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Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

UVODNIK

Naj mi nekateri ne zamerijo mojega zaključka uvodnika 
v junijskem času, ko smo vsi tako čakali na čas oddiha 
in druženja, z besedami, da je pred nami čas »dolgega 
vročega poletja«. Nikakor nisem imel v mislih tudi dolgega 
sušnega poletja. Letošnja poletna suša je ponovno dobila 
atribute naravne nesreče, s katero so ponovno oškodovani 
predvsem kmetje oziroma tisti, ki skrbijo za našo zdravo 
prehrano. Zdi se, da se to kar ponavlja, zdi se, da bo suša 
postala naravna stalnica… V resnici pa je to praktični 
kazalec, da so podnebne spremembe dejstvo in da bo 
globalno segrevanje z dolgimi sušnimi obdobji v poletnem 
času prej pravilo kot izjema. Pravijo, da je to posledica dalj 
časa trajajočega brezskrbnega ravnanja na našem planetu, 
katerega posledice bodo ponovno najbolj čutili na revnih 
delih planeta. Pravijo celo, da bosta hrana in voda postali 
dobrini, za kateri se bodo ljudje v prihodnosti bojevali. Ne 
samo za ozemlje in naravna bogastva.
V našem lokalnem okolju vendarle bolj optimistično 
gledamo na prihodnost. Poskušamo ohranjati in dobro 
skrbeti za to, kar nam je poklonila mati naravi. V večini složno 
načrtujemo svojo prihodnost. S tem, kar imamo, poskušamo 
lepo ravnati in ustvariti največ kar se da. Vsakih toliko časa 
se veselimo neke nove pridobitve. Po več kot letu dni smo 
zaključili dograditev in posodobitev šole v Miklavžu. Naši 
otroci so pridobili tri nove učilnice, bolj prostorno in lepo 
opremljeno jedilnico ter večjo varnost s posodobitvijo 
sistema požarne varnosti z najsodobnejšo protipožarno 
opremo. Na tem projektu smo na lastni koži izkusili vse, 
kar nam je svet ponujal dobrega in slabega v preteklem 
letu dni, in sicer covid ukrepe, pomanjkanje materialov 
na svetovnem trgu, pomanjkanje delovne sile, dvig cen 
materialov in energentov…, pa tudi kakšno poleno pod 
noge iz domačega okolja je priletelo. Vse to smo premagali. 
Najbolj bistveno je to, da smo s skupnimi močmi dosegli 
uspešen konec in da naši otroci z novim šolskim letom že 
veselo uporabljajo nove prostore. Po več kot desetletju smo 

uspeli izgraditi novo cestno povezavo med krajema Skoke in 
Rogoza. Odslej bo povezava naše občine s sosednjo občino 
Hoče-Slivnica in naprej do Maribora bolj varna, predvsem za 
pešce in kolesarje. Škoda le, da podobne prometne rešitve 
za pešce in kolesarje vse naprej do Maribora skozi sosednjo 
občino ni ravno na vidiku. Mogoče pa… Tudi sicer postopno 
v skladu s finančnimi možnostmi urejamo komunalno 
infrastrukturo po celotni občini. Po kar nekaj že na novo 
urejenih ulicah z vso najsodobnejšo komunalno opremo se 
tem odslej pridružuje še ulica Nad gramoznico, vključno s 
priključkom na ulico Na Dobravi. Gre za navidezno manjše 
projekte, ki pa so za občane na tem območju neprecenljive 
vrednosti. Želimo si seveda, da bi se ta trend sistematičnega 
urejanja našega okolja še nadaljeval, predvsem, da bi nam 
Evropska unija in naša nova vlada omogočili, da preko 
evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost vsem 
državljanom oziroma občanom omogočimo približno enak 
nivo komunalne in ostale družbene infrastrukture. Ravno 
v tem mesecu se zaključuje tudi priprava operativnega 
programa za obdobje 2021-2027, ki bo določil pravila 
koriščenja evropskih kohezijskih sredstev v tem obdobju. 
Na ta sredstva računa tudi naša občina in se na to intenzivno 
pripravlja z novimi projekti. V prvi vrsti želimo pridobiti 
sodoben zdravstveni center v Miklavžu, ki bi bil seveda 
tudi pridobitev regijskega značaja. Na voljo bi naj bila 
tudi sredstva za razvoj turistične in športne infrastrukture, 
ki bi občanom prinesla še kaj več kot zagotavljanje zgolj 
osnovnih potreb. Tako kot vedno, občine moramo biti v 
pravem času na pravem mestu s pravim projektom. Tisti, ki 
jim gre to bolje od rok in so pri tem še bližje informacijam 
kot drugi, so uspešnejši in dolgoročno prehitevajo po levi in 
po desni. Nič drugače ne bo tudi v tem obdobju.

Pred nami je ponovno čas jeseni, čas žetve tega, kar smo 
posadili. Naj bo to kljub mojim uvodnim ugotovitvam 
prijetno opravilo. Včasih je manj več ali je manj bolj 
kvalitetno. Nekako takšno je bilo sporočilo tudi na nedavni 
trgatvi naše potomke najstarejše trte in naj bo to skupno 
optimistično sporočilo nas vseh na številnih prihajajočih 
jesenskih prireditvah, ki jih bodo organizirala številna 
društva. 

Naj mi na koncu ostane samo še zahvala vsem v imenu 
občinskega in krajevnih svetov ter tudi v lastnem imenu za 
dobro sodelovanje kljub vsem lepih in prijetnih štirih letih 
iztekajočega se mandata z vabilom, da se občani udeležite 
tudi letošnjega lokalnega »praznika demokracije«. 

Egon Repnik,
župan
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OBČINSKI SVET OBČINE MIKLAVŽ 
PRED ODHODOM NA ZASLUŽENE POČITNICE

Prav poletni solsticij je bil tudi dan 31. rednega občinskega 
druženja, ki je morebiti vplival na modre odločitve lokalnih 
svetnikov. Slednji so tako spremenili Odlok o ustanovitvi 
Skupne občinske uprave Maribor zaradi združitve službe 
civilne zaščite in službe požarne varnosti v odslej enotno 
službo. Za čas štirih let je bila imenovana Občinska volilna 
komisija, pristojna za izpeljavo lokalnih volitev. Komisiji 
predseduje okrožna sodnica mag. Mirjana Horvat Pogorelec 
ob podpori namestnice Tee Voršič, članov Majde Duh, dr. 
Tanje Dravec in Mateje Pleteršek ter Verice Vetrih, Simona 
Šerbineka in Jožefa Emeršiča. Za predstavnika desetih občin 
ustanoviteljic v Svetu zavoda Javnega lekarniškega zavoda 
Mariborske lekarne Maribor je miklavška občina imenovala 
Draga Žuro.

Lokalni energetsko podnebni koncept Občine Miklavž
Lokalni energetsko podnebni koncept (LEPK) Občine Miklavž 
je bil ponovno, tokrat v drugem branju obravnavan na tej 
občinski seji, kar je v imenu Energetsko podnebne agencije 
za Podravje-Energap zbranim predočil Tomaž Robič. Gre 
za dokument, ki občini določa aktivnosti na področju 
energetskega razvoja in podnebnih sprememb, ki jih mora 
izvajati do leta 2032 z namenom varčne in učinkovite rabe 
energije ter uvajanje obnovljivih virov. Pomemben cilj je 
tudi znižanje emisij ogljikovega dioksida. V dokumentu 
je jasno razvidna energetska učinkovitost javnih stavb 
in prisotnih podjetij, raba energije za javno razsvetljavo, 
ki je po posodobitvah nižja in z manjšimi emisijami CO2 
, vpliv prometa, ne nazadnje pa tudi interes občanov za 
pridobitev nepovratnih sredstev Eko-sklada, kjer se je 
lansko leto ponovno največ vgrajevalo toplotnih črpalk za 
ogrevanje stavb(41), sledi vgradnja plinskih kondenzacijskih 
kotlov za centralno ogrevanje(24), izrazito pa je povečanje v 
primerjavi z letom 2020 pri vgradnji fotovoltike (22).

Investicijski program za dokončanje 
kanalizacije in vodovoda v Dravskem 
Dvoru
Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda 
v Ul.8.februarja v Dravskem Dvoru je v zasnovi 
investicijskega programa, ki ga je pripravila 
družba Riso, d. o. o., in je na tej občinski seji 
dobil soglasje svetnikov in svetnic. Namen 
projekta je odvajanje odpadnih komunalnih 
vod na Centralno čistilno napravo Maribor, 
obnoviti javno razsvetljavo in vodovodno 
omrežje. Občina bo projekt prijavila v 
Slovenski načrt za okrevanje in odpornost, ki je 
bil potrjen s strani Evropske komisije. Gradnja 

se predvideva pričeti letos oziroma prihodnje leto. Skupna 
vrednost projekta je ocenjena na približnih 1.300.000 evrov, 
od tega se načrtuje pridobiti 500.000 evrov nepovratnih 
sredstev. 
Na junijski občinski seji so svetniki potrdili tudi spremembe 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje 
Borov gozd v Miklavžu. Na še neizgrajenih delih OPPN-
ja so tako dopustne spremembe naklonov streh, lokacij 
nadstrešnic, dopustna je mirna poslovna dejavnost, gradnja 
podzemnih garaž in podobno.
Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo za 
Občino Miklavž za leto 2022 je občinskemu svetu predstavil 
direktor podjetja Mariborski vodovod, d. o. o., Miran Jug. 
Nov elaborat dviga omrežnine ni predvidel, povišala pa se 
je s 1. 7. 2022 vodarina na 0,8665 eur /m3 oziroma za 16 %. 
Za oceno: v prvi polovici leta smo za m3 vode odšteli 0,74 
evra, zaradi spremembe cene pa sedaj plačujemo 0,86 evra 
brez DDV. Ob tem pa podatki izkazujejo tudi to, da je Občina 
Miklavž občina z najnižjo podražitvijo, v Občini Hoče-
Slivnica je bila podražitev 18%, v Mestni občini Maribor 
pa 23 %. Razlog našega boljšega izhodišča je predvsem 
konfiguracija terena in bližina črpališča vode v Dobrovcah. 
Še en elaborat so obravnavali lokalni funkcionarji, in sicer 
o oblikovanju cen ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 
2022, ki pa povišanja cen ni predlagal. Spomnimo, da je 
prav pred enim letom Občina Miklavž pristopila k enotni 
ceni izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki. 
Spremenil se je le pretvornik, na katerega vpliva količina 
odpadkov in volumen, a to na ceno posode opazno ne 
vpliva.
Letno poročilo družbe Catv Miklavž, d. o. o. je za lansko leto 
izkazalo dobiček v višini 2.999 evrov, s katerim se je pokrila 
izguba preteklih let. 
Na tej seji so obravnavali tudi prvi letošnji rebalans občinskih 
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financ. Na podlagi štirimesečne realizacije so tako preverili 
projekte in njihovo možnost izpeljave z vključitvijo tudi 
nekaj novih.
Bistvena je podražitev dograditve prizidka miklavške 
osnovne šole; ki je poleg nujnosti izvedbe del zahtevala 
tudi dodatna dela predvsem za zagotovitev požarno varne 
in funkcionalne rabe ne samo novozgrajenega, pač pa 
celotnega objekta osnovne šole.
Na temo dodatnih zaščitnih ukrepov za naselje Dravski Dvor 
pred prekomernim hrupom avtoceste in sunkov vetra je 
občinski svetnik Boštjan Hočevar pripravil gradivo oziroma 
predlog za izvedbo dodatnih ustreznih in zaščitnih ukrepov, 
s katerimi so bili svetniki seznanjeni in bodo posredovani 
Dars-u. Aktivni in pasivni ukrepi za varovanje objektov 
in območij pred prekomernim hrupom pri izgradnji 
avtocestnega odseka niso bili zadostni, prav tako ni 
zadostna sanacijska obsaditev rastlinja in novo oblikovanje 
gozdnega roba. Zato se v tem poslanem predlogu zahteva 
povišanje in podaljšanje protihrupne ograje PHZ2, ki mora 
biti tudi visoko absorbcijske izvedbe. Potrebna je dodatna 
zasaditev in vegetacijska zgostitev z ustrezno drevesno in 
grmovno vegetacijo (zgoščena, visoka, gosta drevesa). Za 
stanovanjske objekte, ki se nahajajo v vplivnem območju 
in so najbližje avtocesti je potrebno izvesti obratovalni 
monitoring obremenitve s hrupom in izvesti pasivna 
protihrupna zaščita za varovanje stanovanjskih objektov v 
Dravskem Dvoru.

Pobude in vprašanja občinskih svetnikov
Boris Potrč je predlagal, da bi občinski svet opravil razpravo 
o uvedbi prostovoljstva v okviru projekta „Prostofer“, kar 
je v zadnjem času vpeljalo kar 88 občin v Sloveniji. Gre za 
projekt, ko lokalne skupnosti kupijo osebno vozilo, s katerim 
prostovoljci opravljajo življenjsko nujne prevoze občanov, 
ki druge možnosti nimajo. Feliks Čuček je mnenja, da sta 
cestna stebrička pred vhodom na miklavško pokopališče 
potrebna menjave. Nova pa se naj zamakneta na mesto, ki 
bo preprečevalo parkiranje pred vhodom. Zanimal se je tudi 
o lastništvu Miklavške mlake, ki geografsko leži na območju 

Občine Hoče-Slivnica, v lasti je Republike Slovenije, z njo 
upravlja Direkcija RS za vode, z vidika ribištva pa z njo 
upravlja Ribiško društvo Miklavška mlaka. Svetnika je še 
zanimal upravljalec Zbirnega centra odpadkov v Miklavžu, 
kar je po novem Javno podjetje Snaga d.o.o..Župan je ob 
tem še povedal, da je potem, ko je Občina Miklavž lansko 
leto pristopila k enotni ceni ravnanja s komunalnimi 
odpadki, kar je posledično znižalo ceno stroškov zbiranja 
komunalnih odpadkov za gospodinjstva, pristopila tudi k 
predaji zbirnega centra v upravljanje podjetja Snaga, d. o. o.  
Vlado Maksimović je podal pobudo, da se strokovno 
preveri možnost spremembe prometne ureditve oziroma 
prednostne ceste v križišču Ul.Zlatke Karer in Kurirčkove 
ulice v Miklavžu, o čemer pa se bo izrekel KS Miklavž. Prav 
tako je opozoril na nenehno nabiranje gramoza na cestišču 
Ul.Zlatke Karer in Novorogoške ulice (ob otroškem igrišču), za 
kar je potrebno najti rešitev zaradi nevarnosti udeležencev 
v prometu, ter predlagal, da se ob miklavški tržnici oziroma 
v amfiteatru z različnimi dogodki obogati družabno 
dogajanje. Prej omenjeni svetnik je še izpostavil vpis otrok 
v dobrovški vrtec v aktualni jeseni. Boštjan Hočevar želi, da 
se v medijih ponovno objavi apel občanom, da pobirajo 
pasje iztrebke svojih ljubljenčkov, na vseh kmetijskih in 
javnih površinah. Izpostavil je tudi, da je morebiti ob Lovski 
ulici v Dravskem Dvoru razraščena ambrozija, a po pregledu 
občinske uprave je bilo ugotovljeno, da ne gre za nevarno 
rastlino, pač pa za eno vrsto dišavnice. Svetnik še predlaga, 
da se postavi prometno ogledalo pri naslovu Lovska ulica 15 
ter ponovno na križišču Lovska ulica 25-27. Prosil je tudi za 
informacijo o zapletu, ki je nastal glede odmika predvidene 
novogradnje dvojčkov od parcelne meje s cesto Ulice 8. 
februarja v Dravskem Dvoru. Občinska uprava je ob tem 
seznanila, da je v tem primeru projektant investitorja 
napačno upošteval staro katastrsko stanje in da bo zato 
ta primoran projekt prilagoditi tako, da bo zagotovljen 
predpisan 4-m odmik. Stanislav Petek je predlagal, da se 
koši za odpadke pri miklavški tržnici pogosteje praznijo.                                          

Mateja Pleteršek

Da je tudi počitniški premor dobro del občinskim svetnicam 
in svetnikom, smo lahko po razpoloženju zaznali na vseh 
straneh občinskega omizja. Ob njem so tako imenovali 
člana Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa 
Drolca Maribor, kjer bo naše barve in predvsem interese  
zastopala Otilija Petek.
V vrtcu Ciciban v Dobrovcah je bil v tem šolskem letu 

odprt dodatni, polovični oddelek prvega starostnega 
obdobja, ki se je oblikoval oziroma uredil v prostoru, ki je 
bil do tedaj namenjen garderobi. O vseh podrobnostih je 
svetnike seznanila predstavnica Javnega zavoda OŠ Miklavž 
Urška Suhodolčan Homer, ki je tudi povedala, da se bo na 
podlagi dodatnega, polovičnega oddelka  dozaposlila 
še vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, za kar bodo 
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sredstva zagotovljena iz občinskega proračuna. Ob tem 
pa je najpomembneje, da bodo tako vsi otroci s stalnim 
prebivališčem v Občini Miklavž in ob upoštevanju okoliša 
prebivanja dobili svoj prostor v mičnih igralnicah.

Pregled občinskih financ v letošnjem prvem polletju
A občinsko gradivo je na tej seji postreglo še s kakšnim 
bolj zahtevnim aktom, skozi katerega so se  „preglodali“ 
miklavški občinski svetniki, in sicer je Zakon o javnih financah 
tisti, ki nalaga obravnavo Polletnega poročila realizacija 
proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju  za leto 2022, 
ki v prikazanih odstotkih kaj dosti ne odstopa od preteklih 
letnih praks. Na podlagi za letošnje leto načrtovanih 
prihodkov (7.260.475 evrov) se je v prvi polovici v občinsko 
malho steklo 42 % ( 3.051.1150 evrov). Pri odhodkih je 
ta odstotek predvsem na račun v prvi polovici leta še ne 
dokončane dograditve šole nižji, in sicer smo občinskega 
denarja potrošili za 2.735.798,00 eurov oziroma 32%. Vse 
to nakazuje dejstvo, da bo letošnja jesen s finančnimi 
transakcijami bolj aktivna, saj se bo poleg ureditve Uskoške 
ulice v Skokah, sanacije ulice Nad gramoznico in v delu še 
Na Dobravo v Miklavžu zaključilo še druge projekte. 

Komunalni prispevek odslej tudi za nezahtevne 
objekte
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na območju Občine Miklavž 
je občinski svet na podlagi Zakona o urejanju prostora, 
ki uvaja plačilo komunalnega prispevka za enostavne 
in nezahtevne objekte, spremenil oziroma dopolnil. Do 
nedavnega se komunalni prispevek za novo in obstoječo 
komunalno opremo za gradnjo nezahtevnih objektov, ki 
niso imeli samostojnih priključkov na komunalno opremo in 
so se gradili kot pomožni objekti, ni plačal. Po novi ureditvi 
od 1. 7. 2022 to ni več tako. Ker do sedaj finančne obveznosti  
iz naslova komunalnega prispevka za pomožne enostavne 
objekte niso obstajale, se je Občina Miklavž odločila, da bodo 
enostavni objekti tudi v prihodnje oproščeni komunalnega 
prispevka. Za nezahtevne objekte pa nov zakon te 
oprostitve ne dopušča in je zanje občina dolžna odmeriti 
komunalni prispevek. S tem se bo zagotovila predvsem 
enaka obravnava in obveznost plačila prispevka predvsem 
v primerih garažnih stavb kot samostojnih objektov in 
garaž, ki so del stanovanjskih ali poslovnih objektov. Da 
pa komunalni prispevek  ob gradnji nezahtevnih objektov 
ne bi preveč finančno obremenil občanov Občine Miklavž, 
je občinski svet sprejel znižanje faktorja namembnosti 
nezahtevnih garažnih objektov iz 1,3 na 0,7. V primeru 30 
m2  bruto tlorisne površine
nadstreška za predvidena 2 avtomobila bi po starem faktorju 
plačali 430 evrov komunalnega prispevka, po sprejetem 
novem faktorju pa boste plačali 230 evrov. Za 50 m2 bruto 
tlorisne površine nadstreška, denimo za tri avtomobile, 
bi plačali 720 evrov, sedaj vam bo odmerjeno 385 evrov 

komunalnega prispevka. 
V prvem branju so se miklavški svetniki lotili tudi Odloka 
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 
pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču 
na območju Občine Miklavž, kar nalaga Zakon o zaščiti 
živali. Za našo občino oskrbo zapuščenih živali izvaja 
podjetje Snaga, d. o. o., ki je najemnik prostorov Zavetišča 
za živali Maribor v lasti Mestne občine Maribor. To področje 
se po navedbah ureja na način, ki bo zagotovil dolgoročne 
rezultate, zapuščene in prostoživeče živali menda 
predstavljajo velik problem na lokalni kot na ravni celotne 
države, predvsem to velja za mačke. 
Občinski svet se je seznanil še z menjavo nepremičnega, 
občinskega zemljšča, ki je v sklopu lastniške ureditve ceste 
čez polje, med Vrtno in Mladinsko ulico v Dobrovcah. V 
navezavi s to menjavo se je tudi status zemljišča iz grajenega 
javnega dobra spremenil v kmetijsko zemljišče. Občinski 
svetniki so se seznanili tudi s prodajo 261 m2 zemljišča 
ob Ptujski cesti v Miklavžu, kjer bo plačala kupnina v višini 
skorajšnjih 11.000 evrov.

Pobude in vprašanja
Feliksa Čučka je zanimal državni projekt rekonstrukcije 
Ptujske ceste v Miklavžu in izvedel je, da bo izvajan 
letos in prihodnje leto. Direkcija Republike Slovenije 
za infrastrukturo je ravno v postopku izbire izvajalca. 
Istega svetnika je še zanimala uvedba občinske blagajne 
za plačevanje položnic, o čemer bo preverjen interes, 
smiselnost in stroškovni vidik. Vlado Maksimović je za 
cestišče Ceste v Hotinje v Dravskem Dvoru predlagal 
sanacijo. Stanje cestišča je poznano občinski upravi, a so 
še ulice in ceste v občini s starejšim letnikom izvedbe in 
v še slabšem stanju. Prej imenovani še predlaga dodatna 
osveščanja občanov o neprimernem odlaganju odpadkov 
v naravi, da se estetsko uredi krožišče v Skokah in prenesel 
je pobudo občanke Katarine Vogrinec, ki na podlagi sodbe 
Upravnega sodišča Republike Slovenije predlaga, da se 
spremeni Odlok o lokalni gospodarski javni službi odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, in 
sicer na način, da se interna črpališča prevzamejo v javno 
kanalizacijo in posledično v njihovo redno vzdrževanje. Gre 
za stanovanjske objekte, ki se predvsem v Dobrovcah po 
novo izgrajeni kanalizaciji gravitacijsko niso mogli priključiti 
na kanalizacijsko omrežje, zato svetnik predlaga preučitev 
predloga in obravnavo na prihodnji občinski seji. Prav tako 
je predlagal, da se župan kot izvršilni organ v občini občanki 
na primeren način opraviči. Stanislav Petek je predlagal, 
da bi ravnateljici šole kupili kolo za potrebe udeleževanja 
sestankov na podružnični šoli v Dobrovcah. Sonja Horva 
Tušek pa je občinsko zasedbo povabila na prireditev 
Turističnega društva Miklavž z naslovom Pozdrav jeseni.

Mateja Pleteršek
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PRIZIDAVA OBJEKTA OSNOVNE ŠOLE
Občina  Miklavž na Dravskem polju je v letu 2021 pričela z 
izvedbo investicijskega projekta »Prizidava objekta matične 
Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju«. S predmetno 
investicijo so zagotovljeni dodatni prostori za izvajanje 
vzgojno-izobraževalnega procesa v skupni površni 364 m2, 
in sicer so bile dograjene tri učilnice in razširjena jedilnica 
ter dobavljena pohištvena  in druga oprema za izvajanje 
vzgojno-izobraževalnih programov.
V sklopu investicije je bilo potrebno zaradi zagotovitve 
funkcionalnosti objekta in zahtev, ki jih morajo izpolnjevati 
objekti za zagotavljanje njihove varne in učinkovite uporabe, 
izvesti dodatna gradbena dela in dela za zagotovitev 
varnosti pred požarom, ki so med drugim vključevala 
izvedbo evakuacijske poti (jeklena konstrukcija) iz novo 
zgrajenih učilnic v I. nadstropju, zamenjavo gradbenih 
elementov z elementi, ki omejujejo širjenje požara, izvedbo 
avtomatskega javljanja požara za požarni sektor – I, ki zajema 
sistem za odkrivanje in javljanje požara v šolskih objektih, ki 
v obstoječem objektu šole ni bil izveden. Izvedba dodatnih 
del in druge otežene okoliščine v zvezi s samo izvedbo 
del (otežena dobava gradbenih materialov, pomanjkanje 
delovne sile, epidemija covida itd.), so vplivale tako na rok 
dokončanja del kot tudi na samo pogodbeno vrednost del. 
Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 582.393,95 EUR 
in ureditev požarne varnosti objekta 240.217,35 EUR.
Za predmetno investicijo je bilo s 1. 9. 2022 pridobljeno 
pravnomočno uporabno dovoljenje in s tem omogočeno 
izvajanje pouka in drugih spremljajočih ter obšolskih 
dejavnosti tudi v novo  zgrajenih prostorih. 

Prostori, ki jih je osnovna šola začasno namenila izvajanju 
pouka (knjižnica, mala športna dvorana, prostori za izvajanje 
DSP), lahko ob pridobitvi dodatnih prostorov za izvajanje 
pouka ponovno služijo svojemu prvotnemu namenu. Prav 
tako so z razširitvijo oziroma povečanjem kapacitete šolske 
jedilnice omogočeni boljši prostorski pogoji za organizacijo 
prehrane učencev.
Občina Miklavž na Dravskem polju z izvedbo investicije 
zagotavlja tako zaposlenim kot šolajočim ustrezne 
delovne in prostorske pogoje ter kvaliteten vzgojno-
izobraževalni proces in s tem uresničuje osnovni cilj na 
področju izobraževanja, ki je skrb za razvoj in zagotavljanje 
ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju 
osnovnošolskega izobraževanja. 

Suzana Gomolj 

REKONSTRUKCIJA
USKOŠKE ULICE MED SKOKAMI IN ROGOZO

V septembru 2022 je bila zaključena rekonstrukcija Uskoške 
ulice v skupni dolžini 611 m, in sicer odsek med koncem naselja 
Skoke in mostom čez Hoški razvodnik. Izvajalec gradbenih del 
je bilo podjetje Kokol in Kokol, d. o. o. iz Miklavža, projektno 
dokumentacijo je izdelalo podjetje Cestni inženiring, d. o. o. 
iz Maribora, nadzor nad izvedbo pa je vršil Gramur Zlatko 
Murko, s. p. V okviru projekta je bila izvedena rekonstrukcija 
lokalne ceste v dolžini 611 m, ureditev površine za promet 
pešcev in kolesarjev v dolžini 594 m na desni strani ceste, 
ureditev prometne opreme in signalizacije, ureditev priključkov 
na kmetijska zemljišča, prestavitve oz. zaščite obstoječih 
komunalnih vodov ter ureditev cestne razsvetljave na prehodih 
za kolesarje. Skupna vrednost gradbenih del je znašala 
522.856,09  EUR, v celoti financirano iz občinskega proračuna. 

Dela so bila izvedena od maja do septembra. Z dokončanjem 
investicije je dosežena sodobna, varna in kvalitetna prenova 
prej dotrajane ceste med Skokami in Rogozo.

Simon Hmelak
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V septembru 2022 je bila zakl∆jučena obnova ulice Nad 
gramoznico v skupni dolžini 200 m. Izvajalec gradbenih del 
je bilo podjetje Heringrad, d. o. o. iz Maribora. Končna obnova 
ceste je plod sodelovanja in dogovora vseh upravljavcev 
komunalnih vodov ter tvornega sodelovanja lastnikov sosednjih 
zemljišč. Pričelo se je z izgradnjo novega plinovoda s strani 
Plinarne Maribor, Elektro Maribor je izvedel rekonstrukcijo 
elektro omrežja in prestavitev vseh zračnih vodov v zemljo, 
Telekom Slovenije in Telemach sta dogradila optično omrežje. 
Ob izvedbi del je bilo preverjeno stanje vodovodnega omrežja 
ter zamenjani posamezni dotrajani elementi hišnih priključkov. 
Izvedena je bila tudi rekonstrukcija javne razsvetljave z izvedbo 
zemeljskega omrežja. Na koncu je bila izvedena rekonstrukcija 
celotnega zgornjega ustroja ceste z novim asfaltom in talno 
signalizacijo. Vsak od upravljavcev je pokrival stroške gradnje 
lastnega omrežja, rekonstrukcija ceste pa se je izvedla z 
ustreznim sofinaciranjem vseh sodelujočih. Skupni stroški 
izvedbe rekonstrukcije ceste so tako znašali 73.600 EUR, 
od tega je delež občine znašal 29.500 EUR ter še dodatnih 
21.400 EUR za javno razsvetljavo.

Simon Hmelak

OBNOVA ULICE NAD GRAMOZNICO 
V MIKLAVŽU

PROJEKT »AKTIVNI ZDRAVJU NAPROTI«
ZAŽIVEL FITNES NA PROSTEM

Ker se je pokazala potreba po napravah 
za rekreativno vadbo posameznikov, 
ki pripomorejo h krepitvi mišic vseh 
delov telesa in posredno zdravja, tudi 

pri nas, so pričeli s projektom »Aktivni 
zdravju naproti« kot partnerji Društvo 
upokojencev Miklavž na Dravskem 
polju, Društvo za zdrav način življenja 
Glog Miklavž, Društvo za telesno 
vzgojo Partizan Miklavž na Dravskem 
polju ter Športno društvo Košarkarska 
šola Miklavž. Izvedba projekta, ki ga je 
peljala občinska uprava, je potekala v 
letih 2021 in 2022, sam projekt pa je 

nastal v okviru LAS-a in je v največji 
meri financiran iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj ter delno s strani 
Občine Miklavž na Dravskem polju.
Projekt Aktivni zdravju naproti temelji 
na postavitvi fitnes naprav na prostem 
in programu za izboljšanje kakovosti 
življenja in še posebej življenjskega 
sloga ter je medgeneracijsko naravnan, 
se pravi, je uporaben za ljudi vseh 
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generacij. Kot sem že omenila, je posamezniku na fitnes 
napravah omogočena rekreativna vadba, ki pripomore h 
krepitvi mišic vseh delov telesa, boljši fizični kondiciji in 
nasploh boljšemu zdravju, ker pa so naprave na prostem, 
pa sveži zrak še dopolnjuje dobre strani rekreiranja na fitnes 
napravah.
Zaradi pomanjkanja prostora v parku pri trgovini Spar, 
so se društva partnerji z občinsko upravo dogovorila, da 
bodo naprave postavljene na treh lokacijah, in sicer pri 
Športnem parku Miklavž, pri Domu upokojencev Miklavž 
(bivši Taborniški dom) in v parku pri Sparu. Pred kratkim 

SENZORIČNA MOTORIČNA POT
V MIKLAVŠKEM AMFITEATRU VABI

Kako? Sezujemo si čevlje in se bosih nog 
sprehodimo po poti, ki je sestavljena 
iz različnih naravnih materialov: po 
kamenju, sekancih, mivki, pesku… 
Bosonoga hoja je preprosta, vendar 
zelo učinkovita naravna terapija, 
ki vpliva na človekovo telo na več 
ravneh. Krepi mišice stopal, pospešuje 
cirkulacijo, izboljšuje ravnotežje, 
poskrbi za naravno refleksoterapijo 
stopal in še marsikaj. Na duševni ravni 
nas prebujeni občutki pod golimi 
nogami povezujejo same s seboj, z 
zemljo, umirjajo in uravnovešajo ritem 
dihanja, zmanjšujejo stres. Tako nas je 
naša mentorica Marta Majer poučila 
o koristi senzorične motorične poti, 
ko sem jo v lepem sobotnem jutru 
povabila v naš mali park pri trgovini 
Spar, kjer je senzorična motorična 
pot postavljena, da bi jo predstavila. 
Seveda so se predstavitve udeležile 

tudi miklavške članice Magnolij, 
ki delujejo v sestavi vseslovenske 
šole zdravja. Pridružile pa so se tudi 
nekatere občanke in občani, najmlajši 
je imel komaj dve leti. 
Pot smo po navodilih mentorice 
Marte Majer prehodili večkrat, tudi z 
zaprtimi očmi, in tako začutili pravi 
učinek delovanja na telo. Na koncu 
smo za sprostitev preizkusili še dotik 
z drevesom, kar deluje posebno 
pomirjujoče. 
Ugotavljamo, da je senzorična 
motorična pot krasna pridobitev za 
naše kraje in primerna za vse krajane, 
vsekakor pa tudi lepo doživetje v vseh 
letnih časih. Dobrobiti bose hoje je 
veliko, le čevlje je potrebno sezuti in 
stopiti!

Dragica Centrih,
podžupanja

so na vseh treh lokacijah potekale tudi predstavitvene 
delavnice pravilne in učinkovite uporabe naprav, ki jih je 
vodil predstavnik dobavitelja naprav.
Postavljene fitnes naprave so namenjene vsem društvom 
kakor tudi posameznim krajanom, ki želijo napraviti nekaj 
tudi zase. Zato, bodimo fit!

Dragica Centrih,
podžupanja
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CENTER NOVA POT V DOBROVCAH

CENTER NOVA POT je sodoben 
nevrorehabilitacijski center za osebe 
s pridobljeno možgansko poškodbo, 
ki je odprl svoja vrata v Dobrovcah 
ter je ustanovljen v okviru Zavoda 
za usposabljanje, delo in varstvo 
Dornava (ZUDV Dornava). Program 
rehabilitacije za osebe s pridobljeno 
možgansko poškodbo je letos dopolnil 
že 12 let, vendar je šele z odprtjem te 
enote približal nevrorehabilitacijske 
storitve posameznikom v lokalno 
okolje, bližje njihovemu domu. 

Kdo so osebe s pridobljeno možgansko poškodbo na novo 
priseljene v mesecu mladosti v hišo na Mejni ulici 3?
Osebam s pridobljeno možgansko poškodbo (PMP) je 
življenje namenilo novo priložnost, namenjena jim je 
Nova pot, na kateri kljub nastalim omejitvam in izzivom 
lahko dosegajo novo kvaliteto življenja. Od stopnje 
poškodovanosti oz. bolezni je odvisno, koliko pomoči in 
podpore bodo potrebovali na tej poti. Rodili so se zdravi, 
kasneje pa so zaradi pridobljenih poškodb, ki so lahko 
travmatske (prometne nesreče, padci, delovne nezgode 
ipd.) ali pa zaradi bolezni (možganska kap, tumorske 
spremembe…) bili primorani poiskati pomoč in podporo ter 
stimulativno okolje pri ponovni aktivaciji številnih procesov, 
ki jim omogočajo čim bolj aktivno vključevanje v življenje.
Takšen dogodek, ki povzroči poškodbo oz. bolezen, nastopi 
brez najave in povzroči posamezniku in družini veliko težav, 
ki žal največkrat ostanejo za vedno. Da je novo življenje lažje, 
da posameznik ne ostane sam, izoliran in znotraj lastnih 
omejitev, so programi rehabilitacije tisti, kjer ponovno 
posamezniku pokažejo nove izzive in zmožnosti.
Eden izmed ključnih ciljev dolgotrajne rehabilitacije je, 
da številne ponovno pridobljene veščine in spretnosti, 
ki si prizadevajo k najvišji možni stopnji samostojnosti in 
odgovornosti v vsakodnevnem življenju, prenesejo v okolje 
bivanja in vključevanja. 
Na novo pričeti poti, kjer sobivajo in sooblikujejo dan tako 
posamezniki, svojci, prijatelji in zaposleni, si želimo in 

odpiramo na široko vrata vsem željnim soustvarjanja z nami.
 Osebam tako ponujamo možnost vključitve v dnevno 
obliko dolgotrajne rehabilitacije, kjer izvajamo številne 
ciljane in celostne strokovne obravnave, ki so zastavljene 
individualno in v dogovoru s posameznikom ter njegovim 
življenjskim slogom. 
V sklopu te obravnave ponujamo: 
•  socialnovarstveno storitev Varstvo, vodenje in zaposlitev 

pod posebnimi pogoji - Psihosocialno rehabilitacijo in 
usposabljanje za življenje in delo

•  in zdravstvene storitve - Dan rehabilitacije za osebe po 
pridobljeni možganski poškodbi.

Storitve so brezplačne in v celoti financirane iz sredstev 
proračuna in obveznega zdravstvenega zavarovanja. V 
storitev je vključen tudi prevoz do lokacije oz. povračilo 
stroškov javnega prevoza.
Tako vsem posameznikom, ki se želijo vključiti v dnevno 
obliko dolgotrajne rehabilitacije, tako prostovoljcem kot 
študentom, ostajamo odprti za vse vezi, ki se lahko stkejo 
v prijetnem lokalnem okolju Dobrovc. Dobrodošli pri nas, 
kjer izziv je priložnost za skupno Novo pot.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko 
spletnega naslova ZUDV Dornava, kjer se lahko obrnete 
na socialno službo ali pa na vodjo Programa za osebe 
s pridobljeno možgansko poškodbo gospo Anito Špes, 
prof. def. 
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SEPTEMBER JE SVETOVNI MESEC 
ALZHEIMERJEVE BOLEZNI

Od leta 2011 dalje je september svetovni mesec 
Alzheimerjeve bolezni. Za svetovni dan te bolezni je izbran 
21. september, vijolična pentlja pa je mednarodni simbol 
ozaveščanja o demenci.  V tem obdobju in še posebej na 
svetovni dan po vsem svetu potekajo  raznotere aktivnosti 
za ozaveščanje o demenci in spopadanja s stigmo, ki je 
prisotna v zvezi z njo.  
Vsako leto s kampanjo ciljano naslavljamo drugo temo. 
Tema leta 2022 je »Spoznaj demenco, spoznaj Alzheimerjevo 
bolezen.« Je nadaljevanje kampanje iz leta 2021, ki se je 
osredotočala na pot do postavitve diagnoze. Letošnja, s 
sporočilom »Skupaj zmoremo veliko«, pa se osredotoča in 
poudarja pomen podpore osebam z demenco in družinam 
po postavitvi diagnoze. 
V Zavodu Aloja Maribor izvajamo celoletni brezplačni 
program »Svetovanje in podpora pri demenci.« Financira ga 

MDDSZ. Poteka tudi v občini Miklavž. Namenjen je osebam 
z demenco, njihovim svojcem in drugim posameznikom, 
ki potrebujejo pomoč in podporo, informiranje in/ali 
osebno svetovanje. Za skupine organiziramo predavanja, 
usposabljanja, druženja ali delavnice. 
Kontakti: E: lidija@zavod-aloja.si, S:  https://zavod-aloja.
si/ , T: 031 026 858 (Lidija). 
Vabljeni k udeležbi. Skupaj bomo  lažje ponudili ali zagotovili 
potrebno podporo osebam z demenco in njihovim 
oskrbovalcem.

Lidija Breznik, mag. soc. geront.,
Strokovni vodja programa
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Gostilna King 
 “Gost je v naši gostilni kralj – naše poslanstvo  

je vaše zadovoljstvo.”

Družinska gostilna svoje poslanstvo izpolnjuje že več 
kot trideset let. Pri nas se boste počutili kot kralj, saj  bo 

vaša druščina pivcev in jedcev lahko izbirala med več kot 
desetimi različnimi meniji ali pa si ga bo sestavila kar sama. 

Za popolno osvežitev ob hrani bo poskrbela pestra izbira 
različnih piv. Pivoljubci si ob svoji najljubši pijači pogosto 
zaželijo hamburger, mehiško pojedino ali hiter prigrizek. 

Vse to, vam z veseljem pripravimo. Gostilna lahko sprejme 
do 100 gostov in je prava izbira za poslovna druženja, 

rojstnodnevne zabave in druga praznovanja. 

Za ljubitelje mirnih gostinskih kotičkov priporočamo naš vrt, 
ki ponuja sproščujoč pogled na ribnik.

Delovni čas:  
pon.–čet. od 06.00 do 22.00,

pet. od 06.00 do 23.00,
sob. od 07.00 do 23.00,

ned. in prazniki od 08.00 do 22.00.
Zaključene skupine po 
predhodni rezervaciji.

Transport d.o.o.
PE gostilna King
Kidričeva cesta 5 
Dravski dvor
2204 Miklavž na 
Dravskem polju
T: +386 2 686 10 36Fo

to
: a

rh
iv

 G
os

til
ne

 K
in

g

6

TURISTIČNA 
PONUDBA:

• kosila in večerje,
• ogled bogate  

razstave piv, ki  
zajema kar 1000  
steklenic z vsega  
sveta,

• PZA.
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Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je na 
letošnji svetovni dan čebel in slovenski čebelarski praznik, 
ki ju praznujemo 20. maja, v Državnem svetu Republike 
Slovenije prejel nagrado zlata čebela. Priznanje je (od leta 
2021) na letni ravni podeljeno posameznikom ali pravnim 
osebam, »ki so posebej pomembno prispevali k zaščiti in 
krepitvi zavedanja o pomenu čebel in drugih opraševalcev 
na svetovni ravni«, kot so zapisali na spletni strani državne 
uprave.
Letošnjega nagrajenca je izbral sedemčlanski Odbor za 
podelitev zlate čebele v sestavi dr. Jožeta Podgorška, dr. 
Katarine Zeller-Groznik, Jureta Čuša, Matjaža Florjanca 
Lukana, Natalije Polenec in dr. Petra Kozmusa. Nagrado 
lahko prejme državljan Republike Slovenije (RS) ali tuji 
državljan, pravna oseba ali druga organizacija s sedežem 
v RS ali tujini ali mednarodna organizacija. V obravnavo za 
podelitev letošnje zlate čebele je odbor prejel 13 prijav, ki 
so predlagale 12 posameznikov oziroma pravnih oseb iz 
Egipta, Francije, Grčije, Italije, Kitajske, Libije, Nemčije in 
Slovenije. 
V finalni izbor so se tokrat uvrstili trije kandidati: (1) 
egiptovsko biodinamično združenje Demeter Egypt, (2) 
francoska mreža biotske raznovrstnosti za čebele Reseau 
Biodiversite pour les Abeilles in (3) predsednik Čebelarske 

PREDSEDNIK ČEBELARSKE 
ZVEZE SLOVENIJE BOŠTJAN NOČ
PREJEMNIK ZLATE ČEBELE

zveze Slovenije Boštjan Noč, ki je bil kot prejemnik nagrade 
potrjen soglasno. 
V obrazložitvi nagrade je Podgoršek izpostavil Nočev 
doprinos k čebelarstvu, vse od vpeljava dneva medenega 
zajtrka, dneva sajenja medovitih rastlin, svetovnega dne 
čebel do postavitve učnih čebelnjakov ter idej za oblikovanje 
3D-kranjice. Noča je predstavil kot bojevitega in vztrajnega, 
pa vendar konstruktivnega sogovornika, ki predstavlja trden 
most med čebelarji in državnimi institucijami. Nagrado 
je podelil predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca, 
dogodka pa se je udeležila tudi predsednica Državnega 
zbora RS Urška Klakočar Zupančič. Noč se je ob prejemu 
nagrade zahvalil Republiki Sloveniji, zaposlenim in organom 
Čebelarske zveze Slovenije, čebelarskim društvom in 
vsem slovenskim čebelarjem, ki vsak dan gradijo izjemno 
čebelarsko zgodbo.

Tadej Pavković
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NAJ BO OTROKOM V ŠOLI LEPO

Začenja se novo šolsko leto. V Zvezi prijateljev mladine 
Slovenje (ZPMS) smo zelo veseli, da lahko otroci ponovno 
pripravljajo svoje šolske torbe in se veselijo srečanja s sošolci 
v živo. Vsem otrokom želimo, da bodo prvi šolski dnevi polni 
veselja ter da bi se v šolah in obšolskih dejavnostih počutili 
sprejete in upoštevane. Naj odrasli spremljajo in spodbujajo 
njihov razvoj in so odločni takrat, ko se dogajajo krivice in 
medvrstniško nasilje.

V naše programe in projekte bo v novem šolskem letu 
vključenih več kot 50.000 otrok iz vse Slovenije. Otroci bodo 
v novem šolskem letu sodelovali na Otroških parlamentih® 
s temo Duševno zdravje otrok in mladih, raziskovali bodo 
v okviru Mladih raziskovalcev zgodovine na temo Šport 
skozi čas ter ustvarjali na natečaju Evropa v šoli na temo 
vojne problematike. V prvem tednu oktobra bo od 3. do 9. 
oktobra ponovno Teden otroka®, letošnji slogan bo Skupaj 
se imamo dobro. Naše članice - društva in zveze prijateljev 
mladine po Sloveniji - bodo v tem tednu pripravile različne 
aktivnosti, k sodelovanju pa bomo povabili tudi vrtce in 
osnovne šole.

Šolske potrebščine za 3600 otrok
S šolskimi potrebščinami mora biti opremljen vsak šolar. 
Za veliko družin je nakup šolskih potrebščin in predvsem 
delovnih zvezkov žal velik (prevelik) strošek. Zato je 
izrednega pomena naš program Polna šolska torba, ki zbira 
materialne in finančne donacije. Veliko šolskih potrebščin 
smo že razdelili v različne kraje po Sloveniji, nekaj pa jih še 
bomo. 
V dobrodelni akciji Poštar Pavli polni šolske torbe, ki jo že 
10 let izvajamo skupaj s Pošto Slovenije, smo letos zbrali 
kar 37.691 kosov šolskih potrebščin in že več kot 10.600 €.  
Program Polna šolska torba še vedno teče. Ocenjujemo, 
da bomo z donacijami fizičnih oseb in podjetij do začetka 
septembra ponovno presegli 50.000 zbranih šolskih 
potrebščin, ki so bile – in še bodo – razdeljene med 52 naših 

članic. Predvidevamo, da bomo letos skupno opremili 3600 
otrok.
V letošnjem letu bo naše pomoči ob vstopu v šolo deležnih 
tudi več kot 150 begunskih otrok iz Ukrajine.

Šola naj bo varen prostor
V okviru ZPMS deluje TOM telefon®, edini telefon za 
otroke in mladostnike, ki je za težave in pogovore otrok 
in mladostnikov na voljo vsak dan, med 12. in 20. uro, na 
telefonsko številko 116 111. Na TOM telefon® se obračajo 
otroci in mladi tudi zaradi odnosov z vrstniki in s sošolci, 
ki otroke pogosto spravljajo v stisko. Zato nas zelo veseli, 
da otroci in mladi TOM telefon® prepoznavajo kot varnega 
sogovornika, kateremu se lahko zaupajo. 
TOM telefon® vsem otrokom in mladostnikom sporoča: 
»Verjamemo v prav vsakega izmed vas. Verjamemo, da 
ima vsak izmed vas spretnosti in moči, ki jih potrebuje za 
to šolsko leto. Radi bi vas spomnili, da boste najmočnejši, 
kadar boste držali skupaj. Saj boste lahko spoznali, da ste 
se že naučili paziti nase in na druge.«
TOM telefon® v septembru nadaljuje akcijo Tom potuje, 
otroke obiskuje, ki otroke po šolah opozarja na to, da nikoli 
niso sami in da so težave ter stiske rešljive.

Otroci naj razvijajo svoje potenciale
Darja Groznik, predsednica ZPMS: »Ko otroci počnejo tisto, 
v čemer so dobri in kar jih veseli, to vpliva tudi na njihovo 
samozavest in jim povečuje občutek lastne vrednosti. To je še 
posebej pomembno za otroke iz socialno šibkejših okolij, ki so 
zaradi stroškov, ki jih prinesejo interesne aktivnosti, pogosto 
izključeni. Sama dejavnost je sicer lahko brezplačna, vseeno 
pa zahteva posebno opremo, ki je za veliko otrok nedosegljiva. 
Ravno tem otrokom pri ZPMS skušamo čim bolje pomagati z 
našimi socialno humanitarnimi programi - Eno srce. Da bodo 
lahko otroci razvijali svoje potenciale in obdržali socialno 
vključenost, potrebujejo tudi varno in spodbudno okolje, za 
to smo odgovorni mi – odrasli. Zato apeliram tako na vse 
zaposlene v šolstvu, kot starše, bodimo našim otrokom vzor 
in opora, poskrbimo, da bodo naši odnosi empatični, strpni, 
prijazni in podporni. Ob novem šolskem letu pa vsem otrokom 
želim obilo zvedavosti in veselja ob učenju ter veliko druženja 
s prijatelji v živo.«

Zveza prijateljev mladine Slovenije 



14

Naši izviri

DRUŠTVENA DEJAVNOST

USPELO NAM JE Z ENOLETNO ZAMUDO 
OBELEŽITI 70 LET KO RK MIKLAVŽ

 Na originalnem zapisniku ob ustanovitvi RK Miklavž imamo 
zapisan datum 19. april 1951 in prvi predsednik je bil Ivan 
Pepelnjak. Za njim so bili še predsedniki Ivan Babič, Stanko 
Medonik, Slavko Kurade in Ivan Šiško.
V teh povojnih letih so bile življenjske razmere v Sloveniji 
zelo težke, saj je primanjkovalo vsega, od prehrane, oblačil 
in obutve. RK je bil tisti, ki je pomagal pri razdeljevanju 
pomoči, ki je prihajala od mednarodnih organizacij. Posebno 
pozornost so posvetili preskrbi obolelih in socialno šibkih 
z živili in zdravili. Zelo pomembne so bile njihove akcije za 
dvig zavesti ljudi - da bi živeli zdravo, higiensko in da bi čim 
manj obolevali. Poskrbeli so za izobraževalne tečaje za prvo 
pomoč, za nego bolnikov na domu, saj se je v tistem času 
večina ljudi zdravila kar doma, saj so bolnišnice imele zelo 
omejene zmogljivosti in majhno število postelj glede na 
število prebivalstva. V teh časih je le redkokatera hiša imela 
svoj vodnjak in pomanjkanje čiste pitne vode je povzročalo 
nalezljive bolezni, kot so glistavost in tetanus. V 60. in 70. 
letih prejšnjega stoletja je močno razsajala tuberkoloza in 
prav aktivistom RK gre zahvala, da so se fluorografiranja 
udeležili skoraj vsi krajani Miklavža.
Od leta 1955, odkar obstaja zdravilišče in okrevališče otrok v 
Punatu, se trudimo, da pridobimo čim več otrok za letovanje, 
jim pomagamo pri plačilu ali pa v celoti financiramo. Prav 
tako pa otrokom iz socialno šibkih družin pomagamo pri 
plačilu stroškov šole v naravi in nakupu šolskih potrebščin. 
Vsako leto v naši OŠ in podružnici Dobrovce sprejmemo 50 
do 60 otrok med mlade člane RK, letos smo jih v celotnem 
Miklavžu sprejeli celo 90.
Učiteljice – mentorice RK, spodbujajo mlade k 
razmišljanju o življenju, okolju, zdravju, zdravi 
prehrani, spodbujajo jih k strpnosti, priznavanju 
različnosti, razvijajo koristne navade, solidarnostni čut 

med mladimi, vzgajajo jih na zdrav način življenja in 
učijo mlade o humanitarni organizaciji RK in njenem 
poslanstvu ; hvala vam za vaš trud.
Ob svetovnem dnevu hrane v mesecu oktobru, skupaj z 
mladimi člani RK izvedemo akcijo Drobtinica, na kateri 
ponujamo kruh in pekovske izdelke Trgovine Špar in 
Pekarne Totaj, za prostovoljne prispevke, kateri prihodek 
gre v celoti v šolski sklad za šolo v naravi in pomoč otrokom. 
Vedno se udeležujemo prireditve Šport špas v OŠ, katere 
namen je združevanje vseh generacij pod sloganom 
medgeneracijskega sodelovanja – športa – gibanja – zdravja 
- zdrave prehrane in zdravega okolja. Na tej prireditvi 
spremljamo zdravje in merimo pritisk pohodnikom pred 
in po pohodu. Redno se udeležujemo Miklavževanja v OŠ, 
kjer nam otroci ob lepem glasbeno zabavnem programu 
na koncu ponudijo svoje izdelke v zameno za denarne 
prispevke, ki jih v celoti namenijo šolskemu skladu za 
pomoč pri plačilu šolskih potrebščin, šolske prehrane, šole 
v naravi in končnega izleta.
Čez vse leto redno delimo prehrambne pakete in pralni 
prašek našim občanom in jim odpeljemo tudi na dom, če 
nimajo prevoza. Pomagamo pri plačilu zapadlih položnic 
za elektriko in nabavi drv za ogrevanje. Prav tako čez leto 
obiskujemo nekatere naše osamljene in bolne sokrajane, jih 
peljemo k zdravniku ali v trgovino. Ob koncu leta obiščemo 
vse naše občane, ki so starejši od 80 let, in jih skromno 
obdarimo. Prav tako med letom obiščemo vse naše jubilante, 
ki dopolnijo 90 ali 100 let. S Turističnim društvom redno 
sodelujemo na prireditvi Dobrote iz domačih logov. Vedno 
sodelujemo pri čistilnih akcijah naše občine in postavitvi 
prvomajskega kresa. Občasno tudi zbiramo obleke, obutev, 
igrače in šolske potrebščine. Decembra razdelimo 350 
koledarjev in zbrana sredstva in donacije nam omogočajo 
takšno delovanje, kot ga izvajamo.
Od oktobra 2015 in do aprila 2016 smo bili 9-krat prisotni v 
Šentilju, kjer smo v mrazu, dežju, snegu, ponoči in podnevi 
sprejeli preko 450 tisoč beguncev in emigrantov, jih oblekli, 
obuli, nahranili in pospremili naprej v obljubljeno deželo, 
srednjo in severno Evropo.
Vedno se odzovemo na pomoč KO RK iz sosednjih občin v 
primeru naravnih nesreč in požarov.
Od leta 1953 vsako leto organiziramo dve krvodajalski 
akciji, eno spomladi in drugo jeseni. Do osamosvojitve se 
je teh akcij udeleževalo preko 100 in več krvodajalcev. Po 
osamosvojitvi in do danes pa se je to število ustalilo med 
35 do 50 krvadajalcev na akcijo. Prav vsi naši aktivisti se 
trudimo, da nam to število ne bi preveč upadlo, in smo 
optimistični, ker prihajajo mladi krvodajalci.
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Na zadnjo akcijo je prišlo 49 krvodajalcev, 4 mlade osebe so 
kri darovale prvič. Na tej akciji je 7 krvodajalcev podpisalo 
pristopno izjavo za darovanje človeških organov in kostnega 
mozga. V času korone smo te akcije izvajali v Kulturnem 
domu in krvodajalce ob zahvali odpravili s paketom suhe 
malice.
Z optimizmom pričakujemo septembrsko akcijo, da 
bomo lahko v OŠ našim krvodajalcem spet  postregli s 
tradicionalno toplo kranjsko, kavo, čajem, koščkom peciva in 
kozarcem rdečega. Redno se 4. junija ob dnevu krvodajalcev 
udeležujemo tradicionalnega srečanja krvodajalcev v 
Veržeju. Odpeljemo jih tudi na ekskurzijo v Punat.
Na naši svečanosti smo se za dolgoletno dobro sodelovanje 
zahvalili OZ RK  Maribor,  UKC Maribor, Občini Miklavž in 
županu Egonu Repniku, OŠ in ravnateljici Dušanki Mihalič 
– Mali in učiteljicam mentoricam. Posebno zahvalo smo 
namenili podjetjem in posameznikom, ki so z nami leta in 
desetletja, razumejo naše aktivnosti in prostovoljno delo ter 
nam vsa leta prispevajo in donirajo finančna sredstva, da 
lahko uspešno delujemo in pomagamo izključno pomoči 
potrebnim.  Zahvale smo podelili tudi našim KO RK in ostalim 
društvom, s katerimi sodelujemo v naši občini, aktivnim in 
bivšim krvodajalcem ter vitezom. Prav tako smo podelili 

zahvale našim neutrudnim aktivistom in prostovoljcem za 
dolgoletno in vztrajno delo v naši organizaciji. Obvezujemo 
se, da bomo še naprej pri našem delu in poslanstvu  vsaj 
tako uspešni kot do sedaj ali pa bomo še bolj aktivni v 
naslednjih desetletjih.

Rajko Mesarec

RAZGIBANO POLETJE
V DRUŠTVU ŠOLA ZDRAVJA

Da je jutranja vadba 1000 gibov res primerna za vse 
starostne skupine, so to poletje potrdili tudi vnuki članic 
društva Šola zdravja skupine Magnolije Miklavž. Počitnice 
pri aktivnih babicah so pač aktivne. Vse smo bile zelo vesele 
njihove družbe pri jutranji vadbi, saj so jo s svojo otroško 
energijo prijetno popestrili. Lep je občutek, ko otrokom 
z zgledom kažemo, kako razgibano, prijetno in zabavno 
je lahko življenje v zrelih letih. Ko jim ne samo govorimo, 
ampak jim tudi ponudimo izkušnjo, kako je gibanje gibalo 
zdravja ter vir dobre volje in dobrega počutja.
Ne glede na to, da je v poletnih mesecih zaradi dopustov 
število udeleženk na jutranji vadbi nihalo, je vadba potekala 
neprekinjeno vsak dan od ponedeljka do petka.
Poleg rednega gibanja je eno od pomembnih poslanstev v 
društvu Šola zdravja tudi spodbujanje k druženju. Tako, kot 
je gibanje koristno za telesno zdravje, je druženje koristno 
za mentalno zdravje. Zato se ne izogibamo priložnosti za 
pogovor, spletanje novih poznanstev in spoznavanje novih 
ljudi. Ena od takih priložnosti se je ponudila konec junija, ko 
je skupina društva Šola zdravja iz Razvanja praznovala šest 
let delovanja. Organizirali so vožnjo s splavom po reki Dravi 
ob spremljavi avtohtone štajerske jedače in pijače, manjkalo 
pa ni tudi veselih zvokov iz meha harmonike. Na slavje 

Jutranja vadba 1000 gibov spravi v dobro voljo vse generacije.

Foto: Slavica Smolek

so povabili člane skupin iz Maribora in okolice. Da je bilo 
slavje enkratno in je izpolnjevalo vse kriterije kakovostnega 
druženja, so potrdile članice naše občine iz skupine Avio 
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DESETA OBLETNICA ROČNODELSKE SEKCIJE
PRI PD MATEJA BORA DOBROVCE

Naše druženje se je pričelo pred desetimi leti v takratnih 
prostorih KS Dobrovce. Svoje ročnodelske spretnosti in 
željo po ustvarjanju ob druženju v prostem času smo takrat 
združile Anica Kirbiš, Marjana Bračko, Marija Pečnik, Katica 
Bračko, Veronika Glavica, Katarina Vogrinec, Anica Gojčič 
in Majda Premzl. Vsaka izmed nas je znala nekaj: nekatere 
so pletle, druge kvačkale, nekatere pa so vezle na različne 
načine. 
Prvo razstavo naših izdelkov so sestavljale v glavnem 
pletenine, vezeni in kvačkani prtički ter razni dekorativni 
izdelki. Ker pa se nam je razstava zdela precej enostavna, 

Skoke. Poslanstvo druženja v skupini 
Avio Skoke tudi sicer redno izvajajo, 
saj vsak petek po vadbi poklepetajo 
ob kavici.
V skupini Magnolije Miklavž smo 
zadovoljne, da nam je letos uspelo 
realizirati našo namero o poletnih 
pohodniških izletih. Začele smo z 
enostavnejšimi pohodi in se najprej 
podale na Kalvarijo in Piramido, 
nadaljevale pa s pohodi na Pečke, 
do koče Luka, do Ruške koče in po 
Bistriškem vintgarju do Ančnikovega 
gradišča. Ob vsakem osvojenem cilju 
se iskrijo ideje za nove izlete.
Udeležile smo se tudi predstavitve 
motorično senzorične poti v Parku 
Miklavž, kar je bila zelo zanimiva 
izkušnja. Ob tem se nam je porodila 

V skupini Avio Skoke svojo jutranjo vadbo rade popestrijo z vsemi 

razpoložljivimi sredstvi. Foto: Mojca Rajšp

V vročih poletnih dneh prija hoja po senčnih pohodniških poteh. Magnolije 

Miklavž na poti do Pečk. Foto: Melita Ćulum

Aktivno druženje članic skupine Avio Skoke na 

praznovanju na splavu. Foto: Marija Donik

ideja, da bi uporabo te poti vključile 
kot občasno dodatno aktivnost k naši 
vadbi 1000 gibov.
Lahko rečem, da je bilo letošnje 
poletje v društvu Šola zdravja v naši 
občini res zelo razgibano, ne samo 
v dobesednem smislu, ampak tudi 
v prenesenem pomenu. Občani in 
občanke, ki radi skrbite za zdrav duh 
v zdravem telesu, ste dobrodošli, da 
se nam pridružite. V Miklavžu nas 
najdete vsako jutro od ponedeljka do 
petka ob 7.30 na zelenici pred Domom 
upokojencev, v Skokah pa v športnem 
parku.

Nataša Sinovec,
vodja skupine Magnolije Miklavž

smo vsako naslednjo razstavo obogatili z vedno novimi 
izdelki. Tako smo vsako leto, razen kovidno leto 2020, 
v razstavo vključile vedno nove, po tematiki in tehnikah 
izdelave različne izdelke. V 10 letih se je tega nabralo toliko, 
da bi težko naštele vse. 
Kasneje so se nam pridružile tudi še Jožica Holer, Danica 
Repnik, Mojca Rajšp, Marjana Jeza in Liljana Kirbiš. Žal 
smo se od Danice in Marjane J. prehitro poslovili. Nekatere 
članice pa so zaradi bolezni in drugih obveznosti medtem 
tudi prenehale z druženjem in ustvarjanjem. V lanskem letu 
sta se nam iz Maribora pridružile še Tanja in Maja ter Jožica iz 
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PODELITEV PRIZNANJ
ZA OCENO VIN LETNIKA 2021

Tradicionalno letno ocenjevanje 
vin smo opravili kot dogodek ob 
občinskem prazniku.
Po formalnostih usklajevanja evidenc 
in podatkov s strokovno ocenjevalno 
komisijo, izdelavo priznanj za 
dosežene zlate in srebrne medalje smo 
določili termin za podelitev priznanj. 
Prostor za podelitev nam je prijazno 
omogočilo Turistično društvo Miklavž 
ob prireditvi Kresna noč, na kateri smo 
vinogradniki sodelovali.
Vinska trta je že rasla na zemlji še 
preden se je pojavil človek. Vse kulture, 
ne glede na kakšni razvojni stopnji 
so, poznajo alkoholni opoj. Ljudje so 
vino poznali vsaj 1500 let pred našim 
štetjem.
Človek je pripisoval vinu magično 
moč. Vino je imelo velik pomen pri 
verskih obredih. Pogosto je človek 
povezoval občutke blaženosti, ko se 
je opil s stikom z bogovi. Rimljani so 
bili do vina sprva skeptični, potem pa 
je tudi tam postalo vinogradništvo 
vedno bolj pomembno. Tudi Grki so 
že pred Kristusom zelo cenili vino 
in vinogradništvo. Vino in pitje so 
opisovali starogrški filozofi in vsi našli 

lepe besede pri opisovanju te žlahtne 
pijače. Grki so imeli visoko  razvito 
vinsko kulturo.
V srednjem veku so vino pridobivali in 
za njega skrbeli redovniki. Ti so dobro 
varovali skrivnosti pridobivanja vina. 
Znanje o vinu se je prenašalo iz roda 
v rod se obnavljalo in dopolnjevalo. 
Danes je vinarstvo razvito tako daleč, 
da lahko ob tej žlahtni pijači dosegamo 
najvišjo kakovost in doživljamo 
resnične užitke.

Vino je živa stvar, ki se rodi v vinogradih, 
doživlja svojo mladost v sodih, preide 
v zrelo obdobje v steklenice, kjer lahko 
doseže plemenito starost. 
Vino ni rado samo, je človekov 
vsakdanji prijatelj, dokler ga uživamo 
zmerno in je najboljše dopolnilo k 
hrani.
Po uvodnem nagovoru in obrazložitvi 
ocene je naša članica in podžupanja 
Dragica Centrih podelila priznanja 
vinogradnikom in vinarjem. 
Podeljenih je bilo sedemnajst 
srebrnih in osemnajst zlatih medalj za 
predstavljena vina.
Z vzorci vina smo se vinogradniki 
predstavili tudi na VINIS-ovem 
ocenjevanju na Ptuju, kjer smo prejeli 
tri zlate in dve srebrni medalji.
Zadovoljni smo z doseženo kvaliteto 
vin v društvu, kjer je opazno strokovno 
delo v vinogradništvu in vinarstvu.

Vladimir Belšak 

domačega kraja. Naša vrata so odprta vsem, ki si želijo skupaj 
z nami družiti v ustvarjalnem duhu, in to vsak četrtek od 16. 
ure dalje v prostorih KS. V tem času smo vzpostavile tudi 
številne stike s podobnimi ustvarjalkami iz bližnje in širše 
okolice, saj se medsebojno srečujemo na njihovih in naših 
razstavah ter tako izmenjujemo izkušnje. Z Marjano Bračko 

sva se udeležili tudi pergamano delavnice v Europarku 
in pridobljeno znanje posredovala ostalim ustvarjalkam. 
Pergamano tehnika je zelo zahtevna in zahteva natančnost. 
Z njo lahko izdelujemo vizitke, slike in podobno za različne 
priložnosti. V tej tehniki izdelujemo tudi našo Dobrovško 
čipko, na katero smo zelo ponosne in je naš prepoznavni 
simbol. Ob raznih prireditvah jo s priložnostnimi darili tudi 
podarimo zaslužnim krajanom. 
Ob jubileju iskreno čestitam našim članicam z najdaljšim 
stažem Marjani, Mariji, Veroniki in Anici. Hvala vam za 
prijetna druženja, lepe trenutke in skupno ustvarjanje. Vsem 
članicam pa želim, da ostanemo zdrave in da kljub jubileju 
dodamo še nekaj skupnih let.

Majda Premzl,
Ročnodelska sekcija PD Mateja Bora Dobrovce
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KLOPOTEC
V torek, 16. avgusta, smo vinogradniki 
v prisotnosti župana, predstavnikov 
nekaterih društev, krajevnih skupnosti 
in občanov postavili klopotec na 
rastišču potomke Stare trte v Miklavžu. 
To dejanje smo planirali v programu 
dela društva in skušali ujeti 
tradicionalen termin naših prednikov 
med jakobovim in vnebovzetjem.
V nedavnih časih so vinogradniki 
postavili klopotec, da je odganjal 
ptice od dozorevajočega grozdja v 
vinogradih. 
Vinogradniki smo s postavitvijo 
klopotca obudil običaj, ki je starejšim 

sokrajanom še kako v spominu, kraju 
pa okras in simbol vinogradništva.
O pomenu starih običajev in prvotnem 

namenu tega dejanja je spregovoril 
predsednik društva Ivan Knez, župan 
mag. Egon Repnik pa je poudaril 
pomen takih dejanj in prilik druženja 
v občini.
Prireditev je spremljalo šestindvajset 
udeležencev, ki so ob malici in kozarcu 
vina poklepetali v nekoliko hladnejšem 
koncu dneva.
Pri postavitvi smo zaradi dopustniških 
odsotnosti pogrešali moški pevski 
zbor, ki je vedno popestril naše 
dogodke.
Klopotec je z občutkom in veseljem 
izdelal krajan Miklavža Ivan Herega.
Naloga klopotca je ohraniti pridelek 
pred vsiljivci do trgatve.

Vladimir Belšak

KAJ JE PILATES?
Je celostna, izredno nežna, a učinkovita 
vadba, s katero lahko utrdite in 
oblikujete svoje telo, ga razgibate in 
sprostite. Njegov namen je oblikovati 
krepak trup, kajti s krepitvijo le-tega 
dosežemo povezanost medeničnih, 
trebušnih in hrbtnih mišic, ki tako 
delujejo sklenjeno in tvorijo stabilno 
jedro. To nam zagotavlja pravilen 
položaj hrbtenice ter odpravi in 
zmanjša možnost nastanka bolečin v 
križu. Z redno pilates vadbo naše telo 
postaja skladno grajeno, ne preveč 
mišičasto, močno, a hkrati gibčno.
Vaje so oblikovane tako, da aktivirajo 
tudi manjša in težje dostopna mišična 
vlakna, ki sicer ostajajo zapostavljena 
in kot taka predstavljajo šibko 
točko našega telesa, Izvedba vaj je 
počasnejša in tekoča z upoštevanjem 
t. i. pilates dihanja. Tak način vadbe je 
blagodejen za mišice, vezi in členke, 
predvsem pa le-teh ne obremenjuje, 
temveč jih krepi na izjemno blag 
način brez bolečin. Pilates vadba je 
tako na neki način preventivni ukrep 
proti poškodbam ter način celovite 
izgradnje telesa, ki omogoča usklajeno 
gibanje ter njegovo optimalno 

PILATES »BODY & MIND« VADBA 
ZA OBLIKOVANJE TELESA
1.   KREPI VSE MIŠICE, posebno pa 

MIŠICE TRUPA, centra moči – 
medenične, trebušne in hrbtne 
mišice

2. POVEČA GIBLJIVOST sklepov in 
hrbtenice
3. IZBOLJŠA KOORDINACIJO 
gibanja rok in nog
4.  PREMAGUJE BOLEČINE v 

hrbtenici, križu in sklepih in 
izboljšuje telesno držo

5.  PREMAGUJE STRES, splošno 
utrujenost, energetske blokade

6. OHRANJA VITALNOST telesa, 
uma in duha
7. MIŠICE LEPO OBLIKUJE v 
dolžino 
8. IZBOLJŠA RAVNOTEŽJE
9. NAUČI NAS PRAVILNEGA 
DIHANJA s trebušno prepono 

delovanje. Pilates deluje pri vseh, ne 
glede na starost ali stopnjo fizične 
pripravljenosti. Vaje, ki variirajo od 
osnovnih do ekstremno kompleksnih, 
se namreč vedno prilagajajo 
zmožnostim vadečega.
Joseph Pilates, ki je uvedel pilates 

vadbo, je že pred 100 leti dejal: «Vsi bi 
morali delati te vaje, bili bi mnogo bolj 
srečni.«
Če menite, da bi bila ta vadba tudi za 
vas, se čim prej prijavite na vadbo v 
bližini vašega doma. 
Na vadbo pridite oblečeni v pajkice 
(ženske) ali trenerko (moški) in oprijeto 
majico ali top, da vas preširoka oblačila 
ne bodo ovirala pri gibanju, lahko ste 
bosi ali v nogavicah, zato športnih 
copat ne potrebujete.
Ne pozabite na mehko podlogo, 
brisačo in plastenko z vodo.
Lepo vabljeni!

Mojca Šlegl
in ŠD Gibam se za zdravje Bora



19

Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

MLADI UPI

HURA, PROSTI ČAS – POLETNE 
POČITNICE
Strokovnjaki nas vsakodnevno opozarjajo o pomenu 
aktivnega preživljanja prostega časa, o premalo gibanja, 
pretežno sedečem načinu življenja in prekomerni uporabi 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Zaradi tega 
smo se na Osnovni šoli Miklavž ponovno prijavili na razpis 
»Hura, prosti čas – poletne počitnice«, ki ga sofinancira 
Zavod za šport RS Planica. Športni program smo izvedli 
v prvem tednu poletnih počitnic, od 27. 6. do 1. 7. 2022 
med 7.30 in 11.30 uro na šolskem igrišču in v okolici šole. 
Zaradi izjemno visokih temperatur smo nekaj vsebin izvedli 
v šolski telovadnici. Program je obiskovalo 18 učencev od 1. 
do 4. razreda iz matične in podružnične šole v Dobrovcah. 
Učencem so bile predstavljene različne vsebine: igre z žogo, 
igre z loparji, frizbi, gimnastika, kegljanje in pohodništvo. 
Učenci so v dejavnostih uživali in si želijo še več tovrstnih 
aktivnosti.

Andreja Kolander

32. REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT
V četrtek, 24. marca 2022, je v Mariboru potekal 32. regijski 
otroški parlament. Tema letošnjega otroškega parlamenta 
je bila »Moja poklicna prihodnost«. 
Iz naše šole so se regijskega srečanja udeležili: delegata 
Zala Silič iz 9.b in Jakob Gvardjančič iz 8.b ter mentorica 
Andreja Rinc Urošević. Plenarni del zasedanja je potekal v 
veliki dvorani Zavarovalnice Sava, delo po skupinah pa v 
Domu ustvarjalnosti mladih Maribor.
Učenci so sodelovali v petih skupinah in razmišljali o 
naslednjih temah:
1.  Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine, 
2.  Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti, 
3. Poti do mojega poklica,
4.  Slovenija, Evropa, svet: pozitivno, negativno, zanimivo,
5. Vpliv covida na izbiro poklica.
Mladi parlamentarci so zelo aktivno sodelovali po skupinah, 
nato pa vsem prisotnim po temah predstavili zaključke, 
pobude in predloge 32. regijskega otroškega parlamenta.
Izvolili so delegate za nacionalni otroški parlament, ki je 
potekal 11. aprila 2022 v Državnem zboru RS v Ljubljani. Ena 
izmed delegatk, ki se je udeležila nacionalnega otroškega 
parlamenta, je naša učenka Zala Silič, na kar smo zelo 
ponosni!

Mag. Andreja Rinc Uroševič,
 mentorica, OŠ Miklavž na Dravskem polju
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32. NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT

Na začetku zasedanja so nas pozdravili 
in vzpodbudno nagovorili, nato pa 
smo potrdili delovno predsedstvo ter 
bili seznanjeni s potekom srečanja. 
V drugem delu smo se razdelili v 
skupine. Vsaka izmed petih skupin se 
je pogovarjala o eni izmed podtem 
– Poti do mojega oklica, Poklici 
sedanjosti, prihodnosti in preteklosti, 
Poklici v Evropi in svetu in Vpliv covida 
na izbiro poklica. V vsaki skupini smo 
debatirali o prednostih in slabostih, 
priložnostih in razvijali predloge za 
izboljšanje sistema izbire poklica. 
Sledilo je skupinsko slikanje s 
predsednikom države Borutom 

Pahorjem in predsednikom državnega 
zbora Igorjem Zorčičem.
Ko smo prišli nazaj v dvorano, so se 
nam predstavili gostje parlamentarci 
ter nekateri zaposleni na področju 
šolstva in izbire poklica. 
Nato smo predstavniki skupin gostom 
in ostalim mladim parlamentarcem 
predstavili ugotovitve in predloge 
za izboljšanje. Največkrat je bilo 
omenjeno, da mladi pogrešamo 
praktične vsebine pri pouku ter 
da poznamo zelo majhen spekter 
poklicev. Predlagali smo, da bi to 
izboljšali z dnevi dejavnosti, tabori ter 
predstavitvami več poklicev. 

Po vseh predstavitvah je sledila 
razprava, v kateri smo lahko postavljali 
vprašanja in debatirali o temi. Na koncu 
je bila razglašena tema za naslednje 
leto, in sicer Duševno zdravje mladih.
Dan mi je bil všeč. Zanimivo je bilo 
sodelovati z delegati iz cele Slovenije in 
skupaj razvijati predloge za izboljšanje 
izbire poklica. Med seboj smo se bolje 
spoznali in predstavili vsak svoje 
mnenje. Seveda pa vsi upamo, da 
se bodo predsedujoči potrudili, da 
uresničijo vsaj nekaj naših predlogov.

Zala Silič, 9. b
OŠ Miklavž na Dravskem polju

V ponedeljek, 11. aprila 2022, je bil 
po dveh letih ponovno izpeljan otroški 
parlament v Državnem  zboru RS. Tam 
smo se delegati regijskih in mestnih 
parlamentov, ki so bili izpeljani nekaj 
tednov prej, pogovarjali o temi Moja 
poklicna prihodnost.
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DUNAJ

Tega se zavedamo tudi na naši šoli, zato učence vzpodbujamo 
k učenju tujih jezikov. Vsako leto v mesecu maju se učenci, ki 
obiskujejo neobvezni in obvezni izbirni predmet nemščina 
na OŠ  Miklavž na Dravskem polju, odpravijo na ekskurzijo 
v Avstrijo. Po dveletnem premoru smo si ponovno ogledali 
prestolnico Avstrije – Dunaj.  50 učencev se je skupaj s štirimi 
spremljevalnimi učiteljicami zgodaj zjutraj z avtobusom 
odpeljalo dogodivščini naproti.
Najprej smo si ogledali Hišo morja. 
Obiskovalci se lahko dobesedno sprehodijo skozi morje 
in občudujejo podvodni svet Atlantika.  Več kot tisoč rib, 
kot so na primer morski psi, babice, ostrižnjaki in morski 
golobi, plava z vseh strani. Hiša morja se nahaja v bivšem 
protiletalskem stolpu iz 2. svetovne vojne. Na 5.000 
kvadratnih metrih skupne površine. V 11 nadstropjih si je 
mogoče ogledati 10.000 živali – od želv, skatov, krokodilov, 
kuščarjev vseh vrst, kač, sladkovodnih in slanovodnih rib ter 
opic do ptic, netopirjev in mrčesa. 

Učenci pred ogledom Hiše morja, ki se vidi v ozadju. Udeleženci ekskurzije pred Naravoslovnim muzejem

Ekskurzija učencev, ki obiskujejo neobvezni in obvezni izbirni predmet nemščina

S pol milijona litri prostornine se Hiša morja na Dunaju 
ponaša z največjim morskim akvarijem v Avstriji. Zdaj so 
v njem zgradili še desetmetrski stekleni predor, ki vodi 
skozi akvarij in v katerem lahko obiskovalci podvodni svet 
opazujejo z vseh zornih kotov. Tak predor naj bi bil edinstven 
na svetu, saj ni pritrjen na tla, zato je ribe mogoče opazovati 
tudi pod nogami. 
Naravoslovni muzej je bil naslednji cilj. Je eden največjih 
muzejev, 39 razstavnih prostorov muzeja obsega 8.460 
kvadratnih metrov in predstavlja več kot 100.000 predmetov. 
V njem je 30 milijonov predmetov, ki so na voljo več kot 
60 znanstvenikom in številnim gostujočim raziskovalcem, 
povezanih s humanističnimi znanostmi, znanostmi o Zemlji 
in o življenju.
Z 1,7 milijona prebivalcev je Dunaj največje mesto v Avstriji, 
njeno kulturno in politično središče. 
Polni lepih vtisov smo pozno popoldan zapustili mesto in 
se odpeljali domov. Več o tem si lahko ogledate na spletni 
strani OŠ Miklavž na Dravskem polju. 

Učenci, ki se učijo nemškega jezika,
z učiteljico Ines Pečnik 

Zakaj se učiti tujega jezika? Učenje tujih jezikov nam 
omogoča odkrivanje novih kultur, vzpostavitev novih 
poznanstev, možnosti zaposlitve v tujini, poznavanje kulture 
v tujih državah, učenje tujih jezikov je lahko prav zabavno.
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ORATORIJ
V preteklem mesecu juliju smo v Slivnici pri Mariboru imeli 
oratorij, ki je trajal od 4. do 9. julija. Na oratoriju otroci  vsako 
leto spoznavajo drugega svetnika in njegovo življenje, letos 
smo spoznavali življenje Ignacija Loyolskega. Oratorija se 
je udeležilo 65 otrok in sodelovalo 25 animatorjev. Tudi 
iz naše občine je bilo približno 12 otrok in 6 animatorjev. 
Oratorij se prične s petjem in plesanjem oratorijske himne 
ter z dvigom zastave in jutranjo molitvijo. Sledi zgodba, ki 
jo igramo animatorji in se jo vsako leto veselijo  otroci kot 
tudi animatorji. Seveda, da otroci svoje znanje o zgodbi tudi 
utrdijo, se po skupinah odpravimo na kateheze, kjer svoje 
znanje in sporočilo zgodbe bolje spoznamo. Preden pa se 
posladkamo z malico, gremo na molitev, ki jo ob pomoči 
g. župnika pripravijo birmanci. Po malici imamo različne 
delavnice, kot so športne, ustvarjalne, tehnične, kuharske 
in še veliko drugih. Da naberemo moči po delavnicah in 
pred velikimi igrami, se okrepimo s kosilom. Preden se dan 

SESTRI NEŽA IN LENA
OBISKALI HIŠO EVROPSKE UNIJE

Neža Gračner, nagrajenka v projektu 
Mednarodni dan strpnosti – dan za 
strpnosti in prijateljstvo, se je v torek, 7. 
6. 2022, skupaj s sestro Leno udeležila 
dogodka, to je osrednje nacionalne 
razstave izbranih izdelkov v Hiši 
Evropske unije v Ljubljani, na katerem 
so podelili plakete avtorjem najboljših 
izdelkov.
S svojim odličnim pisanjem na dano 
temo Z drugimi ravnaj tako, kot želiš, da 
bi drugi ravnali s tabo je Neža prepričala 
natečajno komisijo, ki je njeno pesem 
prepoznala kot eno izmed najboljših, 
najekspresivnejših besedil, in seveda 
je sledilo povabilo na slavnostno 
odprtje razstave in podelitev plaket.
Ta slavnostni dogodek so organizatorji 
obogatili z nagovori častnih gostov, 
z recitali nagrajenih besedil in 
glasbenim nastopom ambasadorja 
strpnosti, velikega človekoljuba in 
humanitarca, SoulGreg(a) Artist(a), in 
mag. Mojce Eferl ter nekaj otrok.
Nataša Goršek Mencin, vodja 

Predstavništva Evropske komisije v 
Slovenji, je mlade prijazno nagovorila 
in izpostavila, da je strpnost ena 
od temeljnih vrednot evropskega 
povezovanja in da je zelo pomembna 
pri izzivih EU (kriza z energetsko in 
prehrambeno oskrbo, kriza zaradi 
beguncev in migrantov) – vse to 

vzbuja strah in pomanjkanje znanja. 
Evropa, ki jo želimo, mora absolutno 
temeljiti na spoštovanju temeljnih 
vrednot – vsak dan se je treba spomniti 
na strpnost.
Tudi dr. Andreja Špernjak, takratna 
generalna direktorica Direktorata za 
predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, 
je nagovorila mlade in nanje prenesla 
svoje sporočilo: »Vi ste naš steber, ki 
boste nesli to zgodbo o strpnosti 
naprej. Tako bomo kreirali strpno 
družbo, kakršno si želimo.«
Sledila sta odprtje in ogled razstave 
likovnih in literarnih del nagrajencev. 
Nato pa sta Neža in Lena, polni 
lepih vtisov in doživetij, svoj dan 
v Ljubljani zaključili še z obiskom 
Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport (MIZŠ), kjer so jima prijazno 
razkazali notranjost zgradbe in z njima 
poklepetali.

Dr. Ana Koritnik, OŠ Miklavž na 
Dravskem polju



23

Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

MLADI UPI

na oratoriju zaključi, imamo skoraj vsak 
dan pripravljene Velike igre, na katerih so 
otroci razdeljeni v skupine in hodijo po 
postajah, kjer opravljajo različne zabavne 
izzive. S tem pridobivajo tudi nagrade, 
če nalogo uspešno opravijo. Da dnevi na 
oratoriju vsak dan ne potekajo enako, se 
odpravimo en dan na izlet ter nas tudi 
kakšen dan obiščejo različni gostje. Letos 
smo se odpravili na izlet v Bioterme, kjer 
smo se v vročem dnevu prijetno ohladili. 
Iz kopališča smo se podali v Juršince in 
tam z obilno malico okrepili naša telesa. 
Letos kot naše goste smo povabili gasilce. 
Predstavili so nam svoje delo in nas v košari 
dvignili visoko v nebo. Tokrat so otroci imeli 
možnost en dan prespati. Pred spanjem 
pa smo jih na zabavnem večeru zabavali 
animatorji s pripravljenim smešnim 
nastopom. Oratorij se vsako leto zaključi z 
mašo, na kateri sodelujejo večinoma otroci.

Nuša Vekuš

VRTEC VRTILJAK NA SEJMU 
ALTERMED - GREEN VITA V CELJU
Tema, ki smo jo predstavljale strokovne delavkev imenu 
celotnega vrtca Vrtiljak, je bila ajda: Starodavna rastlina za 
nove čase. Skupaj z otroki smo pripravile različne dejavnosti 
na to temo, ki so se med seboj povezovale in zajemale 
vsa področja ter pri tem spodbujale razvoj vseh čutil pri 
otrocih, ki so na to temo ustvarjali. Sodelovali so otroci I. in 
II. starostnega obdobja (Baloni, Palčki in Kapljice). 
Dejavnosti, ki smo jih izvajali: ogled video vsebin (žetev 
ajde in postopek izdelave ajdove moke), sejanje ajdovih 
semen (v prozorne lončke z vato in v lončke z zemljo), 
opazovanje in skrb za rast ajde (vsakodnevno zalivanje in 
radovedno spremljanje rasti), polnjenje mošnjičkov za srečo 
s semeni ajde, polnjenje grelnih protibolečinskih blazinic 
ajdovih luščin, priprava in peka ajdovega kruha, priprava 
ajdovega čaja, vaje za razvoj grafomotorike (na ajdovi 
moki, semenih in luščinah ajde), opazovanje ajde skozi 
opazovalnike (ajdova moka, ajdove luščine in semena ajde), 
likovno poustvarjanje na temo ajde  in priprava plakatov 
vseh izvedenih dejavnosti. Vzgojiteljice smo pripravile tudi 
zloženko, ki je predstavljala vse dejavnosti, ki smo jih z 
otroki izvajali. 
Po mnenju komisije na sejmu v okviru Eko šole smo dosegle 
vse točke ocenjevanja (25 točk od 25 možnih). Bile smo 

izredno pohvaljene za svoje delo in trud. Posebej všeč jim je 
bilo, da smo pri svojem delu zajele primere dobre didaktične 
prakse in otroke skozi dejavnosti resnično vodile skozi 
vsa področja kurikuluma. Pohvalili so tudi našo odprtost, 
komunikativnost, toplino in dobro voljo.

Špela Majhenič
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MLADI UPI

EVA IMENŠEK, DRŽAVNA PRVAKINJA
V JAHANJU V KATEGORIJI MANJŠIH ČLANOV

V začetku julija se je na Hipodromu v 
Stožicah zaključilo Državno prvenstvo 
v jahanju - preskakovanju ovir. Laskav 
naziv državne prvakinje v kategoriji 
mlajših članov si je prislužila mlada 
Miklavžanka Eva Imenšek, ki že vrsto 
let trenira v KK Karlo Maribor.

Kdaj je vzniknila želja po 
konjeništvu?

Za delo s konji sem se navdušila pri 
družinskem prijatelju, ki ima ranč 
na Hrvaškem. Tam sem preživela en 
teden počitnic in od takrat naprej sem 
vedela, da si želim začeti jahati. Sprva 
sem začela jahati pri prijateljici na 
njihovem ranču v Rogozi, kasneje sem 
jahala v Kamnici, bolj resno sem pa se 
s konji začela ukvarjati, ko sem začela 
trenirati v Konjeniškem klubu Karlo. 
Sedaj tukaj treniram že peto leto, moj 
trener je Mihael Kovačič. Konji so mi od 
nekdaj bili všeč, ob stiku z njimi pa je 
to prerastlo v pravo ljubezen. So zelo 
čustvene živali in se z njimi res lahko 
zelo povežeš.

Kako pa potekajo treningi?
Imam tri konje, s katerimi treniram 
vsak dan. Konje dnevno  pripravljamo 
kondicijsko in dresurno, z vsakim 
konjem pa preskakujem ovire 
praviloma dvakrat na teden. En dan 
v tednu imajo konji prost dan, se 
pa treningi prilagajajo na razpored 
tekmovanj in seveda na njihov odziv 
oziroma na njihovo pripravljenost.

Kako dolgo že treniraš 
preskakovanje ovir?

Preskakovanje ovir treniram štiri leta 
in pol.

V tem času si nanizala že lepo 
število uspehov?

S svojim prvim konjem sem bila 
leta 2018 ekipna državna prvakinja 
v kategoriji mlajših mladincev, leta 

2020 smo pa bile tretje na ekipnem 
državnem prvenstvu v kategoriji 
amaterjev. Začetek leta 2020 sem 
dobila še dva nova konja, vendar sta se 
še isto leto bila oba poškodovala. Sedaj 
kobilo Belvano pripravljamo na višje 
tekme, ker je še mlada in potrebuje 
izkušnje. S Callayem sem leta 2021 
postala državna podprvakinja v 
kategoriji mladincev individualno, 
drugo mesto pa smo v isti kategoriji 
dosegli tudi ekipno. Isto leto sem 
osvojila še tretje mesto v skupnem 
seštevku Pokala Slovenije v kategoriji 
mladincev. 
Letos je za mano zares odlična sezona. 
Dosegla sem veliko prvih, drugih 
in tretjih mest. S konjem Callayem 
sem državna prvakinja v kategoriji 
mlajših članov U25 in ekipna državna 
podprvakinja v kategoriji mladincev 
s kobilo Belvano. Trenutno sem 
vodilna tudi v skupnem seštevku 
Pokala Slovenije - mladinci in v Pokalu 
Slovenije - mlajši člani U25, pri katerih 
imam prvo mesto že zagotovljeno. O 
prvem mestu v kategoriji mladincev 
bo odločala tekma, ki me čaka 18. 
septembra.

Pri tako specifičnem športu 
morata konj in njegov jezdec 
delovati kot eno. Kako dosežeš 
medsebojno zaupanje?

Res je. V našem športu morata dve 
glavi delovati kot eno, zato s svojimi 
konji preživim res veliko časa, vsak dan 
najmanj pet ur. Zaupanje vsekakor 
pride s treningi, še pomembnejši pa 
je čas, ki ga posvetiš konjem. So zelo 
emocionalne živali, zato moramo z 
njimi res ravnati nežno in z občutkom, 
da nam zaupajo.

Je konjeništvo oz. preskakovanje 
ovir popularen šport, je v njem 
veliko konkurence?

Konjeništvo v Sloveniji ni tako 
popularen šport oziroma je večini 
ljudi nepoznan. Zadnja leta se sicer 
razvija in je na tekmovanjih vedno 
več jahačev. Pri nas je kar nekaj 
odličnih jahačev in konjev. V tujini je 
konjeništvo veliko bolj razvito in je 
konkurenca res močna.

Andreja Senčar
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OHRANJENO SPOMINU

SPREHOD SKOZI NEKI ČAS - 62
Končali smo gradnjo I. faze kanaliza-
cije in pričeli graditi II. fazo.

II. faza je bila na desni strani Ptujske 
cesti v smeri proti Ptuju, tam, kjer 
krajani rečejo Nova Rogoza. Ko je 
bil jarek skopan, se je ugotovilo, 
da cevi , ki so bile kupljene in 
pripravljene za gradnjo, niso 
ustrezale zakonskim predpisom, 
ker niso bile vodotesne. Nabaviti 
smo morali nove vodotesne cevi, 
katere je bilo možno dobiti le iz 
uvoza. Gradnja se je za nekaj časa 
ustavila, ker smo morali na cevi 
čakati. Čez jarke so bile položene 
brvi tako, da so krajani lahko 
prišli iz hiš, niso pa mogli ven 
z avtomobili. Pisali so pritožbe 
in peticije na KS. Razlagali smo 
jim, zakaj se je gradnja ustavila, 
vendar ni kaj zaleglo.
Ugotovilo se je tudi, da so bile 
vodovodne cevi oporečne, ker so 
bile azbestene. Tako smo morali 
na novo napeljati tudi vodovod. 
Končali smo z gradnjo II. faze 
razen ene ulice.

Velik problem je bil s kabelsko 
televizijo. Vsak trenutek je bil 
izpad slike. Potrebno je bilo 
klicati serviserja, da je ponovno 
izpostavil sliko. To pa je trajalo 
nekaj časa. Ustanovili smo 
tričlanski odbor, katerega je vodil 
Vojko Jenuš. V odboru so bili 
trije elektro inženirji. Ugotovili 
so, da je napaka v napeljavi. Bili 
so pripravljeni napako sanirati, 
vendar se je našel nekdo, ki je 
Vojka Jenuša napadel tako, da je 
ta takoj odstopil. Odstopil je še en 
član, le eden je ostal v Svetu KS. 
Tako se je ta napaka nadaljevala 
vse do ustanovitve nove občine, 
katera je napako sanirala.

Drugi velik problem je bil 
dvoizmenski pouk v osnovni šoli. 

Zaradi premalo šolskih prostorov 
je pouk potekal dvoizmensko. 
Učenci so po trdi temi hodili 
v šolo in iz šole tudi po dva 
kilometra daleč. Nujno je bilo 
potrebno dograditi nove učilnice 
in večjo telovadnico. Zavod za 
šolstvo za tako investicijo ni 
mogel zagotoviti sredstev, zato 
smo se obrnili na Ministrstvo 
za izobraževanje in šport. Prišla 
sta na obisk glavni planer in 
sekretarka na ministrstvu Tea 
Valenčič, sicer naša rojakinja. 
Seznanili smo ju s problematko, 
vendar tudi ona nista mogla najti 
rešitve. Sanacija šole in uvedba 
devetletke je stekla leta 2004. 
Tea Valenčič je na šolo prinesla v 
dar tri računalnike. To so bili prvi 
računalniki na šoli.

Štiri ulice v Miklavžu niso imele 
ulične razsvetljave. Dogovorili 
smo se z občino 
Maribor in s krajani 
za sofinanaciranje v 
razmerju 50% občina in 
50% krajani. In krajani so 
dobili ulično razsvetljavo.
Pred vhodom v cerkev je 
bilo v dežju celo jezero ali 
pa blato. Položeni so bili 
tlakovci, na obzidju nova 
vrata, obnovljen pa je bil 
portal na obzidju cerkve. 
S tem je dobil sakralni 
objekt lepšo podobo. 

Na KS se je oglasila 
gospa Stanka Goltner. 
Prinesla je pokazat 
račun za porabo vode, 
ki je bil nenormalno 
visok, saj ga ne bi mogla 
poravnati. Hiša stoji 
ob ribniku pod vasjo. 
Mariborski vodovod je 
opravil pregled terena in 
ugovoljeno je bilo, da je 

bila počena vodovodna cev, ki je 
bila položena pod ribnikom. Voda 
je neprestano tekla. Vodovodna 
napeljava je bila sanirana, 
krajanki pa znižan strošek. Na 
novo je bil napeljan vodovod do 
Kukovičevih, ker je bil vodovod 
napeljan le do hiše Pomer.

Na KS se je oglasil tudi Alojz 
Brumen, sicer brezposeln, da bi 
mu zagotovili preživetje tako, da 
bi kidal pozimi sneg na pločnikih, 
poleti pa bi vzdrževal ulice. 
Naredili smo vlogo na občino 
Maribor, ki je bila pozitivno rešena. 
Nabavili smo vsa potrebna orodja, 
prav tako kosilnico za košnjo 
trave. Tako smo imeli stalnega 
vzdrževalca ulic in pokopališča. 
Plačo je dobival na Florini.

Milka Hadler

Na polju zadnji mak cveti,
za njim se zadnji klas kosi,
v vinogradu rumeni grozdek zori,
z drevesa pa rdeče jabolko se široko smeji.

Gozdički se teti jeseni klanjajo v pozdrav
in hladen vetrič nosi listje preko trav,
rumenih buč je polje polno obrodilo,
da se srce je kmetu vzradostilo.

Si kovčke svoje že pakira ptičji rod,
o Bog, se spet mudi jim že na pot,
zatorej ptice, srečno pot
in najdite si za svoj rod spet srečen dom.

Se v hiši učenosti zbral bo mladi rod
in znanja si načrpal za nadaljnjo pot,
saj pregovor stari še velja,
da znanje je modrost sveta.

Slavica Domajnko
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PRAZNOVANJE 90-LETNICE
Sredi Slovenskih goric, v vasici Savernik, 
je pred 90 leti zagledala luč sveta majhna 
deklica Kristina. Rasla je in rasla skozi 
otroštvo, ki pa ni bilo ravno bogato, kajti 
revščina je kar trkala na vrata. Iz majhne 
deklice je odrasla v čudovito mladenko 
in tako spoznala svojega moža. Odločila 
sta se, da bosta iskala srečo, dom in delo 
nekje na Dravskem polju: tako sta pristala v 
Dobrovcah. Tukaj sta si ustvarila družino ter 
živela skrbno, delovno in srečno.  Čas hitro 
mineva in leta kar bežijo in tako je v krogu 
svoje družine proslavila svoj 90. rojstni dan.
Ker je to visok jubilej, so jo s svojim obiskom 
razveselili župan Egon Repnik, podžupanja, 
predsednik KS, ter predstavnica RK 
Dobrovce. Nanjo pa niso pozabili niti DU 
Dobrovce in Društvo za vrednote NOB. S 
svojim obiskom, darili, cvetjem, lepo besedo 
in željo po zdravju so jo zelo razveselili. 
Posebno pozornost in presenečenje pa so 
ji pripravile Lastovke, vokalna skupina PD 

Mateja Bora, ki so poskrbele za čudovit 
večer s slovensko pesmijo. Bil je zelo 
ganljiv trenutek. Domači se vsem prisrčno 
zahvaljujemo, za pozornost in lepe želje ob 
njenem 90. jubileju.

Vlasta Sagadin

PABERKI

DRUŽENJE OB 58. OBLETNICI
KONČANJA OSNOVNE ŠOLE

Bilo je leta 1956, ko smo prvič 
sedli v šolske klopi. Obiskovali 
smo miklavško osnovno šolo. 
Ta šola je bila takrat v sedanji 
zgradbi občine Miklavž. V njej 
sta bili dve učilnici, sanitarije 
in šolska kuhinja v kletnih 
prostorih. V vsaki učilnici je 
bila tabla, lončena peč, na 
steni pa je visel velik zemljevid 
Jugoslavije. Poučevale 
so tri učiteljice in tovariš. 
Spominjam se tovarišice Ane 
Krunič, kako je stopila v razred 
z violino in nam zaigrala. Ob 
njenem igranju smo se morali 
posebej umiriti. Mi smo se 
pa tiho nasmihali saj nam to 
igranje ni bilo poznano. Radi 
smo tudi pogledovali skozi 
okno, posebej pozimi, ko 

so zunaj poplesovale 
snežinke, ali pa zgodaj 
spomladi, ko so se 
vrnile lastovke in z 
glasnim žvrgolenjem 
iskale svoja gnezda.
Ko smo končali četrti 
razred, pa smo hodili 
v šolo na Tezno v 
Osnovno šolo Martina 
Konšaka.
Prvi dan v tej šoli smo 
v veliki avli, stisnjeni v 
kotu, čakali, kdo nas 
bo poklical. Ozirali smo se 
okrog, saj so levo in desno 
bila stopnišča in dolgi hodniki 
z učilnicami. Čez nekaj časa 
zaslišimo »Miklavžani, pridite 
(tako so nas imenovali) za 
menoj.« Stopili smo v učilnico, 

se tiho posedli in prisluhnili 
tovarišici. »Sem Fani Slatinek, 
poučevala bom slovenščino 
in bom vaša razredničarka.« 
Ta Fani je bila kot naša druga 
mama. Velikokrat nam je rekla: 

»Vi ste nekaj posebnega, ste 
prijazni in obzirni drug do 
drugega.« Res smo si med 
seboj pomagali, saj smo vsi 
do osmega razreda končali 
pozitivno.
Po petindvajsetih letih smo 
prvič organizirali srečanje. 
Takrat je bila med nami naša 
razredničarka Fani. Takšna 
srečanja smo še nekajkrat 
ponovili. Tudi letos, vendar 
naše razredničarke ni bilo 
med nami, ker ji zdravje ni 
dopuščalo. Napisala pa nam 
je pismo. V njem piše ,da se 
velikokrat spomni na čas, ki 
smo ga preživeli skupaj in so 
spomini še kako živi. »To je bil 
najlepši čas mojega življenja«, 
še doda. Sprašuje, kako mi 
preživljamo svoj vek, čeprav 
ve, da smo neuničljivi, in želi, 
da taki tudi ostanemo v letih, 
ki so pred nami. Prelepi so 
spomini na ta šolska leta.
V imenu celega razreda hvala, 
razredničarka Fani Slatinek, da 
nas spremljaš v vseh dobrih 
željah.

Nada Cafuta
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ZAVETNIK
 KRANJSKE

JOSIP
STRITAR

MANJŠE ŠP.
 LETALO
 (SOKOL)

KRILO RIM.
KONJENICE

NEKDANJA 
ŠPANSKA IN 
PORTUGAL-

SKA DENARNA
 ENOTA IN 

SREBRNIK;
TUDI 

ŠPORTNI
KLUB IZ

MADRIDA

IZDAJATELJ, 
KDOR DAJE

 V OBTOK 
DENAR

VEZNIK, OPERATOR IZJAVNE
 LOGIKE, IZRAZ, KI DOLOČA

 LOGIČNE ODNOSE MED
 IZJAVAMI, STAVKI

ODGOVOR
 NA KONTRO

 PRI 
KARTANJU

NASELJE 
V OBČINI 
SEŽANA

LASTNOST 
ZNANEGA, 

CELOTA 
SPOZNANJ 

DEJAVNOSTI

LJUDSTVO 
V BENINU 
(anagram:

 JAZI)

MESTO V 
AVSTRIJI,
 NA MEJI 

S ČEŠKO,
anag.: ALA

MAŠČOBA, 
PRIDOBLJE-

NA IZ 
SMETANE

PRLEŠKO 
VINORODNO 
SREDIŠČE

UMETNIK
(slabšalno)

KEMIJSKI
SIMBOL

ZA NIKELJ

EDVARD
 KOSBEK

AVSTRIJA

ZELENICA
V PUŠČAVI

IRVING
STONE

INDUSTRIJ-
SKO  MESTO

 OB SENI
 V FRANCIJI

SELEN

ANGL.ELEK-
TRONSKI DU-
ET  (FUTURE

 SOUN OF 
LONDON)
ALFI NIPIČ

PRI-
PADNICA

LJUDSTVA
OSKOV

VEČJE
SKUPINE
LETEČIH 

PTIC

AVSTRIJSKI 
NOGOMETAŠ 
TURŠKEGA 
POREKLA

 (CEM)

ANGL. JEZIKO-
SLOVEC

 (WALTER 
WILLIAM)

BRIGA

SREDNJEVEŠKI PRAVNI
 PISEC IZ BOLOGNE 

(OK. 1060 DO OK. 1140)

ONDINA OTTA

DEVETVRST.
KITICA JAMB.
 ENAJSTERCA

AVST. OPERET.
SKLAD. (FRANZ)KEMIJSKI

SIMBOL 
ZA NEON

NAVADNO 
KRAJŠA 

PREKINITEV 
 KAKE DE-
JAVNOSTI

OBOROŽENO 
VOJAŠKO

 SPREMSTVO

IT. NAZIV ZA
ISTRSKO

REKO RAŠO;
ARSENIJE

(krajše)

NAJHRAB-
REJŠI GRŠKI

 JUNAK 
PRED TROJO

ŠVED. NARO-
DOPISNI MU-

ZEJ NA PROST.
STREŽNIK
 PRI MAŠI

ITALIJANSKI 
FILMSKI

 IGRALEC
 (FRANCO)

IME NEK-
DANJEGA 
MINISTRA 

HOJSA

FR.VINOROD-
NO OBMOČJE

V DOLINI RONE

TROPSKI
SADEŽ

NASVET, 
PODUK

ZNAMKA ČEŠKIH 
MOTORJEV ZA SPEEDWAY

 (ANAGRAM: OSE)

POKRAJINA V
 ZAHODNEM

 DELU 
SREDNJE 
GRČIJE

JEAN
 RENOIR

SKRAJNI 
KONEC 

POLOTOKA

USA

ORODJE 
Z OZKIM

 REZILOM ZA
DOLBENJE

 LESA

OMAR
NABER

SIMBOL
ZA CINK

ANITA 
EKBERG

REKA V BRE-
TANJI (FR.)

 (anagram:ZAR)

ODKRITJE, 
RAZKRITJE;
 RAZODETJE

(V RELIG.)

DUKE
ELLINGTON

SINONIM
ZA

OSMICO

ELDA
VILER

NIZOZEMSKI
PRAVNI

ZGODOVINAR
GRATAMA

OKUSNA
MORSKA

RIBA

AVTOR
JOŽE

PAUMAN

GRŠKI 
ZGODOVINO-

PISEC, 
ŽIVEL OK. 

300 PR. N. Š.

SVET MED 
DVEMA ALI 

VEČ REKAMI,
 POTOKI

(množina)

ANTON
AŠKERC

POSEBNA NADARJENOST

DARILO;

CURT JÜRGENS

ZDRAVLJE-
NJE Z DIETO

GR. JUNAK 
PRED 

TROJO
 (TUDI AJAS)

GOSPODARI-
CA MORJA V 
NORDIJSKI

 MITOLOGIJI

NIKOLAJ
PIRNAT

IZVLEČEK 
IZ RŽENIH 
ROŽIČKOV

PTICA 
UJEDA 

(BRKATI)

NOVO
MESTO

DRUGO IME 
ZA NAJVIŠJI
 VRH NOVE 
ZELANDIJE 

(MOUNT COOK)

NADALJE-
VANJE

GESLA IZ
SLIKE

DESNI 
PRITOK 

DONAVE NA
 BAVARSKEM

GR. ČRKA

V VEDANTI
 NAJVIŠJA 
RESNICA

PODOLGOVAT 
KOS USNJA

UČENKA
OSMEGA
RAZREDA

OSEMLETKE
GRČIJA

PETI IN TRE-
TJI VOKAL

FR. DIRKAČ
FORMULE 1

ALESI

PREBIVALCI
FINSKE

TENZING 
NORGAY

IVANA
KOBILCA

KEMIJSKI
SIMBOL

ZA NATRIJ

RIMSKI BOG
LJUBEZNI

AORANGI - drugo ime za najvišji vrh Nove Zelandije, FSOL - angl. elektronski duet, IRNERIUS - pravni pisec iz Bologne,KLEJTARH -  grški zgodovinopisec, živel ok. 300 pr. n. š., SEERP - nizoz. zgodovinar

P
Med reševalce, ki nam bodo na dopisnicah ali po elektronski pošti na naslov urednistvo@miklavz.si poslali pravilno rešitev nagradne križanke št. 109 (samo 
izpis temnih polj), bomo z žrebom razdelili tri lepe knjižne nagrade. Rešitev s svojim polnim naslovom nam pošljite najpozneje do 31. 10. 2022 na naslov 
Občine Miklavž na Dravskem polju. Nagrajenci prejšnje križanke št. 108 so: Dragica Krajnc (Dobrovce), Feliks Kralj (Rače) in Lilijana Kirbiš (Dobrovce).
Geslo nagradne križanke št. 108: ŽUPANSKA PROTOKOLARNA OVRATNICA OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
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Naši izviri

Foto: Zrinka Majstorović in Matjaž Žuran

SVEČANO ODPRTJE 
DOGRAJENIH UČILNIC IN JEDILNICE V 
OSNOVNI ŠOLI MIKLAVŽ


