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ODPADNO EMBALAŽO ZBIRAMO LE
V SNAGINIH RUMENIH VREČAH

PRIČNEMO Z DELITVIJO 
RUMENIH VREČ ZA LETO 2022

Kot vsa leta doslej bomo vsem svojim uporabnikom tudi 
letos na dom dostavili ustrezno število rumenih vreč, 
namenjenih za zbiranje odpadne embalaže v letu 2022. 
Vreče so volumna 120 l. 

do petka med 8.00 in 14.00 uro ali na e-naslov: info@
snaga-mb.si
Odvozi odpadne embalaže za leto 2022 se bodo vršili 
skladno s koledarjem odvozov odpadkov, ki bo objavljen 
na položnici v mesecu decembru 2021, na zadnji dan leta 
2021 pa bodo koledarji odvozov dostopni tudi na naši 
spletni strani www.snaga-mb.si.
Pomembno je upoštevati, da bodo naši sodelavci odvažali 
le tipske vreče, ki jih razdeli Snaga. Prav tako je pomembno, 
da je treba vreče nastaviti na prevzemno mesto za njihov 
odvoz na dan njihovega odvoza, skladno s koledarjem 
odvoza. Predlagamo vam, da z vrečami ravnate preudarno 
in odpadno embalažo stiskate.
Hvala, ker sodelujete na poti k odgovornejši družbi

Od 1. novembra 2021 Snaga odvaža zbrano odpadno 
embalažo samo v namenskih rumenih vrečah. Odpadna 
embalaža, ki bo drugih vrečah s strani smetarske ekipe ne 
bo odpeljana.

Snaga, d. o. o,

Vreče boste uporabniki prejeli na svoj naslov, na utečen 
način, pri čemer se bomo potrudili, da bodo predane na 
najustreznejše mesto, varno pred morebitno odtujitvijo. 
Zavitku vreč bo priloženo tudi obvestilo s potrebnimi 
informacijami in navodili, kaj sodi v rumeno vrečo. 
Na območju občine Miklavž na Dravskem polju se bo delitev 
pričela predvidoma 25. novembra in bo trajala najkasneje 
do sredine decembra.
V primeru, da kljub našim prizadevanjem pri doslednosti 
delitve vreč le-teh do sredine decembra ne boste prejeli, 
saj možnost napak ni povsem izključena, se lahko obrnete 
na tel. št. 02 620 58 75, kjer smo na voljo od ponedeljka 
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Nisem ravno ljubitelj turobnih novembrskih dni. Ko misliš, 
da so oblaki za vedno padli na zemljo. Ko misliš, da je sonca 
zmanjkalo. Pa ni tako. Naravni krog vključuje tudi mesec 
november in za novembrom vedno pride veseli december. 
Tako da se sploh nima smisla s tem obremenjevati. V 
takšnih dneh je kar prijala pozitivna energija, ki sta jo v 
našo okolje kar iz tujine poslala Timi in Žiga. Kako je ne 
bi ta energična mlada fanta, ki sta že kot mlada športnika 
dosegla sam svetovni vrh. In to ne prvič in prepričan sem, 
da tudi ne zadnjič. Kolikor ju poznam, vem, da imata oba 
svoje sanje, olimpijske sanje. In vsi skupaj držimo pesti, 
da se jima sanje uresničijo. Pozitivna energija, neusahljivo 
upanje in trud biti dober vedno privedeta do srečnega 
konca. Ne samo v filmih, tudi v resničnem življenju. In naj 
nam ne zmanjka pozitivne energije, upanja in osebnega 
truda, da se uresničijo sanje tudi tistim, ki si v teh časih 
želijo zgolj eno, biti zdrav, ali še huje, biti živ.

Tudi krog delovanja občine ima neke naravne zakonitosti. 
Za ta čas je to čas sprejema finančnega plana za prihodnje 
leto. Tako kot vsako leto je to priložnost za usklajevanje 
želja in realnosti, pogledov naprej in nazaj, mrkih zahtev in 
prijaznih prošenj… Vendar je prevladala pozitivna energija, 
da smo se vsi občinski akterji soglasno uskladili glede 
glavnih skupnih razvojnih usmeritev v prihodnjem letu. 
Gotovo nas čaka turbolentno leto, zato bo parola »v slogi 
je moč« še toliko bolj potrebna. Grozijo nam podražitve, 
težave z dobavo materialov, težave s pridobivanjem dobrih 
izvajalcev… Verjamemo, da bomo kos vsem tem izzivom 
in bomo uspešno zagnali ter dokončali vitalne razvojne 
projekte. Skupaj z državo in ob podpori EU-sredstev 
bomo v prihodnjem letu pričeli s celovito obnovo Ptujske 
ceste v Miklavžu. To seveda ne bo le cesta, vključevala 
bo obojestransko kolesarko, nov pločnik za pešce in 

vso ostalo cestno infrastrukturo. Na pomoč EU-sredstev 
računamo tudi pri nadaljevanju in dokončanju večletnega 
projekta celovite komunalne posodobitve v Dravskem 
Dvoru. Po številnih letih težav upamo, da bo povsem 
novo in razširjeno preobleko doživela Uskoška ulica v 
Skokah, ki bo manjši dislocirani del Skok povezala s svojim 
matičnim krajem. Tudi za ureditev šolske poti Dravski Dvor 
- Dobrovce pripravljamo vse potrebno, da še ta zadnja 
rdeča črta na karti primernih šolskih poti čim prej postane 
zelena. Vendar vse se žal začne in konča pri denarju, čemur 
se tudi mi ne moremo izogniti. Verjamemo torej, da bo tudi 
prihodnja finančna situacija ugodna. Vsaj tako obljubljata 
tako naša država kot Evropa.

Vse pa vendarle ni v denarju. In tudi brez tega se da marsikaj 
dobrega narediti. Nikoli ne smemo in nikoli ne bomo 
pozabili na ljudi, ki se tega zavedajo in v tej smeri tudi kaj 
naredijo. Še vedno v naši lokalni skupnosti obstajajo neke 
skupne vrednote in skrb za vsakega človeka, ne glede na 
starost, politično ali drugo pripadnost oziroma prepričanje. 
Med nami so še ljudje, ki se spomnijo na starejše krajane in 
so pripravljeni organizirati, da le-te obiščemo na njihovem 
domu ob praznovanju visokih obletnic. Da jim dokažemo, 
da nihče med nami ni pozabljen in da jim polepšamo te 
osebne trenutke. Čutim, da se moram vsem tem v imenu 
vseh občanov zahvaliti. Prav tako se moram zahvaliti 
številnim društvom in njihovim aktivistom, ki so za nas 
skozi vse leto organizirali številne kulturne in športne 
prireditve in bogato paleto različnih društvenih aktivnosti 
z namenom, da se družimo in da naredimo nekaj dobrega 
tako zase kot za drugega.

Le nekaj dni nas še loči do prižiga prazničnih lučk, s katerim 
smo tradicionalno oznanili prehod v veseli in praznični 
december. Lepšega začetka, kot je miklavževanje, ne 
bi moglo biti, ne nazadnje ravno ta prireditev najbolj 
ponazarja samo identiteto naše Občine Miklavž. V pripravo 
prazničnega vzdušja in organizacijo številnih prazničnih 
prireditev smo letos vložili še več energije kot v preteklih 
letih. Če nam že svetovna in bolj lokalna življenjska situacija 
ne prinašata nekega pretiranega optimizma, smo želeli 
na ta način pričarati nasmeh na obraze otrok, mladine, 
vsakodnevno delovno obremenjenih in starejših, skratka 
vseh občanov. Za vsakogar nekaj. Kakorkoli že bo, uživajte 
vsaj v krogu svojih najdražjih in se prijetno počutite v naši 
praznični okrasitvi. Tako, kot je vsako leto edinstveno, bo 
tudi naša letošnja praznična okrasitev edinstvena. Hvala 
vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da je takšna. In da bo 
takšna tudi ostala.

Egon Repnik,
župan
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POLLETNO POROČILO
 REALIZACIJE IN REBALANS OBČINSKIH FINANC
Skozi leta se dogajanje na občinskih sejah ne spreminja 
kaj dosti, že uvodni protokol občinskih sej je ustaljeno 
enak. Začetne točke so vsakič namenjene županovemu 
pozdravu, potrditvi dnevnega reda in preteklih zapisnikov. 
A vsa nadaljnja obravnava je sodeč po pripravljenem 
gradivu drugačna. Septembrska občinska seja je tako v 
drugi obravnavi občinskemu svetu namenila potrditev 
Odloka o denarni socialni pomoči v Občini Miklavž, 
ki se občanom namenja ob trenutni materialni stiski - 
ogroženosti, v kateri se je znašel posameznik, zakonca 
oziroma zunajzakonska partnerja ter družina. Seveda ob 
okoliščinah, na katere upravičenec ne more vplivati (požar, 
poplava, deložacija, hujša bolezen, smrt...) in je pred tem 
že izkoristil vse zakonske možnosti za rešitev socialne 
stiske. Višina denarne pomoči je določena v odstotkih 
osnovnega zneska minimalnega dohodka, in sicer se 
trenutno za posameznika nameni 120,65 evrov, za zakonca 
in zunajzakonska partnerja 201,10 evrov in za družine z 
otroki 321,74 evrov. 

Se miklavškemu kulturnemu domu obeta prenova?
Občina Miklavž je skupaj z Občino Starše in Občino 
Dornava pričela s pripravo investicijske dokumentacije, s 
katero bodo skupaj kandidirale na javni razpis Ministrstva 
za infrastrukturo, in sicer za energetsko prenovo stavb, 
ki so v lasti ali rabi občin. Zato je tudi miklavški občinski 
svet na tej občinski seji potrdil t. i. Dokument identifikacije 
investicijskega projekta, ki v naši občini načrtuje energetsko 
prenoviti kulturni dom v Miklavžu. V Občini Starše bi 
prenovili Dom krajanov Prepolje in Krajevno skupnost 
Marjeta, v Občini Dornava pa osnovno šolo in vrtec. S tako 
imenovanim dokumentom investicije, se opiše tehnične 

in tehnološke rešitve in je osnova za pripravo nadaljnje 
investicijske dokumentacije, kot je denimo PZI-Projektna 
dokumentacija za izvedbo gradnje. Po prvih ocenah bi 
naj obnova miklavškega kulturnega doma stala približnih 
350.000 evrov z DDV, pri čemer bo nekje 210.000 evrov 
zagotovil občinski proračun. V sklopu t. i. energetske 
prenove bo celotni objekt deležen nove izolativne fasade, 
sanacije vkopanih kletnih zidov, menjavo oken in vrat, 
sanacijo strehe in razsvetljave, vgradnje prezračevalnega 
sistema, vgradnje toplotne črpalke zrak-voda... A vse to 
ob pogoju, da bodo vse partnerske občine te skupne 
kandidature na javni razpis pripravljene in sposobne 
zagotoviti svoje deleže, predvsem finančne.  

Kako letos krmarimo z občinskimi sredstvi?
Polletno poročilo o realizaciji proračuna Občine Miklavž za 
leto 2021 je svetnikom in svetnicam predstavilo dinamiko 
dogajanja in povezane finančne transakcije v obdobju 
od letošnjega januarja do letošnjega junija. Izvrševanje 
proračuna je bilo na prihodkovni strani realizirano v 43,86 
% (2.998.232 evrov), na odhodkovni strani pa v 29,06 % 
(2.169.216 evrov), glede na načrtovano letno porabo. 
Posredovani podatki ne odstopajo od dinamike preteklih 
let, predvsem pa izkazujejo drugo polovico proračunskega 
leta kot bolj aktivno tako na realizaciji investicijskih 
projektov kot tudi na poravnavanju denarnih obveznosti 
iz tega naslova. Prihodki so se nižje od pričakovanj 
realizirali pri najemninah poslovnih prostorov, pri davkih 
na dediščine in darila; tudi iz naslova sofinanciranja 
projektov Las Lastovica, nižji so bili kapitalski prihodki in 
transferji iz državnega proračuna. Posebno pozornost pa 
se bo namenilo tudi realizaciji prihodkov iz naslova prodaje 
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občinskih stavbnih zemljišč, ki močno odstopa od plana. 
Odhodki so bili pričakovano nižje realizirani na postavki 
investicijskih odhodkov, saj se večina projektov pričenja 
oziroma zaključuje v drugi polovici leta. 
Polletna poročila pa so pomembna osnova, podlaga za  
pripravo sprememb oziroma rebalansa proračuna tekočega 
leta kot tudi za načrtovanje proračuna prihodnjega leta. 
Zato so tudi na tej občinski seji obravnavali prvi rebalans 
letošnjih občinskih financ, ki je v vrednosti dobrih 253.859 
evrov prerazporedil denar občinske malhe, kljub tistemu, 
kar se je planiralo na začetku leta ob sprejemanju proračuna 
za leto 2021. 
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Miklavž se je s sklepom občinskega sveta dopolnil, in sicer 
za občinsko zemljišče, ki se bo v izmeri 401 m2 prodalo 
lastnikom stanovanjskih objektov ob predvideni novi 
povezovalni cesti v križišču z ulico Na dobravi oziroma ob 
naselju Zelena terasa v Miklavžu. 
S sklepom občinskega sveta je ustanovljeno javno dobro 
v delu Prečne ulice v Dobrovcah in v Ul. 8. februarja v 
Dravskem Dvoru, kjer v naravi potekata občinski cesti. V 
Dravskem Dvoru pa bo ob Kidričevi cesti javno dobro tudi 
ukinjeno, saj je po izgradnji pločnika bilo ugotovljeno, da 
se v zemljišče, ki ga je občina odkupila za potrebe pločnika, 
ni posegalo. Zato se bo kupoprodajna pogodba razveljavila 
in nepremičnina bo vrnjena prvotnima lastnikoma, ki bosta 
občini povrnila kupnino. 

Pobude in vprašanja občinskih svetnic in svetnikov
Srečko Čuček je povprašal o izvedbi načrtovane razširitve 
ulice na križišču ulic Na Dobravi in Antoličičeve ulice v 

Miklavžu. Ob tem je izvedel, da se na že odkupljenem 
zemljišču v kratkem načrtuje razširitev cestnih površin za 
približno 1 meter. 
Stanislav Petek je spregovoril o motečem zadrževanju 
mladine ob večernih urah na cesti ob pumptrack progi 
v Miklavžu. Župan je ob tem povedal, da bo v skladu z 
dogovorom s člani Krajevnega sveta Miklavž časovno 
omejena uporaba parka, pogovorili se bomo z mladimi, 
ki se tam zadržujejo, in opozorili njihove starše. Prav tako 
bo povečan nadzor na tem območju izvajala policija in 
medobčinsko redarstvo. Video-ali kak drug nadzor se 
predvideva le kot skrajni ukrep. 
Majda Dobaj je spomnila na namestitev stenskega držala 
za roke ob stopnicah v kletne prostore občinske stavbe. 
Silvo German je opozoril na odžagan del varnostne ograje 
ob hidroenergetskem kanalu v bližini Dravskega Dvora, 
kar predstavlja veliko nevarnost za mimoidoče, ter prosi za 
sanacijo. 
Vlado Maksimović se je navezal na problematiko motečega 
zadrževanja mladih in predlagal, da se z mladimi opravi 
pogovor ter da se v prihodnje naj ne umešča takšnih in 
podobnih igrišč v urbane sredine. Vprašanje pa je namenil 
noveliranemu projektu ureditve ceste Skoke-Rogoza in ob 
tem izvedel, da je po vseh teh letih projekt zastaral in je 
zato naročena izdelava novega projekta. Kot kaže, za to 
razširitev razlastitveni postopki ne bodo potrebni, saj je 
bil dosežen dogovor z zadnjima lastnikoma zemljišč. Sama 
izvedba projekta je predvidena v letu 2022.

Mateja Pleteršek

OKTOBRSKE ODLOČITVE
OBČINSKEGA SVETA

Občinski svet Občine Miklavž že prehaja v zadnje leto in 
oktobrski, petindvajseti redni občinski seji, bo prištetih le še 
nekaj. Že tokratno druženje občinskih svetnic in svetnikov 
je bilo nekoliko posebno, pa ne zaradi točk dnevnega reda 
ali njihovih razprav; pač pa zaradi tega, ker se v točki pobud 
in vprašanj ni oglasil prav nobeden izvoljen predstavnik 
ljudstva. 

Elaborata o cenah odstranjevanja blata in odvajanja 
odpadnih voda 
Med gradivi tokratne občinske seje je vsekakor izstopal 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske službe odvajanja in čiščenja 
komunalnih in padavinskih odpadnih voda (odstranjevanje 
blata) za prihodnje enoletno obračunsko obdobje: 1. 11. 

2021-31. 10. 2022, ki ga je pripravilo podjetje Energetika 
Maribor, d. o. o. Občina Miklavž ima namreč z Mestno 
občino Maribor sklenjeno Pogodbo o uporabi storitev 
na Centralni čistilni napravi Maribor (CČN). Energetika 
Maribor, d. o. o., pa je po pooblastilu mariborske občine 
izvedla javni razpis za pridobitev izvajalca prevzema blata 
iz CČN Maribor. Kot ugodnejši ponudnik prevzema blata 
je bilo izbrano podjetje Surovina d.o.o., za kar pa se bo 
na podlagi dogovorjene cene znižala tudi cena končnih 
odjemalcev-občanov v vseh občinah, k so priključene na 
CČN Maribor. 
Nova cena komunalne storitve ravnanja z blatom iz CČN 
Maribor, kateri je podal soglasje tudi miklavški občinski 
svet, je tako odslej 0,3940 eur/m3 porabljene pitne vode, 
prej smo denimo plačevali 0,4679 eur/m3. 
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Skozi obsežno gradivo še enega elaborata so se 
namenili miklavški svetniki, in sicer podetje Nigrad, d. 
o. o. je pripravilo Elaborat o odvajanju odpadne vode na 
območju Občine Miklavž za leto 2021, ki pa je s potrditvijo 
občinskega sveta prav tako prinesel novo ceno. Sama cena 
odvajanja komunalne in padavinske vode ostaja enaka, 
in sicer 0,3299 eur/m3 (brez DDV) porabljene pitne vode. 
Spremenila oziroma povišala za 0,50 eur brez DDV pa se je 
cena omrežnine, kljub predlogu podjetja Nigrad, d. o. o. o 
povišanju za 0,27 eur brez DDV. Omrežnina za infrastrukturo 
se v osnovi v 42,24 % obračunava uporabnikom torej 
gospodinjstvom, v 57,76 % pa je subvencionirana iz 
miklavškega občinskega proračuna. Cena črpanja in odvoz 
grezničnih usedlin se ne spremeni in ostaja 31,31 eur/
m3; črpanje obstoječih pretočnih in nepretočnih greznic 
ter malih čistilnih naprav znaša 0,3299 eur/m3 (brez DDV) 
porabljene pitne vode. Cena pregleda priklopa na sistem 
javne kanalizacije znaša 34,93 eur (brez DDV) na opravljen 
pregled. 
Na podlagi obeh sprejetih elaboratov so v občinski upravi 
naredili izračun za povprečno gospodinjstvo, kateremu 
spremenjeni ceni ne bosta bolj posegli v denarnico kot 
doslej. 
Ker smo namreč za odvajanje blata iz centralne čistilne 
naprave kot tudi za odvajanje voda prejemniki enega, 
skupnega plačilnega naloga položnice ( s strani Nigrad 
d.o.o.); se iz naslova sprejete nižje cene ravnanja z blatom in 
iz naslova višje cene omrežnine; skupni znesek na položnici 
ne bo povišal, pač pa znižal za približnih 0,30 eur za porabo 
20 m3, kot je to povprečna poraba za gospodinjstvo.

Stroški postavitve plinskega priključka
Za postavitev dela plinskega priključka, ki leži v javni 
površini in se izgradi do roba privatnega zemljišča, se je 
s sklepom občinskega sveta bila določena višina stroškov 
postavitve, in sicer 550 evrov brez DDV. Občina Miklavž je 
namreč s Plinarno Maribor sklenila koncesijsko pogodbo 
za distribucijo zemeljskega plina, na podlagi česar bo 
koncesionar zgradil distribucijsko omrežje, v okvir katerega 

pa ne sodijo hišni priključki, zato plačilo 
teh stroškov zadeva uporabnike.
Lastnik nepremičnine oziroma uporabnik, 
ki se na plinovod priključi in začne 
uporabljati takoj ob sami vzpostavitvi 
distribucijskega plina, plača polovico prej 
navedenega zneska. 

Zdravstvena postaja Magdalena
Občina Miklavž je kot ena od ustanoviteljic 
Javnega zavoda dr.Adolfa Drolca Maribor 
podala soglasje Dokumentu identifikacije 
investicijskega projekta za izgradnjo 
nove Zdravstvene postaje Magdalena 
v Mariboru. Na območju starega 

zdravstvenega doma v križišču Jezdarske in Žitne ulice 
v Mariboru bo v prihodnjih dveh letih v vrednosti 8,5 
milijonov evrov zgrajen nov zdravstveni dom z lekarno. 
Občine soustanoviteljice bodo projekt sofinancirale v 
deležih, in sicer proporcionalno glede površin, namenjenih 
izvajanju specialističnih ambulant. Miklavška občina bo 
tako iz občinske malhe namenila skorajšnjih 55.000 evrov. 
Po zaključenih denacionalizacijskih postopkih se je za 
20 zasedenih stanovanj povečal kapital in namensko 
premoženje Javnega medobčinskega stanovanjskega 
sklada Maribor, za kar je Občina Miklavž kot 
soustanoviteljica s sprejetim sklepom soglašala. Občinski 
svet se je seznanil tudi z opravljenim letnim planom dela in 
dokončnim poročilom o opravljenih nadzorih v letu 2021, 
ki jih je opravil Nadzorni odbor Občine Miklavž. Nadzor in 
pregled so opravili na različnih področjih in pri tem niso 
odkrili nepravilnosti, pač pa zgolj podali kakšno pripombo 
ali predlog. Nadzor so opravili na področjih razpolaganja s 
stvarnim premoženjem, izgradnja večnamenskega objekta 
ob Taborniškem domu v Miklavžu, obnova igrišč Osnovne 
šole Miklavž, Javni medobčinski stanovanjski sklad, 
dotacije in transferji društvom. 

Mateja Pleteršek

Obvestilo

Pred koncem leta 2021 bo izšla zadnja 
letošnja številka Naših izvirov, zato vas 
prijazno vabimo, da v njej sodelujete s 
svojimi voščili in prispevki, katere nam 
skupaj s fotografijami ter v skladu z 
navodili o pripravi prispevkov za objavo 
pošljete na naslov urednistvo@miklavz.
si najkasneje do 5. decembra 2021.

Urednik
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PEŠ SEM SE ODPRAVIL
IZ MARIBORA V MIKLAVŽ

Pogovor s Feliksom Čučkom

Kje ste bili rojeni, kdaj ste se preselili v Miklavž in 
kaj vas je v ta kraj pripeljalo?

Rojen sem bil kot osmi otrok v kmečki  družini v kraju Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah. Danes se ta kraj imenuje 
Vitomarci v Slovenskih goricah.
Starejši brat Franc je v Miklavžu gradil hišo in to je bil povod 
za moj prihod.

Na kaj pomislite najprej, ko slišite ime našega kraja?
Ko slišim ime našega kraja danes, se spomnim svojega 
prvega obiska leta 1957. Peš sem se odpravil iz Maribora v 
Miklavž. Torej, tu živim že več kot šestdeset let in to je moj 
dom. Od mojega prvega obiska pa do danes je preteklo 
veliko časa in primerjava med tistim časom in današnjim je 
nemogoča. Lahko smo ponosni na kraj, kjer živimo, čeprav 
je razvoj Miklavža potekal počasi.

Ste najstarejši občinski svetnik in ste zelo povezani 
z odločitvami o napredku in razvoju kraja. Zakaj ste 
se odločili sodelovati v lokalni politiki?

Sem najstarejši občinski svetnik, vendar samo po starosti. 
Veliko svetniških kolegov je aktivnih že več mandatov. 
Politika me je zanimala že v mladih letih. Neuradno sem, 
po ustanovitvi, sodeloval s krščanskimi demokrati. Prava 
priložnost pa se je ponudila pred tremi leti in takrat sem 
se odločil, da bom kandidiral na listi za svetnika. Delo 
opravljam s polno odgovornostjo in velikim veseljem. 

Kako pomembno je, da ima človek rad to, kar počne?
Vsak človek oziroma občan nekega kraja bi naj počel stvari 
z zavedanjem in odgovornostjo, da je njegovo delo v korist 
celotne skupnosti. Ko se odločimo, da se bomo aktivno 
vključili v občinsko delo, je pomembno, da sodelujemo v 
vseh fazah razvoja občine in skrbimo za dobrobit občank 
in občanov. 

Kako bi opisali svoj vsakdanjik?
Moj vsakdanjik se verjetno ne razlikuje veliko od vsakdanjika 
drugih ljudi. Zame je najpomembnejši pogled skozi okno 
in pozdrav dnevu. Sledi jutranji ritual in uresničevanje 
dnevnega načrta. Zelo pomembna je telesna aktivnost, 
vsakodnevno izobraževanje in druge oblike vključevanja v 
življenje kraja.

Kaj so vaši hobiji in kaj najraje počnete, ko si 
vzamete čas samo zase?

Zelo rad berem knjige in rad kolesarim. Sprošča me hoja, 
najbolj sprehod skozi gozd. Takrat se napolnim z energijo, 
ki jo potrebujem za izpolnjevanje vsakdanjih obveznosti. 

Povezani ste tudi s kulturnim življenjem v kraju. 
Peli ste v pevskem zboru, igrali v dramski skupini. Se 
morda spomnite kakšne dogodivščine, ki bi jo delili 
z nami?

Povezava s kulturnim življenjem v kraju je bila neizogibna, 
saj je moja žena sodelovala v kulturno-umetniškem 
društvu kot pevka v pevskem zboru in igralka v dramski 
skupini. Kar petnajst let sem sodeloval v obeh skupinah. Na 
ta leta imam zelo lepe spomine. Spomnim se anekdote, ko 
smo v Lovrencu na Pohorju gostovali s komedijo Pri belem 
konjičku. Postavili smo sceno in luči, oblekli kostume in 
čakali na občinstvo, da odigramo predstavo. Obiskovalcev 
pa od nikoder, niti enega samega. Dogodivščina in pol. 
Pevski zbor je v »mojih« pevskih časih vodil zborovodja 
Slavko Colnarič. Na vajah je večkrat rad pripomnil: »Če 
fušaš, bodi malo tiho.« Ta njegov nasvet velja še danes. 

Kateri je vaš najljubši pregovor?
Od vseh pregovorov mi je najljubši: »Če človeku ne moreš 
pomagati, mu ne škoduj.«

Kaj vas drži pokonci v teh časih?
Zelo pomembno je, da stvari pogledaš iz več zornih kotov 
in izbereš tisto, ki se ti zdi najboljša. Časi, ki so nas dohiteli, 
niso pravljica, zato so zelo pomembne vrednote, kot so 
razum, spoštovanje in sodelovanje.  

Kakšne cilje ste si zastavili v prihodnosti?
Cilje moramo imeti, ne glede na čas ali starost. Moj cilj 
je pomagati ljudem, ki so pomoči potrebni. Tako narediš 
veliko koristnega in pomagaš skupnosti. 

Kaj bi sporočili sokrajanom?
Vsem želim vse dobro, razumevanje, čiste medsebojne 
odnose in da bi imeli spoštovanje drug do drugega. 

Andreja Lešnik
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UREDITEV PARKA
V NASELJU MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

V letu 2018 je bila izdelana Idejna rešitev ureditve parka 
v naselju Miklavž na Dravskem polju, leto dni kasneje pa 
še Elaborat lokacijske preveritve za ureditev parka. Na 
podlagi sprejetih prostorskih aktov, ki so zajemali želje in 
potrebe kraja, tako po urejenem tržnem, prireditvenem 
in rekreacijskem prostoru, je bilo v letu 2020 pridobljeno 
gradbeno dovoljenje za ureditev parka, investicija pa še 
v istem letu prijavljena na 3. javni poziv za izbor operacij 
LAS-Lastovica, sofinancirana iz sklada ESRR v višini 80 % 
upravičenih stroškov investicije. 
Glede na možne vire sofinanciranja ter razpoložljivo kvoto 
sredstev je bil projekt Ureditve parka v naselju Miklavž na 
Dravskem polju razdeljen v 3 etape, in sicer:
–  Etapa I se je nanašala na osnovno komunalno ureditev 

parka, 
–  Miklavžev sejem je kot etapa II zajemala ureditev parka z 

amfiteatrom za izvedbo Miklavževega sejma ter drugih 
kulturnih programov in prireditev, ureditev motorične 
poti ter ureditev tržnega prostora s postavitvijo zaprtih 
stojnic. Pri izvedbi prireditve Miklavžev sejem sodelujejo 
3 partnerji, in sicer Turistično društvo Miklavž, Prosvetno 
društvo Mateja Bora in Društvo vinogradnikov Miklavž. 

–  Aktivni zdravju naproti kot etapa III je v letošnjem letu 
obsegal ureditev površine za postavitev fitnes naprav 
na prostem, ki se bodo namestile v začetku prihodnjega 
leta, ko se bo izvedla tudi predstavitvena delavnica 
pravilne in učinkovite uporabe naprav. K sodelovanju 
na predstavitveni delavnici bodo v prihodnjem letu v 
mesecu maju pristopila 4 partnerska društva: Društvo 
upokojencev Miklavž, Društvo za zdrav način življenja 
Glog Miklavž, DTV Partizan Miklavž in ŠD Košarkarska 
šola Miklavž. 

Namen ureditve parka je bil vzpostaviti pogoje in zagotoviti 
ustrezno okolje in površine za izvedbo Miklavževega sejma, 
ki bo predstavljal pomembno turistično atrakcijo občine, 
predvsem zaradi povezave imena občine s svetnikom sv. 
Miklavžem. Tako se bo oblikoval nov turistični produkt, s 
katerim želi občina povečati turistično prepoznavnost 
in obiskanost občine. Turizem je neločljivo povezan z 
domačo lokalno ponudbo pridelkov, zato se bo z izvedbo 
sejma na inovativen način vzpodbudilo povezovanje 
lokalnih ponudnikov, lokalna ponudba pa bo dostopna 
prebivalcem ne glede na letni čas in vremenske razmere. 
Sejem bo lahko živel skozi vse leto z različnimi vsebinami, 
saj bo prostor omogočal izvedbo manjših prireditev v 
naravnem ambientu parka z zgrajenim amfiteatrom, 
k čemur se bodo lahko priključili lokalni ponudniki na 
urejenem tržnem prostoru z novimi zaprtimi stojnicami. 
Fitnes naprave bodo vsem generacijam omogočale 
rekreativno vadbo, ki bo pripomogla h krepitvi mišic 
celotnega telesa. Naprave bodo postavljene v naravno 
okolje med drevesi, ki bodo nudila uporabnikom svež zrak 
in senco. Partnerska društva, ki sodelujejo v projektu, bodo 

Pred dobrimi sedmimi leti se je Krajevni skupnosti Miklavž 
porodila ideja o ureditvi gozdička pri Sparu. Zadnjih pet let 
je na tem območju ob petkih obratovala Miklavška tržnica, 
kjer so ponudniki v odprtih stojnicah ne glede na vremenske 
razmere prodajali svoje blago in izdelke. 
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treninge na fitnes napravah lahko vključila v svoje vadbene 
programe, ostalim obiskovalcem pa bo omogočena 
celovita brezplačna rekreacija za vse generacije.
V mesecu decembru bo park zaživel še v svoji praznični 
podobi, saj ga bo krasila novoletna razsvetljava s simboli 
sv. Miklavža in novoletno jelko, ki se bo slavnostno 
prižgala v petek, 3. decembra 2021, ob 17. uri.
Ob Veselem decembru so v parku načrtovane številne 

prireditve, koncerti ter gostinska ponudba, ki bo popestrila 
decembrske dni. Odprtje parka smo zaradi priporočil po 
preklicu vseh množičnih prireditev žal morali odpovedati. 
Želimo si, da bi se epidemiološka slika v državi izboljšala 
in bi lahko vsaj nekaj od načrtovanih dogodkov izvedli, 
seveda ob upoštevanju ukrepov in omejitev za zajezitev 
epidemije COVID. Če epidemiološko stanje v državi ne bo 
dopuščalo izvedbe prireditev, pa vas vabimo, da obiščete 
Miklavško tržnico, se sprehodite skozi park ter si v soju 
prazničnih luči polepšate decembrske dni.
Da je park dobil svojo končno podobo, gre posebna 
zahvala vsem, ki so sodelovali pri izvedbi projekta, tako 
izvajalcu podjetju KOKOL in KOKOL, d. o. o, Mizarskemu 
servisu Andrej Zagoranski, s. p., za izdelavo hišk, podjetju 
TDR TRADING, d. o. o., za izvedbo praznične razsvetljave 
ter drugim posameznikom, ki so se trudili, da bi park dobil 
svojo končno podobo.
Ob koncu bi vsem občanom in obiskovalcem zaželeli, da 
se v parku počutijo dobro, ga pogosto obiščejo, hkrati pa 
poskrbijo za red in čistočo, saj bo le tako park lahko ostajal 
v ponos občini.

Renata Vučina Velički, 
Občina Miklavž na Dravskem polju

POVEČANO ŠTEVILO VLOMOV
V STANOVANJSKE HIŠE

Policisti so konec meseca oktobra v naselju Skoke 
obravnavali več kaznivih dejanj velikih tatvin, kjer so 
zaenkrat neznani storilci tekom noči skozi okna ali terasna 
vrata vlomili v stanovanjske hiše. 
V zvezi s storjenimi kaznivimi dejanji policisti zbirajo 
obvestila, pri čemer obstaja velika verjetnost, da so 
storilci omenjenih kaznivih dejanj državljani, ki prihajajo 
iz sosednjih držav. Pri vlomih v stanovanjske hiše so 
neznani storilci iskali predvsem nakit in denar,  zaradi česar 
vodja policijskega okoliša svetuje,  da večjih vsot denarja 
in dragocenosti ne hranijo doma oz. le-to hranijo na 
primernih mestih (skrita mesta, trezorji).
V zvezi s povečanim številom zaznanih kaznivih dejanj vodja 
policijskega okoliša dodatno svetuje, da ljudje namenijo 
več pozornosti tudi morebitnemu zaznavanju sumljivih 
oseb in vozil po vaseh in v stanovanjskih soseskah. Vse 
tovrstne informacije lahko sporočijo policistom najbližje 
policijske postaje oz. pokličejo na številke policije (113 ali 
anonimno tel. št. 080 1200). 

Za kakršnakoli vprašanja in pobude, ki se nanašajo 
na varnost in težave, vam je vedno na voljo vaš vodja 
policijskega okoliša Borut Horvat. Pokličete ga lahko 
na telefonsko številko Policijske postaje Maribor II 
02/4292600 ali mu pišete na elektronski naslov: borut.
horvat@policija.si

Borut Horvat,
vodja policijskega okoliša
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ZAČENJA SE KURILNA SEZONA
Začetek, konec in trajanje kurilne sezone v Sloveniji določa 
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), in sicer se 
kurilna sezona začne tretji dan, ko je zunanja temperatura 
ob 21. uri tri dni zapored nižja ali enaka 12 °C. Konec sezone 
gretja pa je tretji dan, ko je zunanja temperatura v prvi 
polovici leta ob 21. uri tri dni zapored višja ali enaka 12 °C. Po 
podatkih ARSO v večini nižje ležečih območjih kurilna sezona 
traja v povprečju od 6 do 8 mesecev, v višje ležečih, gorskih 
območjih, pa tudi do 11 mesecev.
Ogrevanje stavb, priprava tople sanitarne vode in hlajenje 
imajo na kakovost zraka občuten vpliv, zato je zelo pomembna 
taka izbira energenta, ki najmanj onesnažuje okolje in hkrati 
učinkovite kurilne naprave. To je ne nazadnje pomembno 
tako z vidika kakovosti zraka kot tudi ekonomskega vidika 
(manjši stroški ogrevanja). Kljub splošnim smernicam o 
uporabi ustreznega energenta pa v praksi še zmeraj velik 
delež odpade na fosilna goriva in kurjenje z lesno biomaso, 
prav tako nam velikokrat menjavo stare kurilne naprave 
onemogoča finančno stanje gospodinjstva.

Kaj lahko sami naredimo za boljši zrak? 
• Pravilna izbira kurilne naprave 
Sodobne naprave so tehnološko napredne, imajo večji 
izkoristek in zato nižje stroške energenta ter občutno nižje 
izpustov dimnih plinov v ozračje. Predimenzioniranost kurilne 
naprave vodi v prehitro zgorevanje in oddajanja prevelike 
količine toplote v prostore, s čimer znatno povečujemo 
stroške. Brezplačno svetovanje o učinkoviti rabi energije 
v gospodinjstvih ter o finančnih vzpodbudah pri menjavi 
kurilnih naprav lahko najdete na spletni strani Eko sklada – 
Ensvet.

• Kakovost goriva 
Za kurjavo so primerna polena, lesni briketi ali peleti iz 
naravnega, kemično neobdelanega lesa. Barvan, lepljen in 
umazan les ni primeren za kurjavo. Drva za takojšnjo uporabo 
morajo biti primerno suha. 
• Način kurjenja
Najprimernejši način je zgornje odgorevanje goriva od vrha 
proti rešetki, ki se izvede tako, da najprej zlagamo večja polena 
(vzporedno ali križno), nanje polagamo manjše nasekana drva 
ali trske, med katere položimo vžigalni material (npr. lesna 
volna). Z dovodom zraka uravnavamo plamen. Faza vžiganja 
in segrevanja mora biti čim krajša, saj v nasprotnem primeru 
prihaja do nepopolnega zgorevanja in tvorbe ogljikovega 
monoksida.

• Vzdrževanje kurilne naprave
Redno čiščenje pepela in pravilno vzdrževanje v skladu z 
navodili proizvajalca je pogoj za dobro delovanje naprave 

in zmanjšanje izpustov v prostor in zunanji zrak. Prav tako 
je pomembno izvajanje rednih pregledov in čiščenje 
dimniških naprav.  
Ob doslednem upoštevanju teh osnovnih pravil bo zgorevanje 
v peči s svetlim rumenim ali modrikastim plamenom, brez 
vidnega dima in nizkimi emisijami, medtem ko je za visoke 
emisije značilen temnejši, rdeč ali celo črn plamen in sajast 
dim, v dimniku pa so opazne sajaste in katranske obloge 
(možnost dimniškega požara).
Čeprav lesna biomasa velja za ekološko prijazno, pa lahko iz 
zapisanega ugotovimo, da z neustreznim načinom kurjenja 
okolju povzročimo veliko škode (povišane koncentracije PM-
delcev, benzo(a)pirena, črnega ogljika in drugih onesnaževal 
iz nepopolnega izgorevanja), ki se nam vrača v obliki številnih 
respiratornih, krvožilnih in srčnih bolezni.

Kurjenje odpadkov? 
V skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki je kurjenje 
le-teh prepovedano, saj s takim početjem neposredno 
škodujemo naravi in ogrožamo zdravje ljudi okoli sebe. 
V zadnjih letih se je močno povečala uporaba malih kurilnih 
naprav na lesna goriva v gospodinjstvih, saj je les finančno 
dokaj ugoden energent oziroma ga je v našem okolju relativno 
veliko. Ob tem opažamo tudi povečano onesnaženje zraka 
s trdimi delci na račun kurjenja, kar dokazuje vedno večji 
delež črnega ogljika v teh delcih oz. nakazuje na kurjenje ne 
samo s primernim lesom, temveč tudi z odpadki ali drugimi 
snovmi, ki v peč ne sodijo. Zato so vse bolj pogoste pritožbe 
na brezvestno ravnanje svojih soobčanov. Vedeti moramo, 
da je mogoče po izpustu iz dimnika (količina, barva, gostota 
dima) sklepati na neustrezno kurjenje.
Vse opažene nepravilnosti pri kurjenju lahko občani 
prijavijo na Inšpektorat RS za okolje in prostor (01/420-44-
88, gp.irsop@gov.si).  
Več informacij o kakovosti zraka in o pravilnem kurjenju lahko 
najdete na spletni strani Skupne službe varstva okolja.

Nina Gornik Mulec,
SOU Maribor, Skupna služba varstva okolja
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kratkim v obravnavo posredovalo osnutek nacionalne 
Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o preprečevanju in 
obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

–  V Sloveniji je obvezno zatiranje ambrozije z Zakonom 
o zdravstvenem varstvu rastlin in Odredbi o ukrepih za 
zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia predpisano 
od leta 2010. V skladu s predpisi so imetniki zemljišč 
dolžni sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih 
kot tudi na nekmetijskih zemljiščih.

–  Tujerodne rastline so vključene v pravila o navzkrižni 
skladnosti. Na kmetijskih zemljiščih je treba zatirati nasle-
dnje vrste: rudbekija/ deljenolistna rudbekija (Rudbeckia 
laciniata), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis), 
orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), enoletna suhole-
tnica (Erigeron annuus) in ambrozija/ pelinolistna žvrklja 
(Ambrosia artemisiifolia). 

Na terenu smo opazili prisotnost tujerodnih (invazivnih) 
drevesnih vrst, med katerimi sta najštevilčnejši veliki 
pajesen in pavlovnija, od zelnatih pa navadna barvilnica, 
pelinolistna žvrklja - ambrozija, žlezava nedotika, orjaška 
zlata rozga, japonski dresnik in enoletna suholetnica. 
Za vse zgoraj naštete vrste je značilna hitra rast, težavno in 
trdovratno odstranjevanje, saj so ravno zaradi specifičnih 
strategij preživetja in širjenja te vrste prevladale nad 
ostalimi rastlinami. Pomembno je, da jih odstranimo 
pravočasno in onemogočimo dodatno širjenje po prostoru. 
Sodelovanje in izmenjava izkušenj strokovnjakov z 
lokalnimi skupnostmi, društvi ter širšo javnostjo o 
tujerodnih (invazivnih) vrstah so ključnega pomena za 
boljše razumevanje problematike, ki je povezana s temi 
vrstami.

Tea Drevenšek,
Skupna občinska uprava Maribor

Skupna služba varstva okolja

TUJERODNE (INVAZIVNE) VRSTE
V URBANEM IN GOZDNEM PROSTORU

V okviru projekta ALPTREES, katerega partner je Mestna 
občina Maribor, smo v mesecu septembru pripravili 
sklop delavnic na temo »Tujerodne (invazivne) vrste 
v urbanem in gozdnem prostoru«. Izvedli smo jih na 
območju občin Duplek, Miklavž na Dravskem polju in 
Mestne občine Maribor. Z delavnicami smo želeli izvesti 
aktivnosti ozaveščanja lokalnih skupnosti, lastnikov 
gozdov, strokovne in širše javnosti glede prepoznavanja 
tujerodnih in invazivnih vrst, različne možnosti njihovega 
odstranjevanja in uporabe. Delavnice koordiniraLA Skupna 
občinska uprava Maribor, Skupna služba varstva okolja, 
vodila pa jih je strokovnjakinja iz Zavoda za gozdove 
Slovenije dr. Mateja Cojzer, kateri se je v Mariboru pridružila 
Tanja Grmovšek iz Nege dreves ARBORIST.

Pojma tujerodna in invazivna vrsta ne pomenita enako
Tujerodne vrste so živa bitja (rastlina, žival, gliva, mikroor-
ganizem), ki so namerno ali nenamerno zanesena na ob-
močje zunaj svoje naravne razširjenosti. Invazivna tujero-
dna vrsta ali »invazivka« je tista, ki se v novem okolju ustali 
in povzroča spremembe, ki škodljivo vplivajo na domoro-
dne vrste, ekosisteme, gospodarstvo, zdravje ter blaginjo 
ljudi. Vsaka tujerodna vrsta ni nujno invazivna, saj veliko 
tujerodnih vrst v novem okolju ne obstane.

Zakonodaja s področja tujerodnih (invazivnih) vrst:
–  V Evropski uniji (EU) je od leta 2014 v veljavi uredba, ki 

ureja področje invazivnih tujerodnih vrst. Ta med drugim 
določa, da je invazivne vrste zakonsko prepovedano 
vnašati v EU, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, 
prodajati itd. Ministrstvo za okolje in prostor je pred 

S problematiko tujerodnih invazivnih vrst se srečujejo tudi delavci 

režijskega obrata.

Izobraževanje o invazivnih tujerodnih vrstah je pritegnilo veliko 

zainteresiranih.
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Po posvetu s strokovnjaki je bilo 
ugotovljeno, da zasajene lipe tik ob 
kapelici povzročajo škodo na temeljih 
zaradi stalne vlage. Po pridobitvi 
dovoljenja Zavoda za spomeniško 
varstvo smo se lotili obnove. Sredstva 
za material je zagotovila občina 
Miklavž in donatorji. Delo smo opravili 
krajani sami. Vodja zidarskih del je bil 
Vinko Voršič, krovska dela je opravil Vili 
Vajngerli, izkope z bagrom je opravil 
Lovro Kokol in Andrej Križovnik, delo 
s traktorji in podiranje pa Domen 
Slemenjak in Janez Kac, viličarja je 
posodil Zlatko Mom, pridne roke pa 

OBNOVA MARIJINE KAPELICE 
V SKOKAH

Notranjost kapelice po obnovi

Kapelica pred obnovo in po njej

so prispevali Aleš Ponudič, Boštjan 
Čuš, Srečko Podhostnik in Jože Kozar. 
Posebna hvala donatorjema Florjanu 
Peperku in Mihaelu Mohenskemu. 
Hvala podjetju Kokol in Kokol za 
logistično podporo. Preostala je še 
samo zunanja osvetlitev, ki jo bo 
uredil Drago Repnik. Krajani Skok 
smo zopet s skromnimi finančnimi 
sredstvi in veliko dobre volje uredili 
objekt, ki je ponos našemu kraju. 
Vsem še enkrat hvala.

Zdenko Čuš,
KS Skoke

Kapelica v Skokah je bila potrebna 
temeljite obnove. Puščala je streha, 
fasada je bila zaradi vlage poškodo-
vana, okno je bilo preperelo, talna 
obloga ni bila primerna za sakralni 
objekt pa tudi okolico je bilo potrebno 
urediti.

ZAHVALA!

Vsem, ki ste sodelovali pri FOTO natečaju, se 
iskreno zahvaljujemo.

Prejeli smo veliko število dobrih 
fotografij. Seveda smo lahko izbrali le 

nekatere.
V upanju, da boste še kdaj sodelovali, se 

vam še enkrat zahvaljujemo.

OU Občine Miklavž na Dravskem polju
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PRIDRUŽITE SE
DRUŽINI MOJ PLUS
Postanite član lojalnostnega programa,
zbirajte točke in jih izkoristite za 
številne ugodnosti.

VEČ O TEM
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Priklopite se na zemeljski plin in prihranite!

ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI

Ustvarjamo čisto prihodnost.  

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

 n celovito energetsko rešitev

 n prihranke pri stroških ogrevanja

 n brezplačni ogled in strokovno svetovanje na domu

 n akcijske cene paketne ogrevalne opreme + dodatno subvencijo 

 n ugodno financiranje celotne energetske  rešitve

 n zagotovljen servis vgrajene opreme

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

Za več informacij, smo vam z veseljem na voljo:

02 22 843 43
paketi@plinarna-maribor.si
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TRGATEV V MIKLAVŽU
Ko zapiha jesenski veter in požene klopotce v bran grozdja 
pred ptiči, se vinogradniki vznemirjeno pričnejo pripravljati 
na trgatev. Narava je letos kar čakala in kazalo je na pozno 
trgatev. Naenkrat so bili kazalci dozorevanja ugodni in že je 
završalo okrog zidanic in v vinogradih. 
Ob opravilih v vinogradih pa nismo pozabili na potomko 
Stare trte v Miklavžu, ki je spokojno čakala primeren dan, 
ko sta jo skrbnik trte župan mag. Egon Repnik in občinski 
viničar Janez Krajnc v spremstvu vinogradnikov in pod 
covid-19 pogoji opravili trgatev v četrtek, 30. septembra.
Ob omejitvah je moški pevski zbor zapel napitnico in nekaj 
veselih viž, gospodar in viničar sta obrala grozdje, ki smo 
ga priložili k pridelku v Dobrovcah. Trta se je izkazala z 
lepim pridelkom, za kar gre zahvala rezačem, škropilcem 
in negovalcem trte.  
Letošnjega pridelka ne bomo negovali do vina. Naslednje 
leto pa pričakujemo obilnejšo trgatev in primeren pridelek 
v sodelovanju z ostalimi KS v občini.

Vlado Belšak

EVROPSKI TEDEN ŠPORTA
IN TESTIRANJE TELESNIH ZMOGLJIVOSTI V MIKLAVŽU

V sredo, 29. 9. 2021 smo se ob 7. 30 na vadbi pred 
Taborniškim domov v Miklavžu na Dravskem polju zbrale 
članice društva Šola zdravja iz obeh skupin naše občine, 
skupine Magnolije Miklavž in Avio Skoke. Po našem 
vsakodnevnem programu 1000 gibov smo razgibane in 
opremljene z dobro voljo pričakale ekipo Olimpijskega 
komiteja Slovenije. V sodelovanju s Športno unijo Slovenje 
so izpeljali testiranje naših telesnih zmogljivosti - moči, 
vzdržljivosti, gibljivosti in ravnotežja. 
Ko smo izpolnile vprašalnike glede naše športne aktivnosti 
in morebitnih zdravstvenih težav, se nas je 17 testirank 
razdelilo v dve skupini. Testiranje je obsegalo stopanje 
na step, skakanje t. i. Jumping Jack-a, stoja na eni nogi z 
odprtimi in zaprtimi očmi, sedanje in vstajanje s stola, 
upogib trupa naprej v sedečem položaju, ohranjanje 
položaja deske in sklece. Če se je zdelo, da smo imele na 
začetku testiranje zaradi vznemirjenosti malo treme, smo 
se do konca testiranja dodobra sprostile. Ni manjkalo niti 
spodbujanja niti ploskanja ob uspešnih rezultatih testiranja. 
Po uri in pol smo opravile vse teste in testiranje zaključile 
dobre volje in zadovoljne s svojimi rezultati. Analizo naših 

Testiranje moči

dosežkov smo prejele po elektronski pošti. Izkazalo se je, 
da je naša telesna pripravljenost zelo dobra, hkrati pa smo 
dobile motivacijo, da področja, kjer je testiranje pokazalo, 
da smo lahko še boljše, izboljšamo. 
Celotno dogajanje je pospremila tudi snemalna ekipa. 
Nekaj utrinkov s testiranja je na povezavi: https://ewos.
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olympic.si/2021/09/29/aktivni-dan-starejsih/ , dogodek pa 
je bil 1. 10. predstavljen tudi v oddaji za razgibano življenje 
Migaj z nami na TV SLO2.
September je bil za nas na sploh dinamičen mesec, saj 
smo se 15. 9. pridružile tudi skupinski vadbi vseh skupin 
Šole zdravja iz Maribora in okolice na Glavnem trgu v 
Mariboru na dnevu Parade učenja. Nismo manjkale tudi 
na Športnem vikendu Maribora, kjer smo 25. 9. skupine 
Šole zdravja iz Maribora in okolice skupaj telovadile na 
vrhu Pohorja pred hotelom Bellevue, vse z namenom 
ozaveščanja in promoviranja vsakodnevnega gibanja kot 
ključnega elementa zdravega življenjskega sloga.

Nataša Sinovec,
vodja skupine Magnolije Miklavž

Avtor fotografij: Aleš Fevžer
Zaključek testiranja: pri Magnolijah Miklavž in Avio Skoke dobre volje ne 

manjka

PRVA OBLETNICA
VSAKODNEVNE JUTRANJE VADBE »1000 GIBOV«

V začetku septembra je minilo eno 
leto, odkar je naša občina bogatejša za 
kar dve skupini društva Šola zdravja, 
kjer se vsako jutro, od ponedeljka 
do petka, razgibamo od glave do 
pete. Skupina Magnolije Miklavž vadi 
pred taborniškim domom in ima 20 
aktivnih članic, skupina Avio Skoke 
pa v športnem parku v Skokah s 13 
aktivnimi članicami.
Z vadbo, ki se imenuje »1000 gibov v 
pol ure«, razgibamo vse dele telesa, od 
prstov na rokah, zapestij, komolcev, 
ramen, trupa, vratu in hrbtenice pa 
do kolkov, kolen, gležnjev in stopal. 

Poskrbimo tudi za izboljšanje našega 
ravnotežja. Vadbo je zasnoval Nikolay 
Grishin, dr. med., in je primerna za vse 
starostne skupine. Njena edinstvenost 
je, da se izvaja na prostem oziroma 
v naravi v vseh letnih časih. To 
pomeni, da naša vadba poteka tudi, 
kadar dežuje ali sneži. Takrat smo še 
posebej hvaležne, da imamo možnost 
izvajanja vadbe pod streho.
Kot se za rojstni dan spodobi, smo ga 
popestrile še s posebej bogato mero 
veselja in dobre volje. Magnolije smo 
prvo svečko upihnile v družbi kolegic Praznovanje ob prvi obletnici delovanja pri skupini Avio Skoke. Foto: Mojca Rajšp

Praznovanje ob prvi obletnici delovanja pri skupini Magnolije Miklavž. Foto: Nataša Sinovec
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Ognjičevk, skupine društva Šola zdravja iz Razvanja. Ko je 
praznovala skupina Avio Skoke, pa smo se Magnolije na 
njihovo povabilo odpravile na jutranji sprehod do Skok 
in tam telovadile skupaj. Pridružile so se nam še kolegice 
iz skupine Rogoza ter kineziolog, ki večkrat obišče naše 
skupine in nam pomaga z nasveti pri vadbi. Bila je res 
pestra in vesela družba.
V naše razgibane vrste si želimo še več naših soobčanov in 
soobčank. Občutek, ko že zjutraj napolniš  telo s kisikom, 

ga ogreješ z gibanjem, srce pa napolniš z dobro voljo, je 
neprecenljiv. Srčno upamo, da ga bomo uspele deliti s 
čim več novimi člani in bomo 2. rojstni dan praznovali v še 
večjem številu.

Nataša Sinovec,
vodja skupine Magnolije Miklavž, in 

Mojca Rajšp,
vodja skupine Avio Skoke

KAJ IMATA SKUPNEGA
RAZGIBAVANJE IN OGREVANJE?

Snežinke bodo kmalu veselo zaplesale in prekrile pokrajino 
čez in čez. Še bolj hladno bo. Ne glede na mraz, sneg ali 
dež neki ljudje, oranžno oblečeni, vsako jutro ob 7.30 
zjutraj telovadijo. To so vztrajni člani Društva Šola zdravja, 
ki zimo drugače doživljajo, saj redno telovadijo ob vsakem 
vremenu, zunaj, na prostem, tudi na snežnih površinah. 
Pravzaprav se snega veselijo. Telovadijo po metodi »1000 
gibov« - preproste vaje, ki so primerne za vsakogar. Vaje za 
roke, noge, trup in glavo, gor-dol, levo-desno, vdih-izdih, 
počep, kroženje z glavo, stoja na eni nogi…, vse v pol ure. 
Čisto dovolj. In ni jim mrzlo. Tudi, ko pridejo domov, niso 
premraženi, saj so začeli dan z razgibavanjem. In vsako 
jutro vajo ponovijo. Tako prihranijo tudi pri ogrevanju. V teh 
časih podražitve zmanjšano ogrevanje pride še kako prav. 
Pridružite se jim še vi. V tej veseli druščini, ki se ne zmeni 

Če bi v vašem kraju želeli imeti tako skupino, 
kontaktirajte društvo (059 932 066, info@solazdravja.
si). Poskrbeli bodo, da tudi v vaši občini kmalu začne 
telovaditi skupina Šole zdravja. Na njihovi spletni strani 
lahko pogledate, kje so lokacije skupin Šole zdravja.

za mraz, vam bo prav prijetno. Razgibali se boste, družili 
z novimi prijatelji (seveda, po predpisanih ukrepih), pa še 
znižali si boste račun za ogrevanje. Ni druge, le poiščite, kje 
v bližini telovadijo kakšni oranževci. Veseli vas bodo!

Neda Galijaš

KLJUB COVIDU - 19
NAŠI KRVODAJALCI REDNO PRIHAJAJO

V naši organizaciji RK smo v začetku leta upali, da bomo 
lahko nadaljevali z nalogami, ki smo jih opravljali v letih 
pred pandemijo, vendar se tako ni izšlo. Zato so tudi letos 
nekatere naše naloge okrnjene. Ostali sta nam samo dve 
najpomembnejši aktivnosti, kateri ne more preprečiti 
nobena pandemija, to je krvodajalske akcije in delitev 
prehrambnih paketov. 
Obe naši krvodajalski akciji v letošnjem letu smo 
organizirali v kulturnem domu, kar bomo očitno morali še 
večkrat ponoviti, saj naša zdravstvena situacija še dolgo 
ne bo normalna. RK Maribor je poslal preko 200 SMS-vabil, 
mi pa smo razdelili in poslali še 120 vabil s telefonskimi 

številkami, na katere se morajo krvodajalci prijaviti, da 
lahko pridejo na krvodajalsko akcijo. Na oglasne panoje 
smo zalepili plakate, objavili na občinski spletni strani, KTV 
Miklavžu in v Štajercu o datumu krvodajalske akcije. Na 
spomladanski akciji smo imeli 35 krvodajalcev, v jesenski 
pa 34 in na obeh akcijah je ena mlada oseba kri darovala 
prvič, kar je spodbudno, da se nam starostno povprečje 
krvodajalcev vsaj malo zmanjšuje. Seveda smo se tudi 
tokrat krvodajalcem zahvalili s hladno malico.
V času rahljanja ukrepov nam je ob tednu RK v maju 
mesecu uspelo sprejeti 52 učencev med mlade člane RK, 
seveda ob prizadevnosti učiteljic v naši šoli in oddelku v 
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Dobrovcah. Nekaterim učencem v OŠ smo pomagali pri 
plačilu šole v naravi. Med letom smo razdelili 108 županskih 
prehrambnih paketov in 50 paketov RK s pralnim praškom.
Ob ugodni zdravstveni situaciji bomo obiskali naše 
podporne člane s koledarji. Če pa bo pandemija res 
pojenjala, bomo ob božično-novoletnih praznikih obiskali 
vse naše občane, starejše od 80 let, katerih imamo letos 
224.
Letos naša organizacija RK praznuje spoštovanih 70 let 
delovanja. Že nekaj časa se pripravljamo na to svečanost 
in iskreno upamo, da bomo to lahko obeležili zgodaj 
spomladi v nekem drugem, lepšem brezkoronskem času.

Zahvalil bi se kuhinji v OŠ, ki nam še vedno pripravlja malico 
ob krvodajalskih akcijah. Zahvala gre tudi g. županu in naši 
občini za finančna sredstva in prehrambne pakete. Seveda 
pa gre zahvala tudi našim prostovoljcem in krvodajalcem, 
ki redno prihajajo na naše krvodajalske akcije. V imenu 
prejemnikov pomoči in v našem imenu iskrena hvala.

Bodimo odgovorni
do sebe in do drugih.

Cepimo se in ostanimo zdravi!

Rajko Mesarec

DOBROVŠKI KEGLJAČI
OB KONCU JESENSKE SEZONE

Krogla na vrvici je še eno jesensko 
sezono podirala keglje moške ekipe 
DU Dobrovce, ki so ob zaključku 
zadovoljni, ambicije po boljših 
rezultatih pa še vedno ostajajo. Po 
kratkem predahu je ekipa namreč 
lansko leto ponovno zavihala rokave, 
začela redno trenirati na kegljišču 
ob društvenih prostorih v Športnem 
parku Dobrovce in se udeleževati 
tekmovanj. 

Izpeljana tekmovanja v B-ligi Zgornje 
podravske Pokrajinske zveze društev 
upokojencev Maribor so med drugim 
utrjevala meddruštvene, prijateljske 
vezi z Bezeno, Limbuš-Pekrami, 
Pragerskim, Staršami, Malečnikom, 
Teznom in Rogozo. 
Pa vendar so izredne kovidne razmere 
posegle tako v dinamiko izpeljave 
tekem kot tudi na prisotnost igralcev, 
zato so v svojih vrstah vedno veseli 

kakšne nove pridobitve in 
v igro ruskega kegljanja 
vabijo še neodkrite športne 
talente. Urnik treningov 
je ažurno objavljen na 
društvenih prostorih, seveda 
ob upoštevanju aktualnih 
predpisov NIJZ. Vodja 
moške ekipe Mirko Reich je 
v pogovoru še zaupal, da so 
zadovoljni s pogoji dela, a 
želja po izboljšanju kegljišča 
oziroma primerna toplotna 
izolacija društvenega objekta 
bi omogočala treninge in 
druge društvene aktivnosti 
tudi v zimskem času, vsekakor 
ostaja. Prepričan je, da bodo 
v upokojenskem društvu ob 
številnih uspešno zaključenih 
projektih tudi to uredili. Polni 
načrtov in športnega zagona 
dobrovški moški kegljači 

stopajo pomladi naproti z željo, da se 
ekipi pridruži še kdo in skupaj bodo 
društveno ime še boljše promovirali.

Mateja Pleteršek

ZAHVALA
Sem članica Društva upokojencev 
Dobrovce in podpornica Rdečega 
križa v našem kraju Dobrovce. 
Že nekaj časa občudujem 
humanitarnosti, skrbnost in tudi 
veselje, ki ga pripravljate za svoje 
članstvo, vendar je človek , ko se 
le-to nanaša prav nanj, posebej 
presenečen. Prav zaradi tega, ker 
sem občutila toplino in srčnost 
vašega delovanja ob mojem 
prazniku – rojstnem dnevu, se vam 
ganjena iskreno ZAHVALJUJEM  za 
obisk predstavnice upokojencev 
in predstavnice Rdečega križa. 
Zahvaljujem se za darilo, predvsem 
pa za druženje in dobre želje. Ker 
se bližajo prazniki, vam ob tej 
priliki izrekam voščilo z najboljšimi 
željami in uspešno delovanje v prid 
vseh Dobrovčanov v bodoče.

Zora Žumer
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FELIKS ŽIVKO
POVEZAL SVOJO BOGOSLUŽNO POT

Že v njegovem otroštvu je družino s sedmimi otroki 
zaznamovala smrt kar treh otrok zaradi nesreče in španske 
gripe. Svojo življenjsko pot sta prerano končala tudi starša. 
Močno je v družinske vezi posegla 2. svetovna vojna, v 
kateri je družina Živko v partizanskih vrstah izgubila še 
enega sina Jožeta, sicer namenjenega duhovniškemu 
poklicu. Tudi Feliks je že kot 8-letni otrok občutil strah in 
trepet nacistov, ki so prišli na njihov dom. Sam je takrat s 
partizanskim pisalnim strojem v rokah bežal v bližnji gozd 
in pred nemškim vojakom sicer pravočasno pobegnil, a 
pisalni stroj je prišel v nemške roke. V spomin na ta dogodek 
je čez pet desetletij na mesto izgube stroja postavil križ 
kot zahvalo, da je preživel in da tudi družina ni nastradala. 
Sprva se je izučil za mizarja, si v tem poklicu pridobil kar 
nekaj delovnih izkušenj, se šolal tudi na ekonomski in višji 
upravni šoli, a nenehna želja po odkrivanju novih stvari, 
ga je popeljala v mornarsko službo. Sprva je bil v vojaški 
nato v splošni mornarici, skupaj je skoraj 9 let jadral po 
morju. Prepotoval in spoznal je celotni svet, še kako se 
Kitajske, Japonske, Afrike in Amerike rad spomni. Po vrnitvi 
v domovino se je zaposlil v Impregnaciji Hoče, kjer je 
služboval v knjigovodstvu in kot predsednik disciplinske 
komisije, doma pa ob domačiji Živkovih zgradil svojo hišo. 
Vključil se je v družabno in kulturno življenje domačega 
kraja, aktivno sodeloval tako v Olepševalnem, Prosvetnem 
društvu, krajevni skupnosti... veliko pozornosti in skrbi pa 
namenil dobrovški cerkvici tako kar zadeva organizacijo 
in tudi lastno mizarsko delo ob številnih obnovah. Vsa leta 
pa je vestno in skrbno pisal kronologijo cerkve, številnim 
spregovoril ob zadnjem slovesu. Napisal oziroma izdal je 
kar nekaj knjižic osebne ali zgodovine kraja, bil soavtor 
Zbornika Občine Miklavž. Več desetletij je aktivno deloval 

v Župnijskem svetu Župnije Slivnica in se tako ob podpori 
nekdanjega dekana Slavka Krofa vse bolj vključeval v 
katehetsko službo. Za kateheta je opravil tudi štiriletno 
izobraževanje in pričel poučevati verouk v Dobrovcah, 
včasih tudi v Slivnici. Tretjo adventno nedeljo leta 1993 
pa je bil blagoslovljen za diakona in vse od takrat redno 
sodeloval pri mašnih bogoslužjih, bral sveta besedila, 
obhajal vernike. Svoje življenje je posvetil dobrovški 
cerkvici, se razdajal za kraj in domače vernike, čeprav 
mnogi tega niso znali ceniti in spoštovani, z zlobnimi 
jeziki in temačnimi mislimi, z zaščitniškimi starševskimi 
prepričanji so velikokrat ravnali nedostojno. 
Feliks Živko, ki se je poigral tudi s pesniškim ustvarjanjem, 
je tako pred časom zapisal: 
„...Prerodi srca vsem ljudem. Pogasi ogenj vseh razprtij in 
srcem daj resnični mir. Sovražnik zvit in premeten, prostora 
v nas naj ne dobi. Pa složno poskrbimo za zemeljsko 
blaginjo naše domovine in si obenem prizadevajmo za 
večna nebesa...“
Ob zadnjem somaševanju v župnijski in podružnični cerkvi 
so mu, kot je sam dejal, ljudje naložili najtežjo nalogo: 
moliti za vse njih pri sveti Agati. Svoja zadnja leta življenja 
se je namreč odločil preživeti v Domu starostnikov Lenart. 

Mateja Pleteršek

Feliks Živko, ki je kar 28 let opravljal diakonsko službo v 
Župniji Slivnica oziroma Podružnici Dobrovce, je to jesen 
zadnjič sodeloval pri bogoslužjih v domačih cerkvah. 
Slovesno daritev je ob tem daroval upokojeni nadškof Marjan 
Turnšek, ki je bogu priporočil ne samo Feliksovo diakonsko 
službovanje, pač pa tudi katehetsko delo, skrb za dobrovško 
cerkvico in za vse preizkušnje, ki mu jih je namenilo življenje.



20

Naši izviri

DRUŠTVENA DEJAVNOST

BOROVO LETO 2021

Pa se misli med šelestenjem listja, ki ga za vonj po jeseni, 
pustimo nekaj na zelenici, vračajo na začetek leta. Kot je 
bilo napovedano za 2021, bosta vztrajnost in odločnost 
najbolj cenjeni lastnosti. Uspešni bodo tisti, ki se ne 
bodo vdali. In tukaj nastopimo borovci. Ustvarjali smo na 
vse načine, vabili v naš mehurček, delili veselje in naj bo 
slednjega  še za vas, dragi bralci.
Bil je pust kot vsa leta in bila je povorka… v nekem 
daljnem kraju. Pri nas je zimo preganjala skupina mladih 
Dobrovskih kurentov in z veseljem smo prisluhnili melodiji 
njihovih zvoncev.
Bila je velika noč v začetku aprila. Ponovno, odeti v 
maske, smo postavili velikonočno pisanico  in jo odeli s 
pomladanskim cvetjem, kot se za praznik spodobi.    
V maju smo pomagali pri postavitvi majskega drevesa 
in bila je razstava ročnih del. Cvetju skozi šivankino uho 
smo dodali pravo cvetje in ga ob tej priložnosti podelili 
obiskovalkam, saj ga ob materinskem dnevu nismo mogli.
Svet je na široko odprl vrata in vsi smo nekam hiteli. Komaj 
smo ujeli trenutek, da poleg urejanja klopic in ptičjih 
hišic pokosimo še domače trave. Sredina junija, vročina 

in res zrele trave so dale 
koscem vetra. V potu 
svojega obraza se po 
končanem delu niso 
mogli odreči flančič 
vinu in tudi ne južini, ki 
je sledila. Tudi Lastovke 
so lahko, prvič v letu, 
odpele v svojih tonih in 
pripomogle, da je delo 
šlo lažje.
Ko že omenjam klopce, 
smo se v nedeljo, 6. 
junija, odpravili na pot. 
Vožnja s kolesi je kar 
trajala, saj je klopic 14 in 
skoraj toliko km poti. Za 
nedeljo zjutraj ni tako 

malo, pa še malico je bilo potrebno pospraviti. Posedli smo 
se ob županovi klopci in kako tudi rekli. Ja, prav piše, g. 
župan, mag. Egon Repnik, ima svojo klopco!
Dolgo načrtovana strokovna ekskurzija, da si ogledamo 
našo ožjo domovino, je bila 4. julija.  Pod strokovnim 
vodstvom, smo si ogledali prostore gradu Rače, mesto 
Ormož, Ljutomer in Ormoške lagune. Nikoli slišali zanje, 
pa so vendarle tam že dolga leta. Naravni rezervat z nizko 
vodo, grmičevje, gozdovi in širni travniki so domovina za 
redke ptice in druge živali, ki imajo tod gnezdišča. Krajina 
je tudi postajališče za ptice selivke, dom pa so našli tudi 
bizoni. Mogočne živali, katerih domovina je Azija,  jim  pa 
ustreza tudi življenje v območju »Natura 2000«.
September je bil kot nalašč za srečanje študentov. UNI MB  
že več let priskočimo na pomoč ob dogodkih mednarodne 
izmenjave študentov. Dvotedensko bivanje v naši deželici 
naj bi jim ostalo v lepem spominu. Po pozdravnem 
govoru g. župana, mag. Egona Repnika, smo jim ponudili 
tradicionalni slovenski zajtrk. Takega, kot ga bodo v teh 
dneh prejeli tudi naši učenci. 
Poletni meseci so nas utrujali z vožnjo po obvoznici. Vse 
negodovanje, je opravičilo odprtje nove ceste od Miklavža 
do Dobrovc. 11. septembra so se na slavnostni otvoritvi 
ceste in nove razsvetljave s pesmijo na ustih predstavili 
Mladi borovci in Lastovke.
Vmes se je zgodilo sodelovanje v nadaljevanki G. Jožeta E. 
iz Prepolj, kjer smo člani v praznični odpravi, nekje iz l. 1920, 
ponosno sodelovali pri snemanju. Istega dne smo pobrali 
tudi modro kavčino. Grozdje zdravo in veliko je končalo v 
borovem sodu. 
V poletju je bila v vasi žetev. Mnogi so v tem času želi 
rekorde, bolj po vročini kot pridelku. Snopi, ki smo jih 
skrbno hranili, so ta dan prišli pod cepce. Tako druženje, 
prijetnega s koristnim, je tudi Lastovke privabilo na plano. 
Odpete ljudske, južina, sonce, povrhu pa še sladek mošt, 
spet ena kljukica v planu dela več.
Skoraj smo pri koncu naše zgodbe. Ponovno Prepolje. 
Pravijo, da je naše narečje spodnje pohorsko, torej nič 
skupnega z njimi. Prijateljske vezi  so močnejše. Lastovke 
so se z ljudskimi pesmimi znašle 5. novembra na njihovem 
odru. V tem mesecu namreč praznuje Urška. Urškini dnevi 
so niz prireditev, ki jih organizira društvo z enaki imenom 
iz tega kraja.
V vmesnem času so se tudi pričela dela  na Borovi koči. 
Temelji so postavljeni in čakajo na pomlad. Borovci pa 
skupaj z vami čakamo vesele decembrske dneve. Dneve, 
ko pride čas, da se vse zaokroži, da se konec spet dotakne 
začetka in zariše novo pot!

Alenka KlasincŽupanova klopca

Turobni november, le tu in tam žarek sonca, nam že ne more 
kratiti veselja. Pogledi na slikarja narave in njegov barvni 
krog nam pravijo, da naj še traja, le bolj redko listje na 
drevesih opominja, da bo kmalu polnočni pok. Vasi občine 
so že odete v luči, ki nas bodo ponovno očarale, pa naj bo 
situacija realnosti, kakršna pač že je. 
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ČLANSKI SVETOVNI PRVAK

KULTURNO-TEHNIŠKI DAN 
OSMOŠOLCEV

TIMOTEJ ZAVEC je komaj pri 18 letih 
in na njegovem prvem nastopu med 
člani je postal ČLANSKI SVETOVNI 
PRVAK v WAKO KICBOXING, ki je 
potekalo v JESOLU - ITALY od 16. 10. 
do 23. 10. 2021.
S tem so se tudi izpolnile Timijeve 
sanje, ki jih je sanjal že polnih 13 let.
V Občini Miklavž na Dravskem polju 
smo ponosni na njegov uspeh. 
Čestitamo! 

V mesecu septembru smo se v okviru 
kulturno-tehniškega dne odpravili v 
Ljubljano, kjer smo najprej obiskali  
Mestno hišo in se preizkusili v 
eksperimentih.

Delali smo po parih ali v manjših 
skupinah. Ko smo z dejavnostmi 
zaključili, smo se peš odpravili na 
Ljubljanski grad. Ko smo prispeli, 
smo se posedli na klopi, pomalicali, 
sošolka pa je prebrala nekaj o 
Ljubljanskem gradu. Odpravili smo 
se na stolp, od koder smo imeli zelo 
lep razgled na celotno Ljubljano in 
okolico. Tam smo se tudi fotografirali. 

Ko smo prišli z gradu, smo se odpravili 
do Prešernovega spomenika. Dali so 
nam poL ure časa, da smo lahko po 
svoje šli po mestu – tega smo bili zelo 
veseli. Res sem bila že lačna. Sošolka 
me je povabila na palačinke, ki so 
bile odlične. Na trgu smo sodelovali 
v eksperimentih. Bilo je zelo vroče. 
Popoldan smo se odpravili v NUK, 
kjer smo izvedeli, da je v knjižnici 
shranjenih več kot tri milijone knjig. 
Odprli smo težka vrata in si ogledali še 
notranjost. Vodička nam je pokazala 
tudi najlepšo točko za fotografiranje 
NUK-a. Dan je šel h koncu in odpravili 
smo se proti avtobusu ter se polni 
lepih vtisov odpeljali proti domu. 
Najbolj mi je bil všeč čas, ko smo si 
lahko sami ogledali mesto, pa tudi v 
šolskem muzeju, na uri fizike, ni bilo 
slabo.

Neža Gračner, 8. c, 
OŠ Miklavž na Dravskem polju
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POUK V ŠOLI V ČASU COVIDA-19

RAZIGRANO UŽIVANJE
OB TEDNU OTROKA V VRTCU CICIBAN

Pouk v šoli v času strmega naraščanja okužb s covidom-19 
se je zelo spremenil. Učenci večino pouka preživimo 
v matičnih učilnicah, zato ne slišimo še tako želenega 
otroškega živ-žava in tekanja po hodniku. Tudi malicamo 
v učilnicah, ob vsem pa skrbno upoštevamo priporočila 
NIJZ – razkuževanje, prezračevanje učilnic, umivanje rok, 
medosebna razdalja, nošenje mask … Le kdo si je tega 
želel? – pa vendar.  Tudi družimo se lahko le s sošolci in 
sosošolci, druženje z ostalimi učenci šole pa ni dovoljeno. 
Vsemu navkljub sva veseli, da pouk vseeno poteka v šoli, 
saj nama druženje s prijatelji veliko pomeni in tudi naučiva 
se dosti več. Sicer nama je bil pouk na daljavo sprva zelo 
všeč, lahko smo namreč pozneje vstali in jedli ob katerem 
koli času. Sčasoma pa sva začeli pogrešati prijatelje in 

druženje z njimi. Čeprav je stanje v državi tudi zdaj slabo, 
lahko vseeno obiskujemo šole, četudi učenci nekaterih 
oddelkov zaradi okužb ostajajo doma. Sedaj poteka 
v šoli tudi samotestiranje. Testirajo se vsi učenci, ki ne 
izpolnjujejo pogoja prebolevnosti in cepljenosti. To sicer ni 
najboljša stvar, a si želimo ostati čim dlje v šoli. Želiva, da 
se stanje v državi čim prej izboljša, zato sva tudi midve k 
temu pripomogli oziroma prispevava s svojim odgovornim 
odnosom in ravnanjem. Razmere, v katerih smo, namreč 
tudi v nama vzbujajo neugodno počutje, čeprav upava, da 
se bo življenje obrnilo na bolje.

Mateja Petek in Neža Gračner, 8. c, 
OŠ Miklavž na Dravskem polju

Se lahko domislite kakšne živali, ki se ne igra? Psiček lovi 
svoj rep, mala žabica se ziba in poskakuje na velikem 
lokvanjevem listu… Igrajo se otroci po vsem svetu, pa 
čeprav ima igra sto obrazov in sto imen. Igrali so se otroci v 
vseh obdobjih, tudi v prazgodovini. 
V otroštvu polagamo temelje za vse nadaljnje življenje 
in ravno otroška igra je tista, ki je zelo pomembna 
za odraščanje vsakega otroka, saj bodo otroci z igro 
pridobljena znanja še kako potrebovali. Zanje je igra delo, 
zelo resno delo, ki jim hkrati nudi ugodje in polni z novo 
energijo in čas za igro ni nikoli izgubljen čas.
Današnja družba živi precej razgibano življenje. Naši koraki 
neumorno hitijo dan za dnem v tempu, ki nas izčrpava, 
prostih uric nam primanjkuje in nekje v nas ostaja občutek, 
da nismo vsega storili.
Otroci so tisti, ki nas lahko naučijo, kako se ustaviti za 
trenutek, si vzeti čas, saj dan za vsakega od nas traja 
enako dolgo, natanko 24 ur. In vsak dan ima neskončno 
možnosti…
 Letošnji teden otroka, ki je potekal od ponedeljka, 4. 10., 
do petka, 8. 10. 2021, je zaznamovala osrednja tema pod 
naslovom »RAZIGRAN UŽIVAJ DAN«.
V našem vrtcu smo ta teden preživeli na zabaven način, se 
družili, zabavali, ustvarjali in se predvsem veliko igrali.
Ponedeljkovo dopoldne smo sproščeno preživeli v objemu 
narave, kjer smo prisluhnili prijetnim zvokom šelestenja 
listov pod našimi nogami, razvajali oči ob pogledu na 
palete jesenskih odtenkov barv, ki te s svojo toplino 

razigrano zazibajo v plesne takte s sapicami vetra. 
Po poti smo nabrali nekaj jesenskih plodov, s katerimi 
smo se nato v vrtcu pozabavali, poigrali in preizkušali 
ustvarjalne sposobnosti. 
Ker v našem vrtcu dajemo poudarek tudi jezikovnemu 
razvoju, smo naslednji dan posvetili pravljicam, 
prilagojenim starostnim skupinam. 
Nismo pozabili niti na enega najbolj priljubljenih 
knjižnih junakov na svetu, majčkeno strašnega, a zelo 
prikupnega Zverjasca, ki ga je majcena miška ugnala s 
svojo prebrisanostjo in srčnostjo, ter si na velikem platnu 
ogledali istoimenski risani film.
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Zadnji dan razigranega tedna pa smo izkoristili za veselo 
gibanje v glasbenih ritmih s petjem  in plesom… 
Upam, da smo strokovne delavke  v tem tednu uspele 
pričarati razigrano paleto jesenskih barv v otroške oči in 
napolniti njihova  srca s toplino sončnih žarkov.

Vam, odrasli, pa polagam na srce, vzemimo si čas za 
otroke, bodimo kdaj pa kdaj tudi sami otroci in poskusimo 
razigrano uživati dan, saj dan za igro ni nikoli izgubljen.

Barbara Pipenbaher

MEDENI TEDEN
V SKUPINI SONČKOV

Naš vrtec se je kot že vrsto let tudi letos vključil v program 
»Zdravje v vrtcu«, ki je podprt s strani NIJZ. S sodelovanjem 
želimo pozitivno vplivati na ohranjanje in krepitev našega 
zdravja in zdravja naših otrok.  Otroke permanentno 
spodbujamo h gibanju, izbiri in uživanju zdrave prehrane, 
v tem turbulentnem času neomajnega virusa pa predvsem 
k preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni z ustrezno 
higieno.  Poseben  poudarek na to temo pa smo dali  med 
15.11.2021 in 19.11.2021, saj smo  sodelovali  v »Medenem 
tednu«, ki se je zaključil s Slovenskim tradicionalnim 
zajtrkom. 
V skupini smo na to temo izvajali različne  prepletajoče 
se dejavnosti z vseh področij kurikuluma. V »medeni 
teden« nas je popeljala zgodbica o čebeli Špeli. V likovnih 
delavnicah smo nato izdelovali čebelice iz odpadnega 
materiala. Na sprehodu skozi domači kraj smo si ob gibanju 
na svežem zraku in opazovanju  barvno spreminjajoče se 
narave ogledali bližnji čebelnjak.  Naučili smo se pesmico 
o čebelici ter osvojili plesne korake za  čebelji ples. Zadnji 
dan »medenega tedna« smo v vrtcu Ciciban obeležili dan 
slovenske hrane s »Tradicionalnim slovenskim zajtrkom«.

Pri zajtrku smo otrokom postregli s hrano lokalnih 
pridelovalcev. V skupini pa nas je obiskal tudi  župan občine 
Miklavž na Dravskem polju, g. Egon Repnik, ki se nam je z 
veseljem pridružil pri zajtrku, med katerim so se otroci z 
njim sproščeno pogovarjali o pomenu zdrave hrane. 
 

Bojana Vauhnik
vzgojiteljica

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
IN MEDENI TEDEN V VRTCU VRTILJAK

Kot že leta poprej smo tudi letos v vrtcu Vrtiljak obeležili 
medeni teden, katerega najpomembnejši sestavni del 
je seveda tradicionalni slovenski zajtrk. V vrtcu dajemo 
velik pomen zdravi in lokalno pridelani hrani, prav tako pa 
se zavedamo, kako pomembno je o tem ozaveščati naše 
najmlajše.
Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk že leta poteka 
na pobudo Čebelarske zveze Slovenije z željo po 
izobraževanju najmlajših o pomenu kmetijstva, pridelave 
hrane, čebelarstva ter varovanja okolja. Letošnji je potekal 
pod sloganom »Zajtrk s sadjem – super dan!«. V tednu pred 
tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ki smo ga obeležili v 

petek, 19. 11. 2021, smo se osredotočili predvsem na temo 
zdravja. Pogovor z otroki se je nanašal na pomen zdrave 
prehrane, ki jo dnevno zaužijemo. Skupaj smo pregledali, 
kaj sodi v tradicionalni slovenski zajtrk ter se poučili, od 
kod pridobimo te izdelke; kruh speče pek, mleko nam 
daje krava, jabolko zraste na drevesu, maslo pridobimo iz 
mleka, med dobimo od čebel.
Medeni teden je potekal od 15. 11. 2021 do 19. 11. 2021. V 
tem tednu smo strokovne delavke otrokom pripravile veliko 
zanimivih dejavnosti. Ker nas na žalost, glede na trenutno 
situacijo, tudi letos ni mogel obiskati lokalni čebelar, smo 
strokovne delavke skupaj staknile glave in pripravile 
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MLADI UPI

VRTEC VRTILJAK -
OBISKALI SMO PORTUGALSKO

lutkovno predstavo z naslovom 
Kam so šle vse čebele? avtoric Julie 
Seal in Lene Steinfeld. Ideja se je 
porodila po želji, da bi otrokom na 
enostaven način predstavile življenje 

čebel. Podali smo se tudi na iskanje 
zaklada, kjer so otroci iskali čarobni 
čebelji prah v prostorih vrtca, na 
koncu pa jih je vsekakor pričakalo 
veliko presenečenje. Seveda smo dan 
nameniti tudi letošnjemu sloganu, 
zato smo se odločili za vitaminski 
dan, kjer so otroci pripravljali medeni 
napitek, pri malici pa se posladkali s 
sadnimi nabodali. Ker dajemo velik 
poudarek na varovanje okolja, smo 
se odločili, da izdelamo čebele iz 
odpadnega materiala. Prepustili smo 
se veliki meri domišljije in kreativnosti, 
zato je nastalo veliko raznolikih čebel. 
Tako in prišli smo do petka, dneva, 
kjer smo pozajtrkovali tradicionalne 
slovenske dobrote lokalnih 
pridelovalcev, in sicer črni kruh - Vida 
Šolar, maslo - Ljubljanske mlekarne, 
med - Čebelarstvo Anton Babič, 
mleko - Simona Slemenjak in jabolka - 

Beno Skok. Vse oblikovane dejavnosti 
so potekale znotraj posameznega 
oddelka, pod trenutnimi ukrepi, 
podanimi s strani NIJZ.
Vsako leto se izjemno veselimo 
projektov, kjer otroci aktivno 
spoznavajo zdrav način življenja 
in pridobivajo nova znanja. Kljub 
oviram, s katerimi se soočamo, smo 
v vrtcu otrokom pripravili zanimiv in 
poučen teden, poln zdravih dobrot. 
Tako so se otroci seznanili z zdravim 
načinom prehranjevanja in pobližje 
spoznali pridobivanje lokalno 
pridelane hrane. Prepričani smo, da 
bodo svoje znanje z veseljem delili 
doma in pripravljali okusne recepte, s 
katerimi bodo poučili tudi ostale. 

Urška Ozim,
vzgojiteljica predšolskih otrok – 

pomočnica vzgojiteljice

Vrtec Vrtiljak se je v prejšnjem šolskem letu uspešno 
povezal z vrtci iz Srbije, Hrvaške, Poljske in Portugalske. 
S skupnimi močmi smo ustvarili projekt PLIN – Play and 
Learn … In Nature, ki ga je potrdil Erasmus + in je financiran 
s strani Evropske komisije. Po enem letu projektnega dela z 
otroki, povezovanja s partnerji in sestankovanja na daljavo, 
je prišel trenutek, ko smo se lahko odpravili na prvo 
mobilnost, ki se je odvijala na Portugalskem. Strokovne 
delavke so skupaj z otroki pripravile darilca za partnerje 
in otroke v njihovem vrtcu. Na lep, igriv, slikovit način smo 
predstavili Slovenijo kot našo domovino in Vrtec Vrtiljak 
v Miklavžu na Dravskem polju, ki s čudovitim naravnim 
okoljem ter inovativnimi in kreativnimi strokovnimi 
delavkami skrbi za otrokov primarni razvoj in učenje skozi 
naravo. Pri predstavljanju in promoviranju našega kraja 
se je odzvala tudi Občina Miklavž na Dravskem polju, ki 
je prispevala promocijski material. Le-ta je bil priložen 
darilcem za partnerske organizacije. Učenje drug od 
drugega je bogastvo, ki krepi naše kompetence in širi naša 
obzorja. Pogled z druge perspektive ali pogled izven naših 
meja nas lahko dela boljše strokovne delavce. Vsa znanja, 
širino, izkušnje in primere dobrih praks pa tako lahko 
prenesemo na svoje delo z otroki, kar je naše poslanstvo. 
Mobilnost na Portugalskem nam je podala veliko novih 

znanj in izkušenj, ki smo jih pridobili že s samim obiskom 
in delavnicami, ki so nam jih pripravili. Pokukali smo v 
vrtec in si ogledali njihov način dela. Tamkajšnjo šolo so 
predstavili kar učenci sami. Z odprtimi rokami so pripravili 
dobrodošlico tudi na občini, kjer smo začutili moč 
sodelovanja in podpore. S skupnimi močmi zmoremo več. 
Ob sestankih in skupnem načrtovanju dela za naprej smo 
stkali pristne partnerske odnose in se polni idej že veselimo 
nadaljnjega sodelovanja.

Asja Ertl,
vodja projekta v vrtcu Vrtiljak
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SPV

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 
2021 - AKTIVNOSTI V NAŠI  OBČINI

Za vsakega krajana naše občine je ključno, da spremeni način 
razmišljanja o telesni dejavnosti kot o nečem nepotrebnem. 
Vsakdanjik zahteva čedalje manj telesnega napora, kar 
pomembno zmanjšuje celotno porabo energije v primerjavi 
s predhodnimi generacijami. Za zdravje je poleg doseganja 
priporočil za telesno dejavnost pomembno, da skrajšamo 
čas sedenja na najmanjšo možno mero in ga čim pogosteje 
prekinjamo.
Tudi aktivna trajnostna mobilnost je eden izmed načinov, ki 
lahko pomembno prispeva k povečanju celokupne dnevne 
priporočene dejavnosti in je eden izmed načinov krepitve 
zdravja, obenem pa podpira druge pomembne občinske cilje, 
kot so izboljšanje kakovosti življenja in bivalnega okolja ter 
varnosti v prometu, zato so vsa vlaganja vanjo investicija v 
zdravo prihodnost. 
Ker se preveč zanašamo na avtomobile, so naše ulice in naselja 
polne pločevine, naš zrak je onesnažen, mi vsi pa se veliko 
premalo gibamo. Na krajših razdaljah sta  hoja in kolesarjenje 
najučinkovitejši in časovno zelo konkurenčen prometni način. 
Zato je bil letošnji Evropski teden mobilnosti posvečen hoji 
in kolesarjenju – najdostopnejšemu, najbolj zdravemu in 
najcenejšemu načinu premikanja oziroma potovanja, pod 
sloganom »ŽIVI ZDRAVO. POTUJ TRAJNOSTNO«. 
Tako je župan naše občine na pobudo Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu že v mesecu aprilu podpisal 
pristopno listino, da se naša občina pridruži EVROPSKEMU 
TEDNU MOBILNOSTI z začetkom v sredo, 16. septembra, in 
zaključkom v četrtek, 22. septembra. S tem se je naša občina 
že peto leto zapored vpisala na zemljevid slovenskih občin, ki 
sodelujejo in se pridružujejo izvedbi ETM.
V drugi polovici leta je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu pričel z delom in pripravil obširen program, ki je 
vključeval 15 različnih aktivnosti, saj v tem letu poteka 20. 
obletnica od pričetka izvajanja ETM.
V projektu so sodelovala vsa društva upokojencev: DU 
Miklavž, DU Skoke, DU Dobrovce, DU Modra jesen Dravski 
Dvor, društvo GLOG za zdrav način življenja, Športno društvo 
Skoke s sekcijo kolesarjenja, vsi učenci in učitelji OŠ Miklavž, 
vključno s podružnično šolo Dobrovce, oba vrtca Vrtiljak in 
Ciciban iz Dobrovc, ki sta pripravila obširni program za otroke, 
celotna občinska uprava z županom in podžupanjo. Skupaj je 
aktivno sodelovalo 870 otrok in 449 odraslih.
Prvič v ETM smo to leto organizirali tudi tridnevni brezplačen 
avtobusni  prevoz za vse občane kot vzpodbuda k uporabi  
javnega prevoza po obstoječih avtobusnih relacijah. 
Brezplačni prevoz je izkoristilo 243 potnikov.
Rdeča nit letošnjega ETM je bila, da smo v naši občini prvič 

za en dan v celoti za motorni promet zaprli Svetlo ulico v 
Dravskem Dvoru. Na cesti so se izvajale različne aktivnosti: 
delavnice za otroke, spretnostna vožnja s kolesi in skiroji med 
stožci, na vozišču so se s kredo risale različne kreacije na temo 
ETM, na ulici se je družilo več generacij. Pri tem so sodelovali 
vsi stanovalci Svetle ulice, aktivnosti pa popestrili z domačim 
pecivom, pripravo sadja in pijač, nabavili so napihljiva igrala 
za otroke in odrasle in  se na cesti prijetno zabavali ves dan.
V času izvajanja ETM je bila naša občina prvič deležna obiska iz 
Ministrstva za infrastrukturo RS, kjer je bila njihova uslužbenka 
prijetno presenečena nad izvajanjem našega obširnega 
projekta oziroma nad izvajanjem trajnostne mobilnosti skozi 
vse leto.
Dne 19. 10. 2021 je v Novi Gorici potekal zaključni dogodek 
letošnjega ETM, kjer je naša občina od Ministrstva za 
infrastrukturo RS prejela PISNO PRIZNANJE za aktivno 
sodelovanje v okviru ETM-2021, saj smo pomembno 
prispevali k ozaveščanju o pomenu trajnostne mobilnosti in 
k spodbujanju trajnostnih načrtovanih praks ter bolj zdravih 
vsakodnevnih potovalnih navad,  ki ga je podpisal minister 
Jernej Vrtovec.
Naj velja skozi vse leto: namesto v avtomobilski koloni preživi 
dan na zabavi, v službo, šolo ali trgovino se odpravi brez 
avtomobila, hodi, kolesari, rolkaj za boljše počutje, krepkejše 
zdravje in nižje stroške. Na pot povabi svoje bližnje, prijatelje, 
znance ali sodelavce.
Na koncu bi se vsem zahvalil, ki ste aktivno ali samostojno 
sodelovali v ETM 2021, ali bili trajnostno mobilni skozi vse 
leto. Še posebej zahvala stanovalcem Svetle ulice iz Dravskega 
Dvora za njihov prispevek pri izvedbi projekta zaprtja ulice.

Silvo German,
predsednik SPV in koordinator ETM
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SPREHOD SKOZI NEKI ČAS - 60
S svojim sprehodom skozi neki čas se bom sprehodila v času, 
ko so zaslužni v Miklavžu poskrbeli za zdravstvo.
Vse do konca prve svetovne vojne so bili krajani Miklavža 
ter bližnje in daljne okolice primorani iskati zdravstveno 
pomoč ter hoditi po zdravila v Maribor. V kraju Miklavž je bilo 
preskrbljeno le za babištvo, in to že od leta 1953. Vse do konca 
prve svetovne vojne je v Miklavž hodila babica iz Rogoze. Po 
prvi svetovni vojni pa smo imeli že babico iz Miklavža Marijo 
Verbič, pozneje pa njeno hčerko Majdo Lešnik.
Vse do konca druge svetovne vojne so krajani Miklavža, 
Dobrovc, Skok in Dravskega Dvora odhajali k zdravniku in po 
zdravila v Maribor. In to peš, s kolesom, kmečkim vozom ali 
kolesom. Ko je bila vzpostavljena avtobusna linija Miklavž–
Ptuj–Kidričevo, pa z avtobusom. Še zlasti za starejše je bil to 
velik napor. 
Leta 1947 je bila v Mariboru ustanovljena Srednja medicinska 
šola. Program zdravstveno vzgojnega dela šole je bil v kurativi 
in preventivi. Šola je za preventivo potrebovala šolski teren. 
Miklavž z okolico pa je bil zdravstveno slabo opremljen. 
In na pobudo ravnateljice Srednje medicinske šole Majde 
Japelj, primarija dr. Adolfa Drolca, direktorja Zdravstvenega 
doma, in gospoda Nadižanija, takratnega direktorja Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Maribor, je bil dodeljen za 
patronažno prakso  Miklavž z okoliškimi kraji. Ti kraji so bili 
po zdravstveni oskrbi pod slovenskim povprečjem. Leta 
1946 je razshajala griža in zaradi prezasedenosti mariborske 
bolnice so želeli v miklavški osnovni šoli narediti pomožno 
bolnico, vendar šola ni imela ne elektrike ne vode, zato so 
pomožno bolnico naredili v Dogošah.
Na pobudo Srednje medicinske šole Maribor, Zdravstvenega 
doma dr. Adolfa Drolca in Rdečega križa Miklavž sta bili 
leta 1963 asainirani dve sobi v bivši gostilni zakoncev Wrus 
ob Ptujski cesti 112 v posvetovalnico za žene in otroke. 
V posvetovalnici so delali zdravniki pediatri, patronažna 
sestra in učenci Srednje medicinske šole. Ob odprtju je v 
posvetovalnico prihajalo po sedem mater z otroki, pozneje 
pa že po petindvajset in več. Umrljivost otrok se je zmanjšala 
za polovico, bilo je manj abortusov, kontracepcija je bila v 
porastu. Vse te doktrine pa je treba pripisati primariju dr. 
Kurtu Kanclerju, specialistu pediatru. S svojo doktrino je 
uspel tudi doseči, da so matere dobivale dodatno hrano za 
dojenčke do četrtega meseca starosti. Dodatno prehrano 
je do leta 1997 kril Zavod za zdravstveno zavarovanje, po 
tem letu pa je dodatno prehrano plačevala Občina Maribor, 
sedaj jo plačujejo novonastale občine. V krajevni skupnosti 
Miklavž, ki je takrat zajemala Miklavž, Rogozo, Skoke, 
Dobrovce in Dravski Dvor, se je letno rodilo tudi po 80 otrok. V 
posvetovalnici so oskrbovali tudi bolne. V Miklavžu takrat še 
ni bilo lekarne, zato so zdravniki in patronažne sestre hrano 
in zdravila nosili kar s seboj. Posvetovalnica je kmalu postala 

premajhna. Na pobudo predsednika Rdečega križa Miklavž 
Stanka Medonika in na pobudo aktivista Rdečega križa 
Miklavž Ivana Babiča ter predsednika Krajevne skupnosti 
Miklavž ing. Marjana Kotnika so leta 1969 sprejeli sklep o 
gradnji posvetovalnice za matere in otroke. Domači gasilci in 
Kmetijska zadruga Hoče so odstopili vsak svoj del zemljišča 
med zgradbo stare posvetovalnice in trgovskim paviljonom.
Aktivisti Rdečega križa so pričeli zbirati finančna sredstva, 
kmetje iz Miklavža in okolice so darovali gradbeni material, 
krajani pa so pomagali s prostovoljnim delom. Načrte za 
novo posvetovalnico sta izdelala ing. Marjan Kotnik in Stanko 
Petek.
Posvetovalnico so predali svojemu namenu 29.novembra 
1972. leta. Nekaj let kasneje je posvetovalnica prešla v sestav 
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, ostala pa je 
še naprej učna baza Srednje medicinske šole Maribor. Novo 
posvetovalnico v Miklavžu so poimenovali po pobudniku 
ustanovitve posvetovalnice in dolgoletnem predsedniku 
Rdečega križa Miklavž Ivanu Babiču. 
Danes je posvetovalnica prerasla v ambulanto splošne 
medicine. V začetku so v ambulanto prihajali delati zdravniki 
trikrat tedensko. Ker se je kazala potreba po vsakodnevni 
ordinaciji, smo v času mojega predsedovanja Krajevni 
skupnosti naslovili vlogo direktorju Zdravstvenega doma 
Adolfa Drolca Maribor dr. Židaniku za vsakodnevno ordinacijo. 
Vloga je bila pozitivno rešena in v ambulanti je vsakodnevna 
ordinacija. Leta 1994 je prišla dr. Marica Barbul Kohek in 
imela 720 pacientov. Leta 2000 je dobila koncesijo in sedaj 
je to zasebna ambulanta. Takrat je imela 1600 pacientov, 
danes pa jih ima že 2061. Zaradi prezasedenosti mariborske 
bolnice zdravnica paciente pošilja na specialistične preglede 
in operacije v ptujsko bolnico.
V ambulanti poleg zdravnice in medicinske sestre delajo 
še štiri patronažne sestre, ki pokrivajo z oskrbo bolnikov 
na domu Miklavž, Dobrovce in Skoke, Dravski Dvor pa 
pokriva patronaža iz Marjete. Vsak drugi četrtek ordinira tudi 
ginekološki zdravnik. Že štiri leta dela referenčna ambulanta.
Ko smo dobili na Krajevno skupnost Miklavž vlogo magistre 
Maje Vrabl – Miglar za ustanovitev lekarne v Miklavžu, smo 
bili nadvse veseli in soglasno smo sprejeli sklep o odobritvi. 
Prva lokacija lekarne je bila v Ulici svobode. Pozneje pa je 
gospa magistra kupila podedovano hišo po Ivanu Tomšetu 
v Ulici svobode. Hišo je podrla in zgradila moderno lekarno. 
Lekarna oskrbuje občane Miklavža in širše okolice z vsemi 
zdravili, obvezilnim materialom, mazili, kapljicami in 
deminarilizirano destilirano vodo. V lekarni je prav tako 
mogoče dobiti zdravila za veterinarske potrebe.
(Povzeto po Zborniku Občine Miklavž na Dravskem polju)

Milka Hadler
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Med reševalce, ki nam bodo na dopisnicah ali po elektronski pošti na naslov urednistvo@miklavz.si poslali pravilno rešitev nagradne križanke št. 105 (samo 
izpis temnih polj), bomo z žrebom razdelili tri lepe knjižne nagrade. Rešitev s svojim polnim naslovom nam pošljite najpozneje do 5. 12. 2021 na naslov 
Občine Miklavž na Dravskem polju. Nagrajenci prejšnje križanke št. 104 so: Majda Nahtigal (Miklavž), Sonja Zidar (Miklavž) in Žaklina Žnajder (Miklavž).
Geslo nagradne križanke št. 104: REKONSTRUKCIJA CESTE

NAGRADNA KRIŽANKA ŠT: 105

RIBONUKLE-
INSKI  ACID KEMIJSKI 

SIMBOL
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BOGOMIR
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VEČ VODOV

BRAER - ime tankerja, BOTN - kraj na Norveškem, FAJST - druga največja bronastodobna minojska palača na Kreti, IKOI - pleme v Nigeriji, PANJNAD - reka v Indiji, RAMATGAN - mesto v Izraelu
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 Z GRBASTIM
 KLJUNOM

GRŠKA ČRKA

O
RESNICA, 
O KATERI 

NI MOGOČE
 RAZUMSKO

 DVOMITI

IME HRV. RO-
KOMETAŠICE 
ILEŠ, PORO-
ČENE CERO

JEZERO 
V KANADSKI
 PROVINCI 
ONTARIO

NIKELJ
PREDSEDNIK

GABONA 
1961-1967

(LEON)

RAJKO
LOTRIČ

UGANDSKI
 POLITIK

 AMIN
ŽOGA ZUNAJ

 IGRIŠČA

NONI ŽUNEC

MESTO
 V IZRAELU

AVTOMOBIL-
SKA OZNAKA 
SLOVENIJE
VZDEVEK
ONASSISA

AM. IGRALKA 
(AUDREY,

 1929-1993)

DO 1935
 PERZIJA

PROSTORI S 
STOJNICAMI 
ZA PRODAJO
 IZDELKOV

IME AMER.
IGRALCA

 BEATTYJA

SIMON
JENKO

IRSKI
BRINOVEC

ZEVSOVA
MATI

VOJNA
POŠTA

RUDI URAN

KRAJ NA
NORVEŠKEM

IME AM. FILM.
IGRALCA

LADDA
ČRNSKO PLE-
ME V NIGERIJI
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Naši izviri


