzorjem in donatorjem, dru-
štvom, strokovnim predavateljem in ne nazadnje marljivim čla-
nom.        

Mateja Pleteršek
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OBISKALI SMO GLAVNO NEMŠKO MESTO

Učenci OŠ Miklavž na Dravskem polju, 
ki se učimo nemški jezik, smo v mese-
cu aprilu preživeli dva zanimiva dneva 
v 3,5-milijonskem glavnem nemškem 
mestu Berlin. Najprej smo se ustavili na 
Olimpijskem stadionu, ki sodi med zgo-
dovinske športne objekte v Evropi, zgra-
jen je bil za olimpijske igre leta 1936. 
Vožnjo smo nadaljevali do samega cen-
tra, kjer je sledil ogled znamenitosti. 
Najprej nas je očaral pogled na 67 me-
trov visok Steber zmage »Siegessäule«, 
ki so ga postavili v spomin na pruske 
zmage, takoj za tem pa še Brandenbur-
ška vrata, ki so bila zasnovana kot sla-
volok miru. Danes simbolizirajo spravo 
med Vzhodom in Zahodom. 
Pot smo nadaljevali peš do nemškega 
parlamenta »Reichstag«, v bližini se na-
haja tudi urad zvezne kanclerke Angele 
Merkel »Bundeskanzleramt«. Potsdamski 
trg »Potsdamer Platz« je bil v 19. stole-
tju eden najbolj zasedenih trgov v Evro-
pi. V času Berlinskega zidu je zaradi svo-
je zasnove omogočal, da so Berlinčani 
iz zahodnega dela mesta gledali preko 
zidu svoje vzhodne rojake. Po večletnem 

zanemarjanju so trg obnovili in sedaj so 
tam številne trgovine, restavracije, bari 
in prireditveni prostori..
Na Potsdamskem trgu smo si ogleda-
li ostanek Berlinskega zidu, le-ta je med 
letoma 1961 in 1989 delil vzhodni in 
zahodni Berlin.

Ogledali smo si še:

• CHECKPOINT CHARLIE, nekdanjo 
kontrolna točko med vzhodnim ter 
zahodnim delom mesta. Enega naj-
bolj znanih mejnih prehodov v času 
razdeljenega Berlina med letoma 
1945 in 1990. točka

• ČOKOLADNICO »SCHOKOWELT 
RITTER SPORT«, kjer so nam  sesta-
vili čokolado po našem izboru.

• MUZEJSKI OTOK: v Berlinu stoji 
153 muzejev.  Najbolj znan je kom-
pleks muzejev, ki stoji na otoku na 
reki Spree.

• ALEXANDERPLATZ,  trg se imenuje 
po ruskem carju Aleksandru I., ki je 
nekoč tu pregledoval vojaške eno-
te. Na sredi trga se dviga televizijski 

stolp, visok 362 metrov, ki po viši-
ni presega celo pariški Eifflov stolp.

• NEPTUNOV VODNJAK, ki stoji pri 
mestni hiši. Neptun opazuje ba-
zen pod seboj, okrog njega pa šti-
ri ženske skulpture, ki predstavlja-
jo štiri največje pruske reke: Ren, 
Laba, Odra in Visla.

• BERLINSKI ŽIVALSKI VRT Z AKVARI-
JEM se lahko pohvali z največ-
jim številom različnih živalskih vrst, 
saj se njihovo število povzpne do 
1.500. Prav tako je največji glede 
na število živali. Našteli so jih ok-
rog 17.000.

Po napornih dveh dnevih smo polni le-
pih in prijetnih občutkov zapustili glav-
no mesto Nemčije in se odpravili pro-
ti domu.

Učenci in učenke nemškega jezika 
z učiteljico nemškega jezika Ines Pečnik
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V četrtek, 19. 1. 2017, je bilo na OŠ 
Miklavž na Dravskem polju srečanje vr-
stniških mediatorjev.  Udeležilo se ga je 
71 učencev in 34 mentorjev iz 19 šol. 
Po sprejemu gostov v jedilnici šole smo 
se odpravili v učilnico četrtega razreda, 
kjer smo si najprej ogledali lep kultur-
ni program in prisluhnili nagovoru rav-
nateljice, nato pa je sledila predstavitev 
gostov. 
Po uvodnem delu smo se s  predstavniki 
šol odpravili v učilnice, v katerih so kas-
neje potekale ustvarjalne delavnice in 
tudi okrogla miza za mentorje. Slednjo 
sta koordinirali pedagoginji  Vesna Jelen 
Godunc in Zdenka Roškarič Duh, vodila 
pa jo je priznana strokovnjakinja, dru-
žinska mediatorka Marinka Bečela.
Delo v skupinah so vodile pedagogi-
nje in učiteljice: Andreja Rinc Uroševič, 
Živa Krajnc, Janja Draškovič, Katja Zo-

bec, Ana Otič, Ksenija Detiček, Simona 
Kocbek in Katarina Germšek, pridružil 
pa se nam je tudi Žiga Stopinšek, nek-
danji učenec naše šole. V skupinah smo 
bili predstavniki različnih šol. Najprej 
smo se drug drugemu predstavili in po-
vedali, katero šolo obiskujemo. Sledile 
so različne socialne igre, igre spoznava-
nja in razvijanja različnih spretnosti s ci-
ljem, da se učenci še bolje seznanimo 
z vrstniško mediacijo in usvojimo spret-
nosti ter veščine, pomembne za izvaja-
nje mediacije. Ena od teh je bila, da smo 
se morali razvrstiti v pare z osebo, ki je 
do tistega dne nismo poznali. V času 
dveh minut nam je oseba, ki je sedela 
nasproti nas, morala povedati čim več o 
sebi, naša naloga pa je bila, da smo si 
te podatke zapomnili in jih tudi ponovi-
li. Kasneje smo vloge zamenjali. Sodelo-
vali smo tudi v igri, v kateri sta dva so-

delovala v paru, napisala na listek ime 
in ključne besede, s katerimi sta najbolje 
označila svojega sogovornika. Pari smo 
se nato predstavili še ostalim v skupini. 
Komunicirali smo tudi neverbalno in 
ugotavljali, kdaj ima kdo rojstni dan. 
Datumsko smo se morali razvrstiti v vrsto 
od najmlajšega do najstarejšega. Te so-
cialne igre so nam prinesle veliko zaba-
ve in novih prijateljev. Vse socialne igre 
so bile zanimive in vse so vodile k po-
membnemu cilju in spoznanju. Ena od 
teh je bila tudi, da smo na list narisali 
obraz sogovornika. Na primer oči - na-
pisali smo najlepše, kar smo do tedaj vi-
deli. Narisali smo ušesa in napisali, kaj 
najraje poslušamo. Narisali smo nos in 
zraven napisali svoj najljubši vonj. Ob 
ustih smo napisali najljubše izreke, pre-
govore in misli. Spoznali smo tudi, da 
stvar nikoli ni tako slaba, kot se nam zdi 

SREČANJE VRSTNIŠKIH MEDIATORJEV

V petek, 14. 4. 2017, so nam v šoli 
predstavili življenje invalidov, kdo skrbi 
za njih in kako znajo sami poskrbe-
ti zase. Invalidi ne marajo, da jih ljud-
je pomilujejo. Povedali pa so nam, da se 
nekateri od njih ukvarjajo s športom. Or-
ganizirajo jim tudi paraolimpijske igre. 
Znak za paraolimpijske igre je sestavljen 
iz treh kljukic, ki so zelene, modre in rde-
če barve. Pri športih uporabljajo različne 
pripomočke. Ko slepi igrajo nogomet, so 
v žogi kraguljčki, ki ob udarcu žoge cin-
gljajo. Večina ljudi paraolimpijce imenu-
je kar super ljudje. 
Pripravili so nam tudi tri presenečenja. 
Prvo je bilo obisk paraolimpijke Jasmi-
ne Zbil, ki sodeluje v igri odbojka sede. 
Nastopila je na paraolimpijskih igrah v 
Londonu leta 2012. Drugo presenečenje 
je bil poligon, ki je bil razdeljen na štiri 
postaje. Na prvi smo morali sesti na vo-
ziček in s košarkarsko žogo sede zade-
ti koš. Na drugi smo morali sede braniti 
gol. Na oči smo dobili očala, skozi kate-
ra nismo ničesar videli. Prijatelji so nam 
metali žoge, mi pa smo jih lovili. Na tret-
ji postaji smo si spet nataknili očala, pri-
jatelji pa so nas vodili po poligonu s šte-
vilnimi preprekami – morali smo hoditi 
po klopi, med stožci, preplezati blazine 

in priti na cilj. Bilo je zanimivo, saj so 
nam pri premagovanju ovir sprva po-
magali prijatelji tako, da so nas prijeli 
za ramo in nas potiskali v ustrezno smer, 
ko pa smo se med ovire podali drugič, 
so nas usmerjali le z ustreznimi navodi-
li. Na zadnji postaji smo se z invalidski-
mi vozički vozili med stožci. 
Največje je bilo tretje presenečenje. V 
telovadnico so prišli košarkarji na vo-
zičkih in nam zaigrali pravo tekmo. Bili 
so zelo spretni, gibali so se hitro in na-
tančno zadevali koše. Pred začetkom 
dneva smo vedeli, da bomo spoznali in-
valide. Nismo pa vedeli, da nas bo obi-
skala svetovno znana paraolimpijka in 
da nam bodo pripravili poligon, na ka-
terem se bomo mi preizkušali v vlogi in-
valida. Nismo vedeli, da nas bodo obi-
skali igralci košarke na vozičkih, da si 
bomo lahko ogledali igro prave košar-
ke, ki jo igrajo ljudje sedeč na invalid-
skem vozičku. Bili smo presenečeni, nav-
dušeni in ugotovili smo, da se moramo 
za uspeh potruditi vsi. Invalidi še toliko 
bolj. Tudi, če je nekdo invalid, lahko do-
seže svoj cilj, vendar pa je za to potreb-
no vložiti veliko truda.

Filip Gračner, 5. b

ŠOLARJEM SO SE PREDSTAVILI INVALIDI
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OBISKALI SMO ENO IZMED 10 TOP DESTINACIJ  
AVSTRIJSKE KOROŠKE – GRAD ROŽEK, CELOVEC
Izlet učencev, ki obiskujejo tečaj nemškega jezika, 1., 2. in 3. razred
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Prva sobota v maju je bila ravno pravšnja 
za potepanje. Učenci OŠ Miklavž na 
Dravskem polju in podružnice Dobrov-
ce, ki obiskujemo tečaj nemškega jezika, 
smo se odpravili na izlet v Avstrijo, na-
tančneje do kraja Rosegg/Rožek.
Grad Rožek je bil zgrajen v 18. stoletju. 
Zgradil ga je grof Franz Xaver von Orsi-
ni-Rosenberg za svojo italijansko ljubico 
Lukrecijo. Od leta 1831 je grad v lasti 
družine Liechtenstein. 
Najprej smo se malo razgledali, saj nas 
je bilo veliko. Vsi smo se zbrali v predso-
bi in nadaljevali vodeni ogled po gradu. 
Pogledi so nam uhajali k spominkom. 
Sprehod po gradu je sprehod skozi ce-
lotno zgodovino gradu. Voščene lut-

ke, naravne velikosti so delček te videne 
zgodovine. Veliko pohištva je iz tistega 
časa. 
Med gradom in živalskim vrtom stoji 
vrtni labirint »Gartenlabyrinth, redno je 
potrebno vzdrževati približno 1 km žive 
meje. Leseni stolp na sredini je orienta-
cijska točka, nam je uspelo priti ven v 25 
minutah.
Ogledali smo si še še živalski vrt, v kate-
rem smo lahko videli 400 živali oz. ok-
rog 35 vrst živali. Preživeli smo prijetno, 
zabavno popoldne. 
 
Udeleženci izleta v Avstrijo
NA SVIDENJE NASLEDNJE LETO…

Učenci in učenke, ki obiskujejo tečaj 
nemškega jezika
 z učiteljico Ines Pečnik. 

v prvem trenutku. Naučili smo se tudi to, 
da bo naš odnos do ljudi zelo vplival na 
to, kako bodo drugi gledali na nas. 
Prebrali smo tudi različne zgodbe, se po-
govarjali o značajskih lastnostih ljudi, pi-
sali nadaljevanje zgodb … Ob različnih 
socialnih igrah, prebranih besedilih, iz-
rečenih mislih pomembnih osebnosti 
smo se učenci učili poslušati drug dru-
gega in izražati svoja mnenja. Spozna-
vali smo, da smo ljudje različni - dobri, 
prijetni, neprijetni, miroljubni, prepirljivi, 
… in prav zaradi teh različnosti prihaja 
do konfliktov. In če želimo živeti v soži-
tju, je spore treba reševati tako, da so na 
koncu zadovoljni vsi vpleteni. 
V ustvarjalnih delavnicah smo tako od-
krivali pomen vrstniške mediacije - reše-

vanja sporov s pomočjo pogovora, pri 
katerem ima izredno pomembno vlogo 
mediator. Ta ima veliko odgovornost, saj 
mora biti pri svojem delu nepristranski, 
nevtralen in  zaupanja vreden. Sprta 
učenca pa morata priti do rešitve, s ka-
tero bosta zadovoljna oba. 
V tem četrtkovem popoldnevu  smo mla-
di mediatorji spoznavali, kaj je vrstniška 
mediacija, učili smo se spretnosti, kako 
prisluhniti ljudem, ki so v konfliktu, in 
kako pristopiti k reševanju sporov. To ni-
kakor ni preprosto. Tega se je resnično 
treba naučiti. Zavedamo se, da je delo 
mediatorja zelo pomembno in čeprav si 
želimo, da med nami ne bi bilo sporov, 
menimo, da bo najbrž treba kdaj sesti 
med sprta vrstnika in ju na miren način, 

z mediacijo, voditi in pripeljati do pra-
ve rešitve. To srečanje je bil pravi izziv za 
vse nas. Marsičesa smo se naučili, pri-
dobili, spoznali pa smo tudi nove prija-
telje. Ob delu smo uživali, hkrati pa se 
počutili tudi zelo pomembne.
Ob koncu delavnic smo se napotili v 
avlo šole, kjer je sledila predstavitev sku-
pin z zaključnimi mislimi. S plesom so 
nas razveselili tudi učenci osmih razre-
dov. Po zaključeni prireditvi smo pojed-
li malico in se poslovili od gostov. Zago-
tovo smo doživeli zelo zanimiv dan, ki bi 
ga želeli ponoviti.

Rasina Bajsič, 8. r., Nastja Polanc, 
Tinkara Kodrič, Neža Novak, 6. r., 
OŠ Miklavž na Dravskem polju
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»DOBRI REZULTATI MI DAJEJO MOČ«

Žiga Zagoranski živi na Skokah in obi-
skuje  8. razred Osnovne šole Miklavž 
na Dravskem polju. Trenira kickbox in te-
akwondo  ter se udeležuje največjih tek-
movanj v Sloveniji in zunaj naših meja. 
V teh letih je dosegel veliko dobrih rezul-
tatov in osvojil mnogo medalj, pokalov 
ter odličij. O svojih uspehih ne govori, 
čeprav bi se lahko velikokrat pohvalil z 
njimi. Zaradi športnih dosežkov ga uvr-
ščajo med vrhunske športnike,   pozna-
mo pa ga tudi kot preprostega, prijetne-
ga in prijaznega fanta.

Kdo te je navdušil za kickbox in 
teakwondo?
»Za šport me je navdušil moj oče, saj je 
tudi on treniral karate.«

Koliko časa že treniraš? 
»Trenirati sem začel, ko sem bil star pet 
let. Pri sedmih letih sem začasno pre-
nehal s treningi. Sošolci so me namreč 
navdušili za igranje nogometa, ki sem 
ga intenzivno treniral do desetega leta, 
nato pa sem se znova vrnil h kickboxu in 
teakwondoju.«

Kako potekajo tvoji treningi?
»Moji treningi so zelo naporni. Vodi jih 
Tomaž Barada, najboljši kickboxer in 
teakwondojist na svetu. Treningi traja-
jo eno uro ali pa celo več. Potekajo pa 
tako, da začetnemu obveznemu segre-
vanju, ki traja 10-15 minut, sledijo vaje 
za koordinacijo, nato pa največkrat na-
daljujemo s sparingi (borbami). Po kon-
čanem treningu naredimo še vaje za 
raztezanje. Se pa treningi razlikujejo 
glede na časovna obdobja. V tekmoval-
nem času so intenzivnejši, ko pa ni tek-
movanj, so malo manj intenzivni. Takrat 
treniramo tehnično izvedbo borbe ka-
kor tudi forme. Forme so točno določe-
ni vzorci vaj, ki jih mora učenec izvaja-

ti po točno določenem zaporedju. Kakor 
pri matematiki. Če niso izvedeni pravil-
no, je rezultat nepravilen. 
Treninge imam vsak delovni dan popol-
dan, ob sredah in petkih pa še zjutraj. 
V sredo in v petek zjutraj ob 7.00. Tak-
rat se trening izvaja v fitnesu, kjer delam 
vaje za moč in hitrost. Sobote so predvi-
dene za različna tekmovanja.«

Katere države si že obiskal in ka-
tera se ti je najbolj vtisnila v spo-
min?
»Največ potujemo po sosednjih drža-
vah, vsako leto pa se januarja odpravi-
mo na Nizozemsko, kjer se odvija eno 
pomembnejših tekmovanj v Evropi v ta-
ekwondoju Dutch open. Bil sem tudi že v 
Španiji in na Irskem - v Dublinu. Najbolj 
se mi je v spomin vtisnila Irska leta 2016, 
saj sem takrat postal svetovni podprvak 
v disciplini Lightcontact do 47 kg.« 
 

Katere so bile tvoje zadnje tek-
me? 
»Moja zadnja večja tekma v tujini je bila 
11. 2. in 12. 2. 2017 na Evropskem po-
kalu v Karlovcu na Hrvaškem, ki  se je 
je udeležilo več kot 2000 tekmovalcev. V 
svoji kategoriji do 47 kg v disciplini Light 
contact sem zmagal in premagal Marti-
na Balinta iz Madžarske, ki se ponaša z 
naslovom svetovnega prvaka v disciplini 
Semi contact. 
Zadnja večja tekma v Sloveniji je bilo Dr-
žavno prvenstvo v Zagorju ob Savi 18. 
3. 2017, kjer sem v obeh disciplinah, v 
katerih tekmujem, že drugič zapored os-
vojil naslov državnega prvaka v katego-
riji do 47 kg.«

Kaj ti pomenijo dobri rezultati in 
priznanja? Katera priznanja kra-

sijo tvojo sobo in katero od njih ti 
je še posebej pomembno? 
»Dobri rezultati mi pomenijo veliko, da-
jejo mi moč in voljo za delo naprej, še 
posebej pa tisti z velikih tekmovanj. V 
mojo sobo  že prihaja nova vitrina za 
pokale in medalje, saj je sedanja pre-
polna.« 

Kako prenašaš zmago in kako 
poraz?
»Razveselim se vsake zmage in dobrega 
rezultata. Je pa velika razlika med zma-
go na državnem prvenstvu in zmago na 
evropskem ali svetovnem prvenstvu. Po-
razi so vedno boleči in se zaradi njih ne 
moreš preveč veseliti. Toda ob porazih 
se veliko naučim, zato vem, da me neu-
speh ne sme užalostiti. Ne glede na vse 
glavo držim pokonci.«

Kdo te najbolj spodbuja in ti sto-
ji ob strani? 
 »Vsakemu tekmovalcu podpora pome-
ni zelo veliko, zato sem zelo hvaležen 
vsem, ki navijajo zame. Ko vem, da so 
ob meni in navijajo zame, se tudi bo-
lje borim. Podpirajo me starši - oče Igor, 
mama Bernarda, sestra Doroteja, soro-
dniki, sotekmovalci, sošolci in prijatelji.«

Ali imaš poleg napornih trenin-
gov še čas za šolsko delo?
»Največ časa za šolske obveznosti imam 
ob nedeljah. Seveda pa se morajo šol-
ske obveznosti delati tudi sproti. To je 
čas, ki ga imam pred treningi, in si-
cer med 15.00 in 17.00. Takrat nare-
dim naloge in se pripravim za nasled-
nji dan.« 

Žiga, zahvaljujem se ti za pogovor. Če-
stitam ti za vse dosežke in ti želim še ve-
liko uspehov na tvoji športni in življenj-
ski poti.

Eva Vogrin, 8. r., OŠ Miklavž na Dra-
vskem polju
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SPV SVETUJE

Kolesarji spadajo med ranljivejše udele-
žence, zato morajo biti vozniki motornih 
vozil posebej skrbni in pozorni na kole-
sarje. Upoštevati morajo pravila pred-
nosti (na prehodih počakajte, kolesarji 
imajo prednost), vožnja mimo kolesarja 
naj poteka vsaj 50 cm stran od kolesar-
ja, drugače lahko kolesar izgubi ravno-
težje, v naseljih zmanjšajte hitrost.
Kolesarji ne smejo ogrožati pešcev ter 
morajo prilagoditi svoje ravnanje v 
prometu, upoštevati morajo prometne 
predpise in ne voziti v nasprotni smeri, 
saj tako ogrožajo svoje vedenje.

Nekaj pravil za varno kolesarjenje: 

• upoštevaj prometna pravila za ko-
lesarje in prometne znake ter sema-
forje;

• vedno kolesari po kolesarskem 
pasu ali stezi, kjer obstajajo, ali ob 
robu cestišča (približno 60 cm od 
roba, da se izogneš neravninam);

• ne kolesari v nasprotni smeri, saj 
tako ogrožaš sebe in druge vozni-
ke, te ne pričakujejo;

• kolesari vedno ob DESNEM robu 
in po desni strani kolesarske steze, 

druge kolesarje ali oviro prehiteva-
mo po LEVI;

• bodi VIDEN in uporabljaj luči na 
kolesu: spredaj belo, zadaj rdečo, 
da te vozniki prej opazijo, nosi svet-
la in odsevna oblačila;

• vedno uporabljaj kolesarsko čela-
do, saj bistro glavo varuje čelada, 
ki pa je po novi zakonodaji obve-
zna do 18. leta starosti;

• ne pozabi: Pomisli, poglej in šele 
nato, če je varno, zapelji;

• uporabljaj roke za nakazovanje 
smeri vožnje ter očesni kontakt z 
drugimi udeleženci;

• preveri svoje kolo, če je tehnično 
brezhibno, če delujejo zavore in 
ustrezno velikost;

• nikoli ne kolesari pod vplivom alko-
hola, drog ali drugih psihoaktivnih 
snovi;

• ne uporabljaj mobilnih telefonov ali 
drugih naprav med vožnjo kolesa, 
ker motijo tvojo pozornost;

• prtljago namesti na ustrezen nosi-
lec ali košaro oz. kolesarsko torbo;

• v primeru dežja uporabljaj kolesar-
sko pelerino in nikdar ne kolesari z 
dežnikom v roki;

• bodi pozoren na pešce in prilago-
di svoje ravnanje, saj so oni še bolj 
ranljivi kot kolesarji.

Dejstvo je, da so kolesarji manj var-
ni v cestnem prometu kot drugi udele-
ženci. Predvsem so slabše vidni, njiho-
va vidnost pa je obratno sorazmerna 
s hitrostjo vožnje: hitrejši so, slabše so 
opazni. Zato, kolesarji, vozite previdno 
in skrbite za lastno varnost. 
Kolesarjenje je zdravo, aktivno in prijet-
no – naj bo tudi VARNO!

Predsednik SPV, Silvo German

V naši občini že vrsto let poteka prome-
tna akcija sveta SPV Ali je vaš otrok pri-
pet. Ta se odvija pred osnovno šolo v 
Miklavžu in na Dobrovcah ter pred obe-
ma vrtcema. Osnovni namen je spod-
bujati pravilno uporabo otroških varno-
stnih sedežev in varnostnih pasov med 
vožnjo otrok. Vsi se zavedamo, da so ot-
roci naše največje bogastvo, zato jim že-
limo omogočiti varnost na vsakem ko-
raku. V prometu so posledice lahko 
tragične, pa če gre le za delček sekun-
de ali nekaj centimetrov. Z akcijo želimo 
doseči 100% pripetost otrok v avtomo-
bilskih sedežih.
Tudi letos so bili vključeni OŠ Miklavž 
na Dravskem polju, podružnica OŠ Do-
brovce, vrtec Vrtiljak Miklavž in vrtec Ci-
ciban Dobrovce. S pričetkom okoli sed-

me ure so v ponedeljek, 10. in torek, 
11. 4. 2017, pred šolo in vrtcem pripe-
tost v avtomobilih spremljali člani SPV 
Miklavž, policija in Mestno redarstvo 
Maribor. Za nagrado ob pravilni upora-
bi varnostnega sedeža je vsak otrok pre-
jel obesek medvedka policista. V ta na-
men je SPV naše občine pripravil okoli 
štiristo nagrad. Žal pa moramo vedeti, 
da se je stanje glede prejšnjih let nekoli-
ko poslabšalo. Statistika je pokazala, da 
je bilo opozorjenih šest staršev, ki niso 
imeli pripetih otrok, dva pa sta bila tudi 
kaznovana s strani policije. Želimo si, da 
do neljubih dogodkov v bodoče ne bi 
prihajalo. Za še večje osveščanje otrok o 
varnosti v prometu od ranega otroštva je 
občina v ta namen nakupila igralne sete 
prometnih vozil in cestišč za igro otrok v 

vrtcu. Za otroka varnostni sedež ni ok-
lep, ki bi ga utesnjeval. Sedež mu omo-
goča boljši pogled iz vozila, saj je dovolj 
visok, da vidi skozi okno. Otroci, ki so v 
ustreznem varnostnem sedežu pripeti z 
varnostnim pasom, so bistveno bolj var-
ni ob morebitnih nesrečah, pa tudi ob 
ostrih zaviranjih, saj jih sedež še dodat-
no zaščiti. Z uporabo varnostnih sede-
žev bi bilo v prometnih nesrečah manj 
mrtvih otrok, veliko poškodovanih otrok, 
ki imajo lahke trajne posledice, pa bi 
dobilo le nekaj modric in prask.
Dober zgled in ustrezne navade, ki se 
oblikujejo v otroških letih, ostanejo tudi v 
težkih mladostniških letih odraščanja in 
celo življenje.

Članica SPV, Petra Krašna

PREVIDNO, 
KOLESARJI NA 
CESTI!

ALI JE VAŠ OTROK PRIPET?
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SPREHOD 
SKOZI 
NEKI ČAS

Vsako slovo je boleče. Najhuje je pač te-
daj, kadar je zadnje, ko sta bolečina in 
žalost ob izgubi dragega človeka gren-
ki ko pelin in ko ostanejo le še spomini. 
Spomini so sicer lahko lepi, a so tudi ža-
lostni obenem. Zaradi minljivosti, ki se 
je takrat najgloblje zavemo. Življenje je 
kot trenutek, ki mine, ki je neponovljiv in 
mu nikoli ni več enakega. Nikoli več, saj 
življenje je podobno reki, ki priteče od 
daljnega izvira, steče mimo nas, da se je 
komaj prav zavemo, in že se izgublja v 
neznane dalje. 
In tako se je letos na pragu prihajajoče 
pomladi iztekla življenjska pot dragega 
prijatelja in dragocenega člana uredni-
škega odbora Naših izvirov Vilija Vuka, 
etnologa in slovenista. Prijateljevala sva 
vse življenje, od najnežnejših mladostnih 
let do zadnjega dne, ko sva se še dogo-
varjala za sestanek uredniškega odbora, 
a je že naslednji dan zelo resno zbolel. 
Hudo je namreč, ko tako nepričakovano 
izgubiš iskrenega prijatelja, saj prijatelji 
so tisti, če povzamem Myresovo misel, ki 
ravnajo z nami, kot da smo najdrago-
cenejši. 
Najbližji so nam, ker najbolj razumejo, 
kaj nam pomeni življenje; ki čutijo do 
nas tisto, kar čutimo sami; ki so poveza-
ni z nami v zmagoslavju in nesreči. Na 
žalost pa usoda tolikokrat boleče zareže 
v nas prav takrat, ko najmanj pričakuje-
mo, da zato toliko bolj zaboli od boleči-
ne. Kar oba člana uredniškega odbora 
sta se poslovila tako nepričakovano, da 
mi nehote prihajajo v spomin Prešerno-
ve besede: »Kaj znancev je zasula že lo-
pata!/ Odprta noč in dan so groba vra-

ta!« In števila prijateljev je zares z leti 
vedno manj in nebo je čedalje vse bolj 
pusto in prazno. 
Njegova domena je brez dvoma bil 
predvsem svet kulture, kot etnolog je 
zato temeljito poznal tako njeno duhov-
no kot materialno razsežnost. V osmih 
letih, ko je ravnateljeval mariborskemu 
Pokrajinskemu muzeju, je muzejske so-
bane inovativno na široko odprl širši jav-
nosti zlasti s številnimi občasnimi razs-
tavami, predvsem pa se je v zgodovino 
mariborskega muzeja vpisal z odmev-
nim vodenjem muzejskega projekta o 
Antonu Martinu Slomšku.
Sicer pa se je kot dolgoletni Večerov ča-
snikar in urednik posvečal predvsem 
filmski in gledališki umetnosti, zato je bil 
večkrat član strokovnih žirij na sloven-
skih in jugoslovanskih festivalih. S svo-
jimi tehtnimi prispevki se je pogosto po-
javljal v revijalnem tisku, bil je tudi član 
uredniškega odbora in kasneje glavni 
urednik mariborskih Dialogov.
Zdi se, da je bilo njegovo najodmevnej-
še področje filmska publicistika, za kar 
je leta 2013 prejel priznanje revije Ek-
ran. Njegove izčrpne filmske ocene so 
bile objavljene predvsem v domačem 
Večeru, a tudi drugod, prisluhnili smo 
jim lahko tudi po radiu. Več manda-
tov je bil prav tako član Programskega 
sveta Viba filma. Prav po njegovi zaslu-
gi je Maribor postal organizator številnih 
filmskih dogodkov, festivala dokumen-
tarnega filma in gostovanja Slovenske 
kinoteke. Bil je tudi pobudnik za filmsko 
zbirko v mariborski Univerzitetni knjižni-
ci, kjer so danes zbrani mnogi scenari-

PRIJATELJU VILIJU VUKU V SLOVO
(10. 7. 1942 – 23. 3. 2017)

ji, snemalne knjige, rokopisi in tiskana 
gradiva. Ko sva še decembra raziskova-
la beograjska gledališča (na to mesto so 
ga vezali premnogi dragoceni spomini), 
mi je zaupal, da je na prigovarjanje ne-
katerih svojih stanovskih kolegov pričel 
pripravljati knjigo, v kateri bi zajel naj-
pomembnejše dogodke in ljudi, s kate-
rimi se je srečal v svoji dolgi novinarski 
karieri. Zares škoda bi bila, če se ne bi 
kdo lotil tega njegovega nedokončane-
ga dela. 
Knjiga bi brez dvoma bila zelo zanimivo 
in dragoceno pričevanje o nekem času 
in zlasti o njem, o soustvarjalcu tega ob-
dobja. Skratka – njegovo ustvarjalno 
področje je bilo nenavadno obširno in 
raznovrstno, saj je bil človek pronicljive-
ga duha, izostrenega čuta za estetiko v 
umetnosti, izredno razgledan in spošto-
van intelektualec in svetovljan širokih 
obzorij. Bistveno prepoznavnost nekega 
kraja se nedvomno meri tudi preko izsto-
pajočih posameznikov, ki s svojim delo-
vanjem žlahtnijo duha časa ali v znano-
sti, kulturi ali umetnosti… Eden takšnih 
je bil tudi pokojni Vili Vuk – zato te bomo 
pogrešali, dragi Vili, zelo pogrešali.

Ivan Žigart

OHRANJENO SPOMINU

Ob Cesti v Dobrovce, nasproti osnovne 
šole Miklavž , stoji lep objekt, to je obr-
tna delavnica, kjer opravlja svojo dejav-
nost Ključavničarstvo Kovačič. Leta 1967 
je ključavničarstvo ustanovil Slavko Ko-
vačič , dedek današnjega lastnika Uroša 
Kovačiča. Zaposlil je delavce in zadal si 
je nalogo, da bodo njegove storitve viso-

ko kakovostne. Uresničeval je svoje pos-
lanstvo in podjetje se je razvijalo. Po tri-
najstih letih uspešnega vodenja podjetja 
je posle prevzel sin Dušan, ki je očetovo 
poslanstvo  nadaljeval z opravljanjem vi-
soko kakovostnih storitev, s čimer je po-
slovnim partnerjem zagotavljal uspešno 
sodelovanje. Z željo, da zadovolji kupca, 
je povečeval tržni delež na področju teh 
storitev, kar mu je dobro uspevalo. Po  
Dušanovi upokojitvi je storitev leta 2009 
prevzel njegov sin Uroš. Uspešno  poslo-
vanja iz preteklih let je podjetju dalo ob-
vezo, hkrati pa dobro osnovo, na kateri 
želi graditi poslovanje v novo tisočletje.  
Zavedajo se, da je kakovost poslova-
nja tisto, kar daje dolgoletni ključavni-
čarski stroki uspešnost. Zato namenjajo 
kakovosti osrednjo pozornost. Slediti že-

lijo tudi drugim, zato nenehno izvajajo 
učinkovitejše procese in skrbijo za nove  
metode dela z izmenjavo izkušenj v tuji-
ni. Imajo vso potrebno opremo za opra-
vljanje ključavničarskih del, kot so razni 
obdelovalni stroji za pločevine, stiskalni-
ce, škarje za rezanje, varilne aparature, 
skratka vse, kar je potrebno za njihovo 
uspešno delo. Njihove usluge obsegajo 
razširjene storitve tako za industrijo, za 
dom, za gostinstvo, za poslovne stavbe, 
za skladišča kakor tudi za  izdelavo po-
sebnih konstrukcij za posebne namene.   
Iz povedanega sledi, da Ključavničarstvo 
Kovačič v tem letu slavi svojo petdesetle-
tnico delovanja. 
Iskreno čestitamo!

Milka Hadler
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Geopedija je slovenska ustreznica Go-
oglovim Zemljevidom, spletna varianta 
Atlasa Slovenije. Uporabniki vanjo vrisu-
jemo svoje kolesarske ali planinske izle-
te (samo zase ali pa za javni ogled), na-
lagamo posnetke krajev, tja pogledamo, 
kje so cestne kamere, jamarji so postavili 
na Geopedijo jame, vklopimo lahko sloj 
hišnih številk, gostiln in celo dogajališč 
slovenskih zgodovinskih romanov. Tule 
vabim k udeležbi pri iskanju in vpisova-
nju spomenikov v sloj Partizanski spome-
niki na Geopediji. 

Trenutno je vpisanih 1700 spomenikov, 
pa to najbrž ni niti polovica vseh. Dr-
žavni Register nepremične kulturne de-
diščine pozna izbor okrog 2600 parti-
zanskih obeležij, vendar brez fotografij 
in brez besedil na njih. Zbirko na Ge-
opediji lahko dopolnjuje kdor koli, samo 
registrirati se mora prej. Nič se bati, če 
pomotoma naredite kaj narobe, za vami 
popravim. Zbirko sva pred leti zastavi-
la z ženo, da bi vanjo vpisovala spome-
nike iz svoje okolice in s kolesarskih ter 
planinskih izletov (nekaj koristnega pač 
mora početi človek), pridružili so se pri-
jatelji, študenti zgodovine in posamezni 
člani Zveze borcev. Najprej sva popiso-
vala kar vse, potem pa sva se omejila na 
partizanske, saj so tisti za prvo svetovno 
vojno in domobranski že lepo popisani. 
Zbirka je zgled, kako lahko od spodaj 
navzgor, brez denarja, zgolj s sodelova-
njem zavzetih posameznikov nastajajo 
velike in lepe reči. Popisovanje spominja 
na lov na zaklade (geolov oz. geoca-
ching), s to razliko, da tu ne dobimo ge-
ografskih koordinat iskanega predmeta, 
ampak smo mi tisti, ki zaznamujemo lo-
kacijo spomenika na zemljevidu, potem 
ko ga najdemo. Iskanje spomenikov kje 
v gozdu in v hribovitem svetu brez pravih 
poti zna biti prav pustolovsko.
Navodila za delo so na začetni strani 
sloja, na spletišču Wikiverza pa so pod 
naslovom Partizanski spomeniki na Ge-
opediji viri v pomoč popisovalcem. To so 
tiskani ali spletni seznami spomenikov 

po občinah ali širših področjih, ki jih je 
treba prepisati v skupno zbirko. Nekate-
re lokalne zbirke vsebujejo samo slike, 
druge pa prinašajo vse mogoče podat-
ke. Na Geopediji vsak spomenik označi-
mo tudi na terenu (na zemljevidu ali na 
posnetku iz zraka) in opremimo z navo-
dili, kako priti do njega.
Sloj vklopimo tako, da v iskalno vrsti-
co vtipkamo njegovo ime: Partizan-
ski spomeniki. Spomeniki so označeni 
z zvezdicami. Približamo svoje podro-
čje na zemljevidu in s klikom na zvezdi-
co preverimo poznani spomenik. Skro-
mne opise dopolnimo tako, da kliknemo 
na ikono svinčnika (Uredi) in vnesemo 
manjkajoče podatke, recimo besedilo s 
spomenika. 
Kdor rad potuje križem kražem po de-
želi, bo spomenike, na katere je naletel 
na nedeljskem izletu in jih poslikal, vne-
sel zvečer doma. Ni treba, da so samo 
iz domače občine, nihče ne bo godrnjal, 
če si izbere za vnos katerega iz druge-
ga konca Slovenije. Umestitev spome-
nika olajša vklop sloja hišnih številk v 
ulični povečavi. Izberemo si fotografski 
(ortofoto) pogled: večji spomeniki se pri 
ustrezni povečavi zdaj že sami pokaže-
jo na zračnem posnetku. Na levi strani 
zaslona kliknemo na ikono zelene ka-
plje s plusom, ki po-
meni Dodaj novo toč-
ko, in odprejo se nam 
polja za vnos. Z levo 
miškino tipko ozna-
čimo na zemljevidu 
točko, kjer se nahaja 
spomenik (v tem tre-
nutku se bodo v oknu 
za geografske koordi-
nate samodejno po-
javile številke), potem 
pa izpolnimo polja za 
ime in tip spomeni-
ka, besedilo na njem, 
polje za opis, vire 
in dostop. V vnosni 
maski je prostora za 
tri fotografije spome-

nika. Na koncu se podpišemo in vnos 
datiramo. Če za katerega od polj nima-
mo pri roki podatkov, nič narobe, dopol-
nimo jih kdaj pozneje.
Zgledujmo se pri drugih vpisih. Nekate-
ri popisovalci so zelo podrobno poroča-
li o tragičnih dogodkih, o katerih priča 
spomenik, drugi vpisi so za zdaj še sko-
pi. Dobro je čim natančneje popisati ori-
entacijske zadrege pri dostopu in kako 
jih premagati. Same velike črke pride-
jo v poštev le za besedilo na spomeni-
ku, vse drugo pišemo z malimi črkami. 
Slike pred nalaganjem zmanjšamo na 
format 1024 do 1600 pik; sicer pa jih 
ustrezno pomanjša že sistem sam. Spo-
minske plošče fotografiramo enkrat čis-
to od blizu, da se čim jasneje vidi napis, 
in drugič od daleč, da je zraven plošče 
še hišna številka ali cela stavba. Spome-
nike pa slikamo trikrat: besedilo, celotni 
spomenik in nazadnje še širšo okolico. 
Pri spomeniškem kompleksu bomo več 
posnetkov pred nalaganjem v urejeval-
niku združili v enega. 
Dodatne napotke boste vnašalci dobili s 
klikom na ikono i na začetni strani sloja, 
v sili pa vprašajte kar mene. Veliko lo-
vske sreče pri iskanju in veselja pri vpi-
sovanju spomenikov vam želim! miran.
hladnik@gmail.com

Vljudno vabljeni na predstavitev običajev in obredja ob kresni noči, ki bo v 
soboto, 17. 6. 2017, ob 20. uri pri rimskih gomilah. 

Sodelujejo: umetnik Robert Lončarič, kantavtor Bojan Sedmak 
Plesna izba Maribor: koreografinja Anita Čanadi, plesalke Zala Špolarič, Jasha Rob-
nik, Nika Zidar, Brina Ternovšek in Julija Tertinek, Ivan Zeliščar – priprava cvetličnega 
aranžmaja, fotograf Danilo Rojko – Stekleni, Črt Sekač – Turistično društvo Miklavž.

LOV NA PARTIZANSKE SPOMENIKE

VABILO

PABERKI



Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju 21

PABERKI

Andragoški zavod Maribor-Ljudska uni-
verza namenja posebno pozornost de-
javnosti informiranja in svetovanja. 
V sklopu nacionalnega projekta sveto-
valnih središč nudimo odraslim celovito 
in poglobljeno informiranje in svetova-
nje o možnostih nadaljnjega izobraže-
vanja in učenja. 
V osebnih pogovorih se z odraslimi po-
govorimo o tem, kako dokončati pre-
kinjeno izobraževanje, si nadgraditi 
stopnjo izobrazbe, si pridobiti kakšno 
dodatno znanje za kvalitetnejše opra-
vljanje dela in tudi za osebno rast. Sve-
tujemo tudi o tem, kako se motivirati za 

učenje in kako se sploh lotiti učenja. No-
vost letošnjega razpisa je tudi možnost 
izvedbe postopka ugotavljanja in vred-
notenja neformalno pridobljenega zna-
nja, ki si ga je odrasli pridobil z doseda-
njim delom, neformalnimi izkušnjami. 
Razumete tuji jezik, pa ne veste, na ka-
tero raven evropske jezikovne lestvice bi 
lahko bili uvrščeni (kot na primer A2, B1 
ipd.)? Na svetovalno središče se obra-
čajo brezposelni, ki si želijo nov poklic 
ali iščejo dodatna znanja za delo, pok-
lic; študenti, ki iščejo dopolnilna zna-
nja ob svojem študiju; starejši odrasli, 
ki se želijo izobraževati v programih za 

osebni razvoj; mladi, ki so opustili šola-
nje ipd. Svetovalni pogovori se nanašajo 
na možnosti prekvalifikacije, prehoda iz 
nižje na višjo stopnjo izobraževanja, na 
informacije o izpitih s področja tujih jezi-
kov, nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, 
povezanosti izobraževanja in dela ipd. 
Za svetovalni pogovor pa se lahko zain-
teresirani naročijo na telefonski številki: 
02 / 234 11 34, 041 / 372 273 ali po 
elektronski pošti: svetovanje@azm-lu.si. 

Alenka Sagadin Mlinarič
Andragoški zavod 
Maribor-Ljudska univerza

ŠTUDIJ OBLIKOVANJA 
IN DELA Z LESOM

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE ZA 
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIM 2017

vi poslovni poti, ki ga bo tudi izkoristil. 
Študentom in dijakom je na Lesarski šoli 
Maribor omogočeno izobraževanje na 
treh med seboj izjemno prepletenih pod-
ročij – gozdarstvu, lesarstvu in oblikova-
nju. Mladi se vse bolj zavedajo, da je les 
v tem trenutku izjemno priljubljen in do-
bičkonosen material, zato jih tudi vedno 
več svojo prihodnost vidi v delu z lesom 
in njegovem oblikovanju. To pa hkrati 
dokazujejo tudi naši diplomanti s svojimi 
inovativnimi idejami in izdelki, ki nasta-
jajo ob zaključku njihovega študija.
Diplomantu čestitamo in želimo, da bo 
z novim pridobljenim znanjem uspešno 
gradil svojo poklicno pot. 

Metoda Vranjek, univ. dipl. inž. les.
Predavateljica Višje strokovne šole, Le-
sarske šole Maribor

Februarja 2017 so na Višji strokovni šoli 
– Lesarski šoli Maribor svoja diplomska 
dela zagovarjali diplomanti programov 
LESARSTVO in OBLIKOVANJE MATERIA-
LOV – LES. 

Med diplomanti je tudi Timotej Drvarič, 
ki se je po končanem srednješolskem iz-
obraževanju odločil za študij po progra-
mu Oblikovanje materialov – les. Uspeš-
no je zagovarjal svoje diplomsko delo z 
naslovom Zasnova in izdelava lesenega 
umivalnika in pridobil naziv inženir obli-
kovanja.  
V povzetku diplomskega dela je avtor 
zapisal: »Izdelal sem umivalnik iz ene-
ga kosa lesa robinije. Po predhodno na-
rejenem modelu umivalnika, izdelanega 
iz cementnega lepila, sem iz  klade lesa 
s kopirnim rezkarjem izdelal umivalnik. 
Takšen kos pohištva  je v neprestanem 
stiku z vodo, zato sem izbral les robini-
je, ki velja za enega najbolj odpornih le-
sov, rastočih v našem okolju. Za dodat-
no zaščito lesa pred vpijanjem vode sem 
za globinsko in površinsko zaščito izbral 
nesintetične pripravke na podlagi narav-
nih olj in voskov. Da bi dosegel maksi-

malno nasičenost lesa s pripravki, sem 
umivalnik segreval z mikrovalovi ter vanj 
s pomočjo vakuumske črpalke vnašal 
osmo pripravke.« 
Svoje študijske obveznosti je Timotej us-
pešno nadgrajeval s praktičnim izo-
braževanjem na Erasmus mobilnosti 
na Islandiji, kjer je pridobil veliko upo-
rabnega znanja. Islandsko podjetje mu 
je ponudilo tudi sodelovanje na njego-
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PABERKI

BISTROGLAVCI

Vabimo vas na nastop folklorne skupine iz Hrvaške 
v sredo, 28. 6. 2017, ob 19. 30 uri v športni dvo-
rani v Miklavžu.

Vstop prost!

LE KDO JE TA VOZNIK?

UTRIP FESTIVALA 
LENT 2017 V 
MIKLAVŽU NA 
DRAVSKEM POLJU

V soboto, 13. maja, je pri osnovni šoli Miklavž potekala šol-
ska prireditev ŠPORT ŠPAS. Je ena najbolj obiskanih priredi-
tev na našem območju, saj se je prireditve po ocenah prire-
ditelja udeležilo preko tisoč obiskovalcev. V takšni masi ljudi 
se lahko marsikaj zgodi, da koga zadene infarkt, se kdo huje 
poškoduje ali pa ne nazadnje lahko pride do požara. Če bi 
se ena od naštetih zadev zgodila, bi bile velike težave za re-
ševalce. Neki voznik pa je svoj osebni avtomobil parkiral na 
sredino interventne poti do glavnega vhoda osnovne šole. 
Vozilo je bilo parkirano vsaj 30 min. Bilo je zaklenjeno.
Pa se vprašajmo, le kje se je učil parkirati.

Dušan Janžek

V indoevropskem prostoru ima sonce v 
juniju, ki ne nosi naključno ime po naj-
višji rimski boginji, Jupitrovi ženi Junoni, 
prav poseben pomen. Sonce in zemlja 
se bližata višku svojih moči. Naši pred-
niki so verjeli, da sonce vpliva na življe-
nje in ga ohranja, zato so častili sončna 
božanstva in z obredi želeli še povečati 
sončevo moč ter mu jo ohraniti, saj mu 
je po solsticiju že začela pojemati.
Kresna noč izhaja še iz poganskega 
časa, ko so častili polboga Kresnika. V 
staroslovanski mitologiji je bil Kresnik 
zlatolas in zlatorok sin ognjenega boga, 
ki je podedoval sonce, svetlobo, toploto 
in ogenj. Kresnik naj bi bil sončno bo-
žanstvo, ki ga je kasneje krščanstvo prik-
rojilo svojim potrebam in ga je izpodrini-
lo s čaščenjem sv. Janeza Krstnika. Tako 
je Kresnik izgubljal vedno več bajeslov-
nih potez, dokler mu ni ostalo le še ime.
S prižiganjem kresov na visokih hribih 
in gorah, čim bližje nebu, naj bi son-
ce prejemalo čim več svetlobe in toplo-

te ter še dolgo sijalo s polno močjo. Zato 
kresni noči ne rečejo zaman noč velike-
ga ognja. Na kuriščih so ponekod žgali 
hrastov panj, ljudje so skakali čez ogenj, 
živino so gnali skozi ogenj, da bi se oči-
stila bolezni in zlih sil, okrog ognja so 
plesali in peli. Ko so ognji pogoreli, so 
pepel odnesli domov, ga natresli v vse 
vogale hiše in po poljih, žerjavico pa so 
si včasih položili tudi na srce – za zdrav-
je in srečo. 
Kresna noč je tudi najprimernejši čas za 
nabiranje magičnih rastlin, zelišč in rož. 
Že staroslovensko ime za mesec junij – 
rožnik, mesec cvetja – priča, da je v tem 
obdobju narava v polnem razcvetu. Ra-
stline, nabrane v tej noči, imajo prav po-
sebno moč. Na kresni dan sonce tudi 
rastline in zelišča napolni s svojim bla-
goslovom in s skrivnostnimi močmi, ki 
naj bi potem vse leto varovale pred sla-
bimi silami, nesrečo in uroki.

Črtomir Sekač

KRESNA NOČ
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KRIŽANKA

Med reševalce, ki nam bodo na dopisnicah poslali pravilno rešitev (samo izpis temnih polj), bomo z žrebom razdelili tri lepe 
knjižne nagrade. Rešitev s svojim polnim naslovom nam pošljite najpozneje do 18. 8. 2017 na naslov Občine Miklavž na Dra-
vskem polju. Nagrajenci prejšnje križanke št. 85 so: Antonija Rus (Knafelčeva 34, Maribor), Silva Štern (Miklavška ces-
ta 21, Hoče) in Jurij Zagoranski (Ulica Kirbiševih 19, Miklavž na Dravskem polju). Čestitamo!

NAGRADNA KRIŽANKA ŠT. 86 
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ALKIL -  enovalentni radikal alkanske vrste ogljikovodikov ,CUNERA -  manj znana vrsta krompirja,ELI -  ameriški igralec  
Wallach,  EILAT – luka v Izraelu,  FLIK - hiter udarec iz zapestja pri badmintonu in namiznem tenisu, KEITA – malijski politik, 
predsednik Boto (1915-1977), LIBEL – sramotilni spis, LINON - fino, močno beljeno platno, boljši batist . 
 
Rešitev križanke  85, Vodoravno: ČASTNI, ROLIN,OBČAN, INK, A, P, V, ETA, AT, OKOLICA, ETAPA, DINAMITAR, MOL, 
HLOD, KIT, ROSA, OO, INULA, AKTN, SM, MATARO, OT, TETIVA,IGRALA, NTARE, M, LOD, IEP, LOPATICA, KRILO, 
PAROVOD, CEMPER, VATA, NAGRADA, ŽREB. Rešitev gesla: ČASTNI OBČAN, PODHOSTNIK VLADIMIR, NAGRADA 
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