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Javno glasilo občine Miklavž na Dravskem polju NAŠI IZVIRI je vpisano v evidenco javnih glasil, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo pod zaporedno št. 25. Za glasilo se plačuje 
9,5% DDV. Prispevke pošljite na elektronski naslov obcina.miklavz@miklavz.si, obvezno kot priponko in s pripisom: za Naše izvire. Oddaste jih lahko tudi osebno na občini 
ali v poštni nabiralnik, in sicer v elektronski obliki (na CD, DVD, USB), na naslovu Nad izviri 6, Miklavž. Besedilo naj bo v wordovem dokumentu, fotografije pa visoko 
resolucijskem in v .jpg zapisu. Skupaj z besedilom nam posredujte še naslednje podatke: svoje ime in priimek, točen naslov, št. transakcijskega računa in davčno številko. 
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja člankov in spremembe naslovov. Ponatis celote ali posameznih delov glasila je mogoč le s predhodnim pisnim dovoljenjem. 
Nenaročenih fotografij ne vračamo.

Dvajset let je že od ustanovitve občine. Ali je odločitev za 
ustanovitev samostojne občine bila prava ali morebiti ne? 
Kaj bi se v tem času lahko tudi drugače naredilo? Kaj bi bilo 
potrebno spremeniti? Bi šli še enkrat po isti poti? In predvsem 
kako naprej. Kaj od pretečenega pustiti takšno, kot je, kaj 
spremeniti? Med tem se je spremenil ves svet. Tudi življenje 
v našem ožjem in širšem okolju. Nezadržna sla po denarju, 
moč kapitala, podredljivost bogatejšim in močnejšim, strah 
pred izgubo osebnih pozicij. Kopičenje bogastva in moči v 
zmeraj ožjih skupinah. Zatiranje javnega zaradi dobičkov 
zasebnega. To so svetovne, evropske in naše značilnosti 
tega obdobja. Vmes smo preživeli kar hudo krizo, izmenjali 
kopico vlad, najmočnejših strank in posameznikov. Priča smo 
razprodaji vsega, kar so tudi in predvsem delavci ustvarili 
zadnjih sedemdeset let, razkroju javnega sistema. 
V ožjem okolju nam država pridno »pomaga«. Delajo na 
tem, da bodo dolgoročno uničili okolje. V Račah izdelava 
strupov na osnovi rakotvornega glifosata. Lani so za 
šestkrat povečali proizvodnjo... Na letališču pripravljajo 
vse za podaljšanje pristajalne steze. To bo omogočilo 
pristajanje tudi največjih tovornih letal in predvidena količina 
pripeljanega tovora bo trikrat presegla to, kar zdaj skupno 
pripeljejo na graško, zagrebško in ljubljansko letališče. Pa 
še intenzivno šolanje pilotov se nam obeta. Govor je tudi o 
razgradnji starih, odsluženih letal. O Magni je bilo prelito 

že preveč tiskarskega črnila. Maribor razmišlja o gradnji 
kompostarne, v Dogošah, naši neposredni bližini. V takšnem 
svetu živimo. Ljudje so nepomembni, tisti, ki opozarjajo na 
uničenje okolja in brezperspektivnost prihodnjih generacij, 
so ekoteroristi, ne dojemajo razvojnih paradigem, živijo v 
preteklosti. 
Prav, še kako prav je bilo, da smo ustanovili samostojno 
miklavško občino. Tudi zato, da se in ker se lahko borimo za 
interese ljudi, sedanjih in prihodnjih generacij. V dvajsetih 
letih se je življenje v teh krajih bistveno spremenilo. Smo ena 
komunalno najbolj urejenih občin. Vodovodi, kanalizacije, 
šolski in predšolski objekti, športna igrišča, prostori za 
delovanje društev, javna razsvetljava, učinkovit sistem 
ravnanja z odpadki. V občini smo se vsa ta leta ukvarjali 
z mislijo, kako olajšati ljudem življenje, kako narediti bolj 
prijazno bivanje, zadovoljiti pomoči najbolj potrebne, ljudem 
omogočiti društveno dejavnost. Velikokrat smo že slišali, da 
smo nekakšna oaza miru v tem okolju. Brez velikih prerekanj, 
škandalov, političnih ali medkrajevnih borb. Z razumevanjem 
dejstva, da se  le s pogovorom in dogovorom lahko razrešijo 
problemi. Za pogovor nismo potrebovali pesti. Zato imamo 
ljudje jezik in predvsem ušesa. 
Ob tej obletnici želim le to, da bi tudi v prihodnje razmišljali 
na enak način, da bi dogovor bil vodilo vsega, ne pa 
vreščanje, kričanje in udarci po mizi. Življenje v skupnosti ni 
le gradnja komunalij, zgradb, igrišč. So tudi, in predvsem 
medsebojni odnosi, sožitje. Življenje v skupnosti je zahtevno, 
potrebuje pametne in strpne ljudi. Najprej v vrstah izvoljenih 
svetnic in svetnikov, predsednic in predsednikov, županje 
ali župana. V teh dvajsetih letih je skozi krajevne svete, 
občinski svet, odbore in komisije, civilne zaščite, vodstva 
društev šlo veliko takšnih ljudi. Ti si zaslužijo globok poklon in 
priznanje. In tisti, ki so bili dovolj modri in brezkompromisni 
ob ustanovitvi občine. Prav tako si priznanje zaslužijo tudi 
sedanji in bivši zaposleni v občinski upravi, ki so se še kako 
zavedali dejstva, da so tam zaradi občank in občanov, 
krajank in krajanov. Naj bo tudi v prihodnje tako!

Leo Kremžar, župan

Županov uvodnik
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Letos mineva že dvajset let, 
odkar imamo svojo občino.
Veliko se govori o tem, ali je to dobro, da smo v svoji 
občini, ali bi bilo bolje, da smo ostali v veliki občini 
Maribor. Kdor se bolj poglobi v analizo razmer in stanja 
v mestni občini Maribor, bo hitro ugotovil, da je bila 
odločite krajanov na referendumu leta 1998 vsekakor 
pravilna. Čeprav nismo z razmerami v naši občini Miklavž 
vedno zadovoljni, a ker smo majhni po številu in obsegu, 
se med sabo poznamo in tako vsekakor lažje in hitreje 
pokritiziramo naše voljene zastopnike ter zahtevamo tudi 
pojasnila za nekatere nepravilnosti.

Kot član občinskega odbora SKD Maribor sem od 
osamosvojitve aktivno sodeloval pri pripravah za 
samostojno Slovenijo. Bila so obdobja, ko smo po smrti 
našega sokrajana Simčika v času osamosvajanja s svečkami 
v sprevodu po Ptujski cesti protestirali proti nasilju, bil je 
prva žrtev za samostojno Slovenijo. Takrat nismo gledali 
na strankarsko pripadnost, povezovala so nas domoljubna 
čustva. Ali ko sva Francijem Pivcem čuvala Maistrov 
spomenik v mestnem parku, takrat nismo razmišljali o 
morebitnih posledicah, čeprav je povsod mrgolelo vojaških 
vohunov.

Leta 1993 smo ustanovili prvo stranko na območju KS 
Miklavž, in to Krajevni odbor Slovenskih krščanskih 
demokratov. Bil sem tudi prvi predsednik tega številnega 
odbora. Sledilo je zelo aktivno in razgibano obdobje. V 
dvorani KUD smo organizirali kar nekaj srečanj, predavanj, 
najbolj odmevna je bila okrogla miza Zasvojenost med 
mladimi. Prirejali smo družinska srečanja, piknike v naravi 
in izlete. 

V tem času smo imeli dobro povezavo tudi v mariborskem 
mestnem svetu in tudi v državnem zboru. Leta 1993 je 
bil sprejet na državni ravni zakon o lokalni samoupravi. 
Z našim vztrajnim lobiranjem je bil na seznamu tudi kraj 
Miklavž s sosednjimi KS kot možna samostojna občina. 

Seveda je bil zato potreben tudi referendum z absolutno 
podporo krajanov. Na žalost je takrat samo stranka SKD 
resno proučila vso takratno zakonodajo, vse pozitivne in 
negativne učinke takšne nove organiziranosti. Ker smo bili 
prepričani tudi po številnih seminarjih, debatah in okroglih 
mizah, da je takšna organiziranost jamstvo razvoja kraja, 
smo se člani KO SKD Miklavž aktivno vključili v osveščanje 
krajanov in še posebej takratnih vodilnih predstavnikov 
kraja. Organizirali smo sestanke s člani krajevnega sveta 
in s predstavniki že takrat delujočih strank, aktivni smo 
bili tudi na zborih občanov in tudi z letaki. Izdelali smo 
Izhodišča za projekcijo občine Miklavž. Tu smo predvideli 
prihodke in odhodke v bodoči občini, število zaposlenih, 
raziskali gospodarske potenciale občine in vso potrebno 
infrastrukturo. Ugotovili smo, da bi z glavarino od države 
in z ostalimi prihodki občina lahko po takratni zakonodaji 
zelo dobro delovala.

Kljub temu nam ni uspelo prepričati večine. Glavni krivci 
za to so bili po našem mnenju vodilni v kraju in vodje na 
novo nastajajočih strank, saj so nas podpirali s figo v žepu, 
svojih simpatizerjev pa niso hoteli motivirati. Tu so bile še 
vedno prisotne medkrajevne zamere, veliko je bilo tudi 
medsebojnega rivalstva in nenehna vprašanja, kdo bo 
bodoči župan.

Tako je referendum propadel, 29. maja 1994 je prišlo na 
referendum od 4438 volivcev 57,6 %, PROTI je glasovalo 
79,8 %, ZA je glasovalo 19 %, neveljavnih je bilo 1,3 %.
 
Takrat so nekateri veselo praznovali, člani SKD-ja smo 
mogli požreti tudi marsikatero pikro na naš račun, češ kaj 
se vi greste. 

Streznitev je po navadi vedno boleča. Prišle so lokalne 
volitve v mestni svet. Krajani Miklavža smo zaradi 
nesoglasja ostali brez predstavnika v mestnem svetu 
Maribor, tako so ostala vrata v mestno občino zaprta. 
Krajevna skupnost je funkcionirala z minimalnimi sredstvi, 
prišla je zima, zmanjkovalo je kurjave in osnovnih sredstev 
za delo KS. Panika v KS je bila vedno večja. Prišle so 

KAKO SMO 
PRIPRAVLJALI 
TEMELJE 
ZA OBČINO MIKLAVŽ 
NA DRAVSKEM POLJU

Občina
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prošnje na našo stranko, da pomagamo preko svojih 
svetnikov za ureditev stanja. Nismo imeli namena vleči 
zamer, zato smo po svojih močeh vplivali preko naših 
prijateljev iz Občinskega sveta Maribor, da so se zadeve 
urejale.

Tudi namero o samostojni občini smo peljali naprej. 
Referendum je bil pred tem uspešen v občini Starše in v 
občini Duplek. Od tam so prihajale vzpodbudne novice, z 
mariborsko občino so vzorno sodelovali, dobivali so tudi 
vso strokovno pomoč pri vzpostavitvi občine, uprava je hitro 
poprijela za delo in v letu so se že pokazali vzpodbudni 
rezultati. Pričelo se je komunalno urejanje okolja, društva 
so dobila več sredstev za svoje delo, denarja je bilo za 
nemoteno delo dovolj, občinski svet in župan so lahko 
razporejali finance po skupnem dogovoru. Vse to so hitro 
opazili v Miklavžu tudi tisti, ki so bili še nedolgo proti 
odcepitvi od mariborske občine. Takrat je z občine prišla 
ideja, ali Miklavž kot krajevna skupnost ali mestna četrt. Na 
raznih srečanjih in na pritisk na vodstva KS smo pripravili 
več pogovorov s predstavniki KS Skoke, KS Dobrovce in KS 
Dravski Dvor. Ti pogovori so se izkazali kot zelo uspešni 
in medsebojnega zaupanja je bilo vedno več. Mi smo še 
vedno zagovarjali tezo, da je najbolje, če smo samostojna 
občina.

Člani SKD smo že 23. 3. 1996 organizirali javno tribuno 
Kako do občine Miklavž. Namen je bil razprava o 
lokalni samoupravi, občina, krajevna skupnost, regija 
ali pokrajina. Povabili smo krajane iz vseh krajevnih 
skupnosti. Verjetno dvorana KUD že dolgo ni bila tako 
polna, našteli smo preko 250 ljudi. Gostje večera in 
razlagalci tematike so bili prvi predsednik vlade Republike 
Slovenije Lojze Peterle, takratni podpredsednik državnega 
zbora, pozneje predsednik ustavnega sodišča dr. Miroslav 
Mozetič, poslanka državnega zbora Nada Skuk, poslanec 
državnega zbora in član odbora za lokalno samoupravo 
Jurij Malovrh, župan občine Podčetrtek Marjan Drofenik, 
podžupan mestne občine Maribor dr. Peter Pavel Klasinc, 
mestni svetnik dr. Jože Lep, mestni svetnik Janez Gajšek, 
Janez Praprotnik, Janez Lorenčič in mnogi drugi. 

Splošna ugotovitev je bila, da ima Miklavž s sosednjimi KS 
vse možnosti, da postane občina. Gostje so obljubili tudi pri 
sami realizaciji vso podporo, kar se je poznalo tudi kasneje 

pri samih vlogah in absolutni podpori tako v vladi kot tudi v 
mestnem svetu Maribor.

Na zborih občanov je bil 26. 4. 1996 imenovan odbor 
za vodenje aktivnosti v zvezi z lokalno samoupravo, ki 
se je pozneje s priključitvijo ostalih KS preimenoval v 
medkrajevni odbor za ustanovitev občine Miklavž. Tukaj 
se je pričelo pravo delo in dobro sodelovanje med člani 
krajevnega sveta in političnimi strankami. Zaradi dobrega 
sodelovanja in naše želje po samostojni občini smo člani 
SKD predali štafetno palico tudi ostalim, sami pa smo še 
vedno aktivno sodelovali pri pripravah. Prvotno so tekli 
pogovori za skupno občino tudi s KS Rogoza, KS Zrkovce, 
KS Dogoše in delom naselja Silvire Tomasini. Dogovori 
so potekali v prijateljskem vzdušju, vendar se je večina 
izrekla za občino Maribor, Rogoza pa k Hočam. Krajevne 
skupnosti Dobrovce, Dravski Dvor in Miklavž so sklenili, da 
se združijo v enotno občino, s tem da ostanejo še naprej 
kot krajevne skupnosti.

Odbor je pripravljal vso dokumentacijo za državni zbor in 
Mestno občino Maribor. Podpora je bila na vseh straneh. 
Na ponovnem referendumu so se krajani odločili za 
samostojno Občino Miklavž na Dravskem polju.

Ponovno so bile volitve, dobili smo prvega župana, prvi 
občinski svet in prvo občinsko upravo.

Po dvajsetih letih naj vas spomnim na besedilo, s katerim 
smo na letaku vabili krajane k prvemu referendumu:

Verjemite, da bo nova občina enako draga ali 
poceni kot so zdajšnje velike občine. Razlika 
bo v tem koliko bo nova občina bolj naša, 
domača priljubljena in gospodarna. Koliko 

bolj napredna in sprejemljiva za svojo okolico, 
imetje in denar, ki ji bo na razpolago.

Jožef Emeršič

Občina

NA PREHOJENO POT 
SE OZREM S PONOSOM 
IN ZADOVOLJSTVOM
POGOVOR Z ŽUPANOM  
LEOM KREMŽARJEM

1. Ni največja, ne najbolj zelena, 
najbolj bogata ali najbolj prometna, 
a je NAŠA. Občina, ki letos obeležuje 
20 let obstoja. Kako to doživlja prvi 
človek občine?
Pravzaprav je 20 let veliko. Če gledam nazaj, moram reči, 
da takrat, ob nastanku občine in začetku mojega mandata, 
nisem razmišljal, da bo tako dolgo trajalo. Človek opravlja 
delo, za katerega se odloči, v tem primeru tudi na tak 
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način, da je izbran s strani ljudi, ki izberejo nekoga, za 
katerega večina misli, da je pravi. Menim, da bi se moral 
vsak, ki je izvoljen, zavedati, da mu je dodeljena velika 
obveznost do ljudi. Ko nekoga izvolimo, mu pravzaprav 
damo v roke svojo usodo. Dejstvo, da sem bil izbran, sem 
vzel z vso resnostjo in nase prevzel veliko obveznost. Najsi 
je bil moj  prvi, drugi ali zadnji mandat, sem se zavedal , 
da moram zaupanje ljudi potrditi in upravičiti. Če se danes 
ozrem nazaj in pogledam rezultate dela dvajsetih let, 
občutim iskreno zadovoljstvo. Pravijo, da še Bog ni za vse, 
zato sprejmem tudi kritiko nezadovoljnežev - tudi to je del 
javnega delovanja. Prepričan pa sem, da je bilo v teh letih 
narejenih večinoma in za večino ljudi.

2. Priznati je treba, da so na prvem 
referendumu l. 1994 krajani vseh KS 
odločili, da ostanejo priključeni Mestni 
občini Maribor. Kaj menite, da je ljudi 
takrat prepričalo?
Predvidevam, da je l. 1994, na prvem referendumu o 
oblikovanju samostojne občine, ljudi prepričal občutek 
varnosti. Najbrž so mislili, da je odcepitev preveliko 
tveganje. V osnovi nisem pristaš drobljenja oz. nisem za to, 
da nekaj razpade brez razloga. Brezglavo in nepremišljeno 
oblikovanje novih občin je potrata časa in denarja. Priznati 
pa je treba, da velike občine niso dobro funkcionirale  ne 
takrat in še zdaj ne. Nove občine so nastajale na obrobju 
velikih občin in nikoli v sredini, kar jasno nakazuje, da je 
centralizacija še kako prisotna in da z oddaljenostjo od 
središča standard bivanja sorazmerno pada.

3. Pa se je hitro izkazalo, da interesov 
in potreb velika občina za majhne KS 
nima. Želja po samostojni občini je 
ponovno vzniknila in z referendumom 
je v šifrantu slovenskih občin št. 169 
pripadla Občini Miklavž na Dravskem 
polju. Zakaj je drugič uspelo?
Spremljanje razvoja novonastalih občin je bila pomembna 
izkušnja, predvsem, ker jim je država finančno naklonjena 
in se je vanje stekalo veliko državnega denarja. Nove 
občine so si lahko privoščile nove prostore, javne zgradbe, 
gradila in posodabljala se je infrastruktura… jasno, 
da drugačna odločitev na referendumu l. 1998 ni bila 
vprašljiva.

4. Kaj vas je vzpodbudilo in 
pripomoglo k odločitvi, da sprejmete 
prvi županski mandat?
V svojem dotedanjem poklicnem življenju sem opravljal 
mnoge funkcije. Nikoli direktno v politiki, temveč bolj ob 
robu, še posebej v javnem sektorju: če omenim le radio, 
od novinarja do direktorja, nekaj časa v delu bančnega 
sistema, zmeraj pa v družbenih dogajanjih. Tudi v  
nepoklicnem delu sem ves čas delal ljubiteljsko v raznih 
organizacijah: predvsem športa, 12 let predsednik Športne 
zveze Mb, podpredsednik olimpijskega komiteja Slovenije, 

Občina

pa predsednik klubov, direktor reprezentanc, skratka, vedno 
vpet v zadeve. Leta 2011 sem prejel plaketo Državnega 
sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem.
Ko so mi predlagali kandidaturo, sem jo najprej zavrnil. 
Nisem se videl v tej zgodbi, nisem poznal stranke (LDS, 
op. a.), bil sem praktično prišlek v Miklavžu. Potem pa 
se je zbudil športno tekmovalni duh in odločil sem se, 
da poskusim. Izkušnje dolgoletne vpetosti v družbeno 
dogajanje so mi pripomogle, da sem izziv novonastale 
občine videl dokaj jasno. Prostorska oprema, infrastruktura, 
občinska uprava…, vse je bilo treba postaviti na novo in 
prvič. 
Z zadovoljstvom lahko povem, da mi je uspelo v miklavško 
občinsko upravo pritegniti nekaj najboljših ljudi mariborske 
občine: Zvonko Fištravec, Zlatka Šmarčan, Ana Juvan, 
Francka Pegan, oblikovala se je strokovna ekipa, ki je hitro 
pognala motor novonastale občine.

5. Škarje in platno sta ostala torej 
na lastnih tleh, v lastni občini. Želja 
in potreb posameznih krajevnih 
skupnosti in celotne občine je bilo 
veliko, lahko bi v šali rekli, da je » bilo 
treba ukrojiti veliko različnih oblačil…« 
Kaj je imelo v očeh občinske uprave 
na prehodu v novo tisočletje absolutno 
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prioriteto?
Mislim, da sta občina in država servis , ki mora zagotavljati 
največ, kar lahko za ljudi. Občina je zato, da ljudje v 
njej živijo kar se da dobro: da imajo dober komunalni 
standard in javno infrastrukturo, da imajo urejeno okolje, 
možnost vključevanja v različnih društvih, prejemati in nuditi 
pomoč… Priznati je treba, da je bilo v tistem času v sklopu 
možnosti v KS veliko storjenega: graditi se je začela javna 
kanalizacija, javna razsvetljava, kar je zasluga zagnanih 
ljudi, ki so čutili potrebo, da v kraju napravijo nekaj za 
javno dobro, ne le za sebe. 
Odločili smo se, da nadaljujemo, in odprli smo cel nabor 
projektov, ki jih je bilo potrebno postaviti, nadgraditi, 
obnoviti. Po 20 letih upam trditi, da smo med najbolj 
urejenimi občinami.

6. Na spletni strani občine je zapisan 
slogan »občina prijetnega bivanja«, za 
prijetno so-bivanje pa smo odgovorni 
vsi. 
Bivanje z nekom, ne le za lastne koristi, temveč tudi ob 
nekom za skupno dobro, je za človeka kot družbeno bitje 
ključno. V družbi lahko vsak nekaj prispeva, zato kot župan 
podpiram društveno dejavnost. Ni ga področja, ki ga 
v naši občini ne bi razvijalo kakšno društvo, skupina ali 
združenje in tega sem zelo vesel. Delovanje v društvih ljudi 
povezuje, ustvarja se pozitivno vzdušje in to je zasluga, ki 
si jo smem pripisati. Vesel sem, da nismo občina, kjer se 
le kregajo. Če se čutimo upoštevani in sprejeti, je rezultat 
prijetno bivanje in sobivanje. Upam, da se bo tak način 
razmišljanja, kjer je bistvo dogovarjanje in upoštevanje 
mnenja drugih, kjer ne vlada argument moči, nadaljeval.

7. Bili ste tudi predsednik Skupnosti 
občin Slovenije in imeli priložnost 
spoznati različne bolj in manj uspešne 
modele občin. Bi izpostavili kakšno 
dejavnost ali projekt, ki bi jo s 
ponosom postavili za vzgled drugim 
občinam?
Enkrat je kolega komentiral poročila naših občinskih sej in 
vprašal, zakaj se toliko pogovarjam, zakaj se udeležujem 
toliko občnih zborov… Ker mislim, da se je treba 
pogovarjati in dogovarjati. Če bi kaj postavil kot primer 
dobre prakse, bi verjetno ravno to. 
Zato sem na začetku vsakega mandata novoizvoljene 
svetnike nagovoril z besedami: »Prosim, če vse strankarske 
izkaznice pospravite v predale, kajti dogovarjali se 
bomo v dobro vseh. Razprtije, najsi bodo medkrajevne 
ali medstrankarske, obsojajo občino na neuspeh. 
Kdor špekulira, se hitro znajde v primežu lastnih zank, 
nezadovoljstvo pa je splošno.«

8. Prvemu županskemu mandatu je 
sledil drugi, tretji, četrti… So bili v 
teh 20 letih tudi težki oz. neprijetni 
trenutki, ko ste se kot župan vprašali, 

»ali je meni tega še sploh treba«?
Pogosto, a sem vztrajal. Ko sem se vprašal, kaj je meni 
tega treba, ni bil odgovor ne plača, ne funkcija, ne občutek 
moči ali pomembnost, sicer bi bile odločitve kdaj drugačne 
in bi mogoče tudi obupal. Gre za zavedanje, kaj pomeni 
javna funkcija - funkcija župana ali pa občinskega svetnika. 
K vztrajanju pa je verjetno pripomoglo tudi dejstvo, da 
sem športnik celo življenje in športni duh je izziv ali čar 
končnega dosega cilja. Kot alpinizem - če ne prideš na vrh, 
nisi opravil naloge! 
Zato je ob razglasitvi zadnjih volitev padla odločitev, da je 
to zadnji mandat.

9. Prenova in širitev matične osnovne 
šole s podružnico, obeh enot vrtca, 
obnovljen kulturni dom, prometna 
ureditev , nastale športne površine… 
Ste ponosni na izkupiček dela 20 let?
Odkrito, zelo sem ponosen. Da je Miklavž na Dravskem 
polju občina, ki je drugim lahko za zgled, je zasluga 
celotnega sistema, ne le župana. On lahko le daje neke 
usmeritve, krmilo in motor pa so občani, občinska uprava, 
člani občinskega sveta. Njihovo poslanstvo je, da vidijo 
v prihodnost, da se zavedajo posledic svojih odločitev 
za naslednje generacije, da iščejo dobre naložbe za 
prihodnost. So to nove industrijske cone v občini, ekološko 
sporne tovarne, degradacija naravnega okolja, nesmotrno 
izrabljanje naravnih virov? Nisem proti novim delovnim 
mestom v občini, a na račun slednjih ne sme trpeti zdravje 
ljudi ali življenjsko okolje.

10. Od novembra dalje vas ne bodo 
več naslavljali z g. župan, temveč 
z g. Kremžar. Bo spremembo težko 
sprejeti?
Vesel bom vsakega prijaznega pogleda in pozdrava, 
gospod ali tovariš. Od nikoder nisem odhajal z jezo, 
katerokoli delovno mesto sem zapustil, so za menoj ostali 
moji prijatelji. Iskreno si želim, da tako ostane.

11. S tem intervjujem mi kot 
izpraševalki pripada čast, da vas 
prva prosim za nekaj sklepnih misli 
ob praznovanju 20 let skupnega 
sobivanja.
20. obletnica je z mojega stališča pomembna, a za njo 
pride 30., 40., 50. obletnica. Življenje gre naprej, jaz pa 
ob tem jubileju napravim bilanco, potegnem črto in se na 
prehojeno pot ozrem s ponosom in zadovoljstvom.
Vesel sem, da sem lahko delal s toliko ljudmi, ki so v tem 
času prodefilirali skozi mehanizme delovanja občine in 
društev. Zgodbe dvajsetih let ni pisal en ali dva človeka, 
ustvarila se je dobra klima. Zapuščam usklajeno ekipo.
Pod črto le še eno sporočilo: brez politike, razprtij, 
superiornosti, prevlade argumenta moči in po volitvah vse 
strankarske izkaznice nazaj v predal!

Andreja Senčar
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VODENJE OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 
V OBDOBJU 1998 – 2018

OBČINSKI SVETNIKI OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM 
POLJU V OBDOBJU 1998 - 2018

Mandatno obdobje 1998 – 2002

Mandatno obdobje 2002 – 2006

Mandatno obdobje Župan Podžupan/ja Direktor občinske uprave

1998 - 2002 Leo Kremžar Verica Mom Francka Pegan

2002 - 2006 Leo Kremžar Verica Mom Francka Pegan

2006 - 2010 Leo Kremžar Francka Pegan

2010 - 2014 Leo Kremžar Francka Pegan, nato Suzana Gomolj v. d. 

2014 - 2018 Leo Kremžar Egon Repnik in Mirjana 
Vazzaz Ferčec Zvonko Fištravec

Anton Babič, Jožef Emeršič, Branko Lepej, Maks Ozvatič, Dušan Makovec, Maksimiljan Babič, Edvard Grindl, Rafael Izlakar, Edvard Korotaj 
(po županovi potrditvi), Rajko Šrimpf, Janez Beranič, Verica Mom, Janez Pleteršek, Vladimir Podhostnik, Jožef Ekart in Zdravko Lamot

Anton Babič, Marsel Zelenik, Dušan Makovec, Silven Majhenič (na začetku mandata Martin Miložič), Edvard Grindl, Milan 
Podjaveršek, Edvard Korotaj, Mirjana Vazzaz Ferčec, Edvard Škrabl, Rafael Izlakar, Ernest Centrih (na začetku mandata Jožef Kovačič), 
Saša Pelko, Franc Kocbek, Verica Mom, Jožef Ekart in Vladimir Podhostnik
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Mandatno obdobje 2006 - 2010

Mandatno obdobje 2010 - 2014

Janez Beranič, Milan Podjaveršek, Dragica Škulj, Rafael Izlakar, Dušan Janžek, Saša Pelko, Edvard Škrabl, Silven Majhenič, Egon 
Repnik, Stanislav Petek, Erik Kos, Verica Mom, Franc Kocbek, Violeta Kirbiš, Jožef Ekart in Vladimir Podhostnik

Aleksandra Martina Zupanič, Mojca Bedenik (na začetku mandata Andrej Simon Lunežnik), Boris Potrč, Rafael Izlakar, Dragica 
Centrih, Saša Pelko, Dušan Janžek, Silvo German, Edvard Škrabl, Stanislav Petek, Egon Repnik, Vinko Vauhnik, Janez Beranič, Violeta 
Kirbiš, Jožef Ekart in Vladimir Podhostnik

Damijan Simič, Leonida Gavez Šerbinek, Dragica Centrih, Majda Dobaja, Dušan Janžek, Mirjana Vazzaz Ferčec (na začetku 
mandata Petra Gorjup), Edvard Škrabl, Rafael Izlakar, Egon Repnik, Rok Florjančič, Gordana Paska, Silvo German (na začetku 
mandata Danica Korošec), Iztok Peterin, Stanislav Petek, Ksenija Rodeš in Zdravko Lamot

Foto: Dušan Janžek, Ernest Centrih in Jožef Emeršič

Mandatno obdobje 2014 - 2018



Naši izviri

10

20 LET JE DOLGO 
ALI KRATKO 
OBDOBJE?

Spoštovani krajan Miklavža Vili Vuk je 
zapisal: Kako hitro beži čas, da se tega niti 
ne zavedamo. Časa ne moremo shraniti niti 
zaustaviti. Edino, kar lahko storimo, je, da se 
ozremo nazaj in vsaj bežno zapišemo, da se 
bomo tega še kdaj spominjali.
 
In temu je namenjen tudi ta prispevek.
Pred dvajsetimi leti je državni zbor 8. 8. 1998 določil 
območje občine in potrdil nastanek nove Občine Miklavž 
na Dravskem polju. Še istega leta so novembra sledile 
lokalne volitve članov občinskega sveta in župana in v 
petek, 11. dec. 1998, ob 17. uri je bila sklicana 1. seja 
Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Miklavž v 
sejni sobi Krajevne skupnosti  Miklavž na D/p, Nad izviri 
6. Na seji so bili prisotni: Rafko Izlakar, Anton Babič, 
Maks Ozvatič, Janez Pleteršek, Jožef Ekart, Jožef Emeršič, 
Leo Kremžar, Rajko Šrimpf, Maksimiljan Babič, Vera 
Mom, Janez Beranič, Branko Lepej, Edvard Grindl, Dušan 
Makovec, Zdravko Lamot, Vlado Podhostnik.

Stojijo: Zvonko Fištravec, Ana Juvan, Francka Pegan 
Dušanka Glavica, Suzana Gomolj, Simon Hmelak, Aleš 

Rojko in Zlatka Šmarčan

Občina

Seje so se poleg izvoljenih članov OS in izvoljenega in 
potrjenega župana Leona Kremžarja udeležili še gostje: 
Milan Železnik, podsekretar v Službi vlade za lokalno 
samoupravo, Zvonko Fištravec, predstojnik oddelka za 
finance Mestne občine Maribor, in Branko Gregorič, 
sekretar Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

Seje so se poleg izvoljenih članov OS in izvoljenega in 
potrjenega župana Leona Kremžarja udeležili še gostje: 
Milan Železnik, podsekretar v Službi vlade za lokalno 
samoupravo, Zvonko Fištravec, predstojnik oddelka za 
finance Mestne občine Maribor, in Branko Gregorič, 
sekretar Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

Tako je občina dobila najvišji organ občine. Toda manjkali 
so prostori in osebje Občinske uprave (v nadaljevanju OU), 
t. j. organ, ki bo uresničeval sklepe OS. Na hitro smo se 
preselili v prostore KS Skoke, kjer smo gostovali tako dolgo, 
da so se uredili prostori v Miklavžu, v katerih so do tedaj še 
bivali KS Miklavž, Društvo upokojencev Miklavž, CATV in 
oddelek Upravne enote Maribor.
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Središče Miklavža

Vse to pa nas takrat ni motilo. Z veliko vnemo smo se lotili 
nalog za uspešen začetek nove občine. 

Izdelali smo nujno potrebne akte za delovanje občine, 
imenovali komisije, odbore in iskali sodelavce za delo v 
OU. K sreči je imel župan Leopold Kremžar poznanstvo in 
srečno roko, da je pripeljal v OU izkušene sodelavce.

Zaposlil je direktorico OU Francko Pegan, za finance 
Zvonka Fištravca, za družbene dejavnosti Zlatko Šmarčan, 
za komunalno dejavnost Ano Juvan, v tajništvu so se zvrstile 
Zdenka Fatur, Stanka Šalamun, Jasna Bitenc, Zalka Božič, 
za CATV Renata Vučina in kasneje še druge.

Zakaj se mi zdi pomembno naštevati vse te osebe ? 
Zato, ker so to osebe v OS in OU, ki so zaorale ledino 
današnje uspešne Občine Miklavž, in prav je, da se jih ob 
obletnicah spomnimo. Prav tako je bila ekipa OS in OU  
ena boljših izbir v vseh dvajsetih letih. Ta OS je dejansko 
bil usmerjen v delo in v dobrobit občanov celotne občine 
in ne parcialno po krajih občine (svetnikih) ali 
osebnih interesov. Lobiranja, grupiranja, preziranja 
nismo poznali. Spoštovali smo Statut in Poslovnik, 
osebnosti ter drug drugega. Sodelovali smo skupno pri 
oblikovanju predlogov ne oziraje, iz katere politične ali 
verske pripadnosti je kdo bil. Člani prvega OS se bodo 
še spomnili, kako radi smo se družili še po sejah OS pri 
»Štajercu«, kjer smo dopolnili še kakšno »pametno« idejo. 

Ko si kličem v spomin dogodke izpred 20 let, se ne 
spomnim več vsega in težko bi ocenil nepristransko. Zato 
se sami ozrite naokoli, prikličite v spomin preteklo sliko 
in preberite vrstice poročevalcev OU in videli boste, kaj 
smo dosegli oz. napravili v tem obdobju. O tem presodite 
občani sami. Mi smo se trudili uresničiti potrebe krajev 
(šole, vrtci, komunala, društvene dejavnosti, skrbi za 
starejše osebe) in upravičene želje občanov. Koliko je 
bilo tega uresničeno, bodo zapisali drugi. Župan je edini 
pristojen za pisne in ustne objave ter stike z občani. 
Občinski svet je imel vedno v mislih skrb za 
boljši jutri, za enakomeren razvoj vseh krajev v 

Občini Miklavž ter za ekološko urejen, mirno in 
prijazno okolje vseh občanov in okolja. 
Ali smo s tem uspeli?

Ker sem bil pri svojem delu v OS 20 let tudi kritičen, pri 
čemer priznam, da nisem imel vedno prav, pa kljub temu si 
želim, da se izpolnijo nekatere želje v korist vseh občanov 
občine: 
• Ohranite naravne zelenice, drevesa in gozd - ker to so 

pljuča kraja.
• Ne spreminjati zelenice (ca. 1000 m2) v asfaltno 

ploščad (vročinski val pri 35 stopinjah Celzija v senci, 
koliko je šele temperatura na soncu).

• Zmanjšujmo toplogredne pline in nepotrebno 
segrevanje ozračja (asfaltna plošča 1000 m2)

• Poskrbite za varnost otrok, šolarjev in jim ne omogočite 
prehoda Ptujske ceste na nezavarovanem prehode za 
pešce v štirikrakem prometnem križišču.

• Nujno je, da OS sprejme Pravilnik o integriteti. Zakaj? 
Zato da bi bilo odločanje na OS bolj realno in 
preudarno. Mi smo majhna občina in se med seboj 
poznamo. Zato je težko odločati o neki osebi ali zadevi 
nepristransko, če je vest iz pogovora ali s seje OS prej 
na terenu, kot se konča seja.

Pred nami so lokalne volitve v OS in svete KS. Iz izkušenj 
predlagam, da občani premislijo in pretehtajo, koga bodo 
predlagali v novi OS in v svet KS. Dobro je, da so svetniki 
strokovnjaki s področja financ, gospodarstva, gradbeništva, 
kmetijstva, kulture in novinarstva. Ne ponavljajmo 
istih napak! Obraz ni nobeno zagotovilo. Saj poznamo 
pregovor »Vsaka nova metla boljše pometa kot 
stara!« 

Nedvomno pa bo občina kljub temu gradila boljši jutri še 
prihodnje desetletje in prav tako ne brez težav, izzivov in 
dela, ki jih narekujejo potrebe in nadaljnji razvoj krajev v 
Občini Miklavž.
Pa srečno!

Rafko Izlakar

Občina

VČASIH DANES
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VČASIH DANES

Otroški vrtec Ciciban Miklavž

Središče Dobrovc

Središče Skok

Središče Dravskega Dvora

Občina
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VČASIH DANES

Miklavške gomile

Otok v Ulici Kirbiševih

Pločnik Miklavž - Dobrovce

Skoke, krožišče

Občina
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VČASIH DANES

Dobrovce

Otroški vrtec Ciciban Dobrovce

Podružnična šola Dobrovce

Asfaltiranje Ulice Paherjevih

Občina
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Zadnjič v letu 2017 so za občinsko omizje predstavniki 
občanov in občank Občine Miklavž sedli v četrtek, 21. 
decembra. Skozi dnevni red je, kot že utečeno, popeljal 
župan Leo Kremžar, ki se je na  začetku ustavil pri Odpisu 
dotrajanih osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ki ga 
je predlagala ravnateljica Javnega zavoda OŠ Miklavž. 
Občina kot ustanoviteljica zavoda je lastnica stvarnega 
premoženja in ga le slednja lahko tudi odpiše. V dobršni 
meri gre za dotrajan, uničen inventar podružnične šole.
  
Občinski svet je sprejel Rebalans poslovnega in finančnega 
načrta Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada 
Maribor za leto 2017, ki je bil pripravljen in posredovan v 
potrditev zaradi določenih neuresničenih ciljev sklada. 
 
Na podlagi drugega branja je stopil v veljavo Odlok o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 

Miklavž, ki temelji na predpisih Zakona o davku na 
nepremičnine oziroma upošteva Sistemska priporočila za 
izboljšanje sistema za nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča (NUSZ) z namenom priprave usmeritev glede 
urejanja podatkov, ki so osnova za določitev NUSZ in 
se pričnejo izvajati z letom 2018. Merila za plačevanje 
nadomestila, ki so sestavni del prej imenovanega odloka, 
so glede na:
• opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in 

drugimi objekti in napravami in možnosti priključitve na 
te objekte

• lego stavbnega zemljišča
• vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega 

zemljišča
• izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v 

gospodarskih dejavnostih. 

27. OBČINSKA SEJA 
POVEZALA LETO 2017

Foto: Rafael Izlakar in Roman Lorenčič

VČASIH DANES

Ureditev povezave ob gozdu v Dravskem Dvoru

Otroško igrišče Dravski Dvor

Občina
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Oprostitve plačila NUSZ za kmetijske objekte, ki se 
nahajajo na najožjem vodovarstvenem območju, več nimajo 
podlage v tem odloku. Odmera nadomestila za fizične 
osebe se bo glede na možnost več-obročnega plačila 
izvedla na naslednji način:
• do 25 evrov v enem obroku
• od 25 do 60 evrov v dveh obrokih
• nad 60 evrov v štirih obrokih.
Pravne osebe pa plačujejo nadomestilo v 12 obrokih. 

Novosprejet odlok NUSZ torej predstavlja uskladitev z 
veljavno zakonodajo in odpravlja manjše nepravilnosti, 
predvsem pa bo olajšal občanom plačilo nadomestila 
v več obrokih, do sprememb samega sistema odmere 
nadomestila pa s tem odlokom ne bo prišlo. 

Točka pobud in vprašanj je tudi tokrat za govorniški pult 
popeljala nekaj svetnikov in svetnic. Egon Repnik  je ob tem 
predlagal, da se na podlagi Pravilnika o subvencioniranju 
izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda na območju 
Občine Miklavž pristopi k spremembi oziroma podaljšanju 
roka za prijavo na Javni razpis za subvencioniranje 
izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda ali preureditve 
hišnega priključka, izvedbe dela hišnega priključka ter 
izgradnje in nakupa male čistilne naprave na območju 
Občine Miklavž v letu 2017. Namreč v Dobrovcah in 
Skokah je še kar nekaj lastnikov nepremičnin, ki se niso 
priključili v veljavnem roku. 

Dušan Janžek je povprašal, ali je novelirana Študija 
nevarnih šolskih poti, ki bi naj bila ena izmed podlag za 
odločanje o povrnitvi stroškov prevoza otrok na nevarnih 
relacijah. Uslužbenka občinske uprave Suzana Gomolj je 
ob tem povedala, da bodo sredstva za plačilo stroškov 
izdelave nove Študije nevarnih poti predvidena v predlogu 
proračuna za leto 2018 in da bo ta pripravljena do 
začetka šolskega leta 2018/1019. Župan je še dopolnil, 
da se razmišlja o spremembi izbire prevoznika otrok. Prej 
omenjeni svetnik je izpostavil tudi problematiko izgradnje 
priklopa na javno kanalizacijsko omrežje za tri stanovanjske 
hiše iz Kašperjeve ulice in ulice Na gaj v Dobrovcah, 
katerih lastniki so primorani urediti skupni kanalizacijski 
priključek v razdalji cca. 160 m in ob dejstvu, da je s strani 
geodetske službe izmerjen 0,5  cm padca na tekoči meter. 
To predstavlja tveganje pri sami izgradnji, poleg tega pa 
bo po trditvah nekaterih izvajalcev izgradnje kanalizacijskih 
priključkov potrebno zgraditi črpališče odpadnih voda. 
Zato je svetnik predlagal, da se podaljša rok prijave na 
javni razpis za subvencioniranje izgradnje ter da strokovne 
službe Občinske uprave začno aktivno iskati boljše, 
ustreznejše rešitve priklopa na javno kanalizacijsko omrežje 
za te tri stanovanjske hiše. Župan je odgovoril, da Pravilnik 
o subvencioniranju izgradnje in nakupa črpališč odpadnih 
voda na območju Občine Miklavž v svojih kriterijih poleg 
stroškov nakupa in vgradnje črpališč odpadnih voda iz 
objektov med drugim določa tudi subvencioniranje izvedbe 
dela hišnega priključka na kanalizacijsko omrežje, kadar se 
objekti priključujejo na zemljiščih, ki ne mejijo neposredno 
na javno površino, v kateri je zgrajeno kanalizacijsko 
omrežje. 

Rafko Izlakar je predlagal, da se v Odlok o proračunu 
Občine Miklavž za leto 2018 uvrstijo naslednji projekti: 

dograditev OŠ Miklavž in vrtca Ciciban v Dobrovcah ter 
izgradnje kanalizacije v Dravskem Dvoru. Vprašal je tudi 
za stališče o spremembi prostorskega plana ob dejstvu, 
ker se zaradi gradnje novega industrijskega obrata v 
sosednji občini obeta večje priseljevanje v okoliške kraje, 
naša občina pa ima območja že posekanega gozda. Ob 
tem je izvedel, da so zemljišča, kjer je gozd že posekan, 
v zasebni lasti. Za to območje je sprejet tudi Občinski 
podrobni prostorski načrt, s katerim so smernice ureditve 
območja jasno določene. 

Silvo German je želel pojasnilo, zakaj še vedno ni 
nameščen prometni bič nad prehodom za pešce v 
Dravskem Dvoru. Razlog izvedbe je na strani podjetja 
Nigrad, d. d. Zanimalo ga je tudi, kako daleč je 
pridobivanje gradbenega dovoljenja za izgradnjo 
kanalizacije in ostale infrastrukture v Lovski ulici v 
Dravskem Dvoru, saj še niso pridobljena vsa zemljišča. 
Župan je v svojem odgovoru jasno povedal, da gradbeno 
dovoljenje še ni pridobljeno zaradi težav, ki se pojavljajo 
pri lastniškem urejanju zemljišč ter da potekajo pogovori 
glede oblikovanja rešitve za izvedbo projekta, v katerem bi 
določena zemljišča izvzeli. 

Majda Dobaj je v zvezi z defibrilatorjem v Dravskem Dvoru 
in Skokah predlagala, da se namestita na dostopnejše 
in vidnejše mesto, kot je to v Dobrovcah, ter da se ta 
pridobitev oziroma uporaba predstavi v Miklavških novicah. 
Dodala je še pripombo na neprimerno obliko plačljivih 
voščil političnih strank, ki so bila objavljena v decembrski 
izdaji lokalnega časopisa Naši izviri. Objava je bila 
namreč drugačna od naročene.  

Zaradi Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki med 
drugim ureja določanje turistične takse oziroma pristojbine 
za prenočevanje turistov, so v Občini Miklavž sprejeli 
Odlok o turistični taksi. Slednja se določa v točkah, 
vrednost točke znaša 0,115 evrov in je namenski vir 
financiranja za spodbujanje razvoja turizma v občini. Za 
informacijo naj povemo, da imamo v Občini Miklavž dva 
manjša ponudnika turističnih namestitev, tako da večjih 
proračunskih prihodkov iz tega naslova ni pričakovati. 

Gradivo te občinske seje seznanja o prodaji nepremičnega 
premoženja Občine Miklavž, in sicer 129 m2 stavbnega 
zemljišča ob Tezenski ulici v Miklavžu za ceno 100,00 
evrov po m2. 

Kot veleva zakonodaja na področju javnih financ, so 
sprejeli sklep o začasnem financiranju Občine Miklavž za 
leto 2018, s čimer je omogočeno nemoteno izvajanje nalog 
občine v obdobju januar-marec 2018 oziroma do sprejema 
proračuna za leto 2018. V tem obdobju so tako obveznosti  
poravnavane iz istih proračunskih postavk kot v preteklem 
letu.
                                                                                                                  

Mateja Pleteršek 

Občina
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Po vstopu v novo leto 2018 so se na redni občinski seji 
svetnice in svetniki prvič srečali 1. februarja 2018, ko so 
med drugim soglašali z  novelacijo Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta »Novogradnja športnih igrišč v 
Dravskem Dvoru». Novelacija se nanaša na spremembo 
vrednosti investicije, spremembo virov financiranja in 
terminskega plana realizacije. Dokončanje se predvideva 
čez mesec ali dva. Kar zadeva vrednost in vire, je 
sprememba zaradi kandidature tega projekta na javnem 
razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje 
športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2018, 
2019 in 2020, kjer se obeta pridobitev nepovratnih sredstev 
v višini 46.943,26 evrov. 

Nadalje so potrdili PIZ oziroma Predinvesticijske zasnove 
za projekt »Ureditve komunalne infrastrukture v Dravskem 
Dvoru (Lovska ulica in Ulica 8.februarja)«. Te so ene izmed 
treh dokumentov (DIIP-dokument identifikacije investicijskega 
projekta in IP-investicijski program), ki se morajo zagotoviti 
za investicijske projekte v vrednosti nad 2.500.000 
evrov. V sklopu tega projekta je izvedba gradbenih del 
razdeljena  v dve fazi, ki bosta potekali od letošnjega do 
leta 2021. V vsaki fazi bo vključena izgradnja kanalizacije, 
rekonstrukcija vodovodne napeljave, izvedba javne 
razsvetljave in rekonstrukcija cest. Ob Lovski ulici bo 
zgrajen tudi pločnik. Faznost izvedbe pa bo naslednja: 
letos in prihodnje leto ureditev komunalne infrastrukture v 
območju Lovske ulice, v letu 2020 in 2021 pa v Ulici 8. 
februarja. Projekt bo skupno težak skorajšnjih 3 milijone 
evrov. 

V točki pobud in vprašanj je svetnik Damijan Simič 
povprašal o pripravi sprememb Pravilnika o vrednotenju 
letnih programov na področju športa v Občini Miklavž, 
kar je kot točko dnevnega reda pričakoval na tej občinski 
seji. Izvedel je, da se je delovna komisija predmetnega 
pravilnika sestala že trikrat in pripravila prvi del pravilnika. 
V pripravi pa so še merila oziroma kriteriji, na podlagi 
katerih se bo v kratkem pripravil čistopis sprememb 
pravilnika. Prej imenovanega svetnika je še zanimalo zakaj 
mikro, mala in srednja podjetja iz Občine Miklavž ne bodo 
vključena med potencialne prejemnike državnih pomoči v 
okviru Četrtega javnega razpisa za sofinanciranje malih 
začetnih naložb v izvedbi Mariborske razvojne agencije 
in Regionalne razvojne agencije Koroška, d. o. o. ter v 
sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom 
iz srede meseca februarja 2018. Na to temo bo svetniku 
pripravljen pisni odgovor. 

Dušan Janžek je vprašal o sklenjenem dogovoru z 
upravljalcem Dobravskega pokopališča, da se vrata 
na ograji (gledano iz miklavške smeri) ne bi zaklepala. 
Občinska uprava je s strani upravljalca prejela 
informacijo, da morajo biti vsa vrata zaradi varnosti 
izven obratovalnega časa zaklenjena. Isti svetnik je še 
podal pobudo, da se zapisniki vseh stalnih delovnih teles 
Občinskega sveta takoj po zapisu svetnicam in svetnikom 

pošljejo po elektronski pošti. 
Edvard Škrabl je predlagal, da se kontrole o nepriključenih 
stanovanjskih objektih na novo kanalizacijsko omrežje, ki jih 
izvaja družba Nigrad, d. d., izvajajo tudi v prihodnje. Kot 
je bil odgovor s strani občinske uprave, te potekajo ves čas 
in bodo še dalje.

Nekoliko obsežnejša na tem sklicu je bila prva obravnava 
predloga Odloka o proračunu Občine Miklavž za leto 
2018, kjer so v razpravi predstavniki odborov posredovali 
nekaj stališč, dopolnitev. Poleg tega pa se bodo za drugo 
branje upoštevali še predlogi, izoblikovani na sejah Svetov 
KS. Ne nazadnje pa tudi predlogi iz javne razprave, ki 
je potekala do 16. 2. 2018 in je zakonodajna noviteta na 
področju potrjevanja občinskih proračunov. 

Za drugo branje bo tako denimo izvzet odkup zemljišča 
ob miklavški cerkvi, izvedba pločnika z javno razsvetljavo 
Miklavž - Rogoza in izgradnja pločnika Ulice Zlatke Karer v 
delu med Kurirčkovo ulico in Novorogoško ulico v Miklavžu.  

Se pa bodo za drugo obravnavo dodale postavke: 
sofinanciranje prireditve Športnega društva Dinamika 
v Dravskem Dvoru ob dnevu mladosti, odkup zemljišča 
za preboj iz Mladinske ulice do Športnega parka v 
Dobrovcah, sanacija in obnova prostorov v cerkvi v 
Dobrovcah in ureditve vaškega jedra; prevzeli se bodo 
materialni stroški za večnamenski objekt v Športnem parku 
Dobrovce ter delni stroški v povezavi z odkupom zemljišč 
za novo povezovalno cesto do Ulice Kirbiševih ter izdelava 
študije varnih šolski poti. 

Z gradivom občinske seje so bili seznanjeni še z Letnim 
načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miklavž 
kakor tudi z Dokončnim poročilom o opravljenem letnem 
planu dela oziroma programa nadzora investicij in 
projektov ter tekočega poslovanja Občine Miklavž za leto 
2014 in 2015, ki ga je pripravil Nadzorni odbor Občine 
Miklavž in ga je občinski svet brez razprave potrdil. 
Nadzor, ki ni odkril nepravilnosti,  se je vršil na temo:
• poslovanje družbe Catv v letu 2014 in spremljanje 

tekočega poslovanja v letu 2015
• investicija kanalizacije Skoke - Dobrovce
• investicija in vzdrževanje poslovnih prostorov občine v 

letu 2014
• investicija obnove strehe na Zdravstvenem domu 

Miklavž. 
Z odstopom v javno dobro je bil pridobljen del zemljišča 
ob Ul. 8. februarja in odcepa Ceste v Hotinje v Dravskem 
Dvoru, ki je del že kategorizirane občinske ceste. 

V skladu z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za 
gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, so 
se za 2% zvišali obračunski stroški za izračun komunalnega 
prispevka.

Mateja Pleteršek

PRVA LETOŠNJA 
SEJA OS
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DATUM URA NASLOV PRIREDITVE KRAJ DRUŠTVO
sreda, 4. april 2018 10.00 - 16.00 PLANINSKA RAZSTAVA OB 15-LETNEM DELOVANJU DRUŠTVA - odprtje KULTURNI DOM MIKLAVŽ PLANINSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ

četrtek, 5. april 2018
10.00 - 16.00 PLANINSKA RAZSTAVA OB 15-LETNEM DELOVANJU DRUŠTVA KULTURNI DOM MIKLAVŽ PLANINSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ
18.00 1. SALAMIJADA - razglasitev rezultatov vzorcev, podelitev priznanj in 

degustacija
KS SKOKE TURISTIČNO DRUŠTVO

petek, 6. april 2018
18.00 ROČNODELSKA RAZSTAVA - odprtje KS DOBROVCE ROČNODELSKA SEKCIJA PD MATEJA BORA
19.00  - 22.00 DAN ODPRTIH VRAT REKREACIJE ŠPORTNA DVORANA MIKLAVŽ DTV PARTIZAN

sobota, 7. april 2018
9.00 - 18.00 ROČNODELSKA RAZSTAVA KS DOBROVCE ROČNODELSKA SEKCIJA PD MATEJA BORA
18. 00 SREČANJE TAMBURAŠEV ŠPORTNA DVORANA MIKLAVŽ KUD ZVONKE ANTOLIČIČ

nedelja, 8. april 2018 9. 00 - 18.00 ROČNODELSKA RAZSTAVA KS DOBROVCE ROČNODELSKA SEKCIJA PD MATEJA BORA
sreda, 11. april 2018 16.00 LOKALNO OCENJEVANJE VINA LETNIKA 2017 KULTURNI DOM MIKLAVŽ DRUŠTVO VINOGRADNIKOV
petek, 13. april 2018 9.00  - 18.00 RAZSTAVA ROČNIH DEL IN LIKOVNIH DEL KULTURNI DOM MIKLAVŽ DU MIKLAVŽ

sobota, 14. april 2018

8.00 - 10.00 MERITVE KRVNEGA PRITISKA, HOLESTEROLA IN SLADKORJA V KRVI DOM KRAJANOV DRAVSKI DVOR DRUŠTVO ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA GLOG
8. 00 - 20.00 DAN KOŠARKE 2018 ŠPORTNA DVORANA MIKLAVŽ ŠD KOŠARKARSKA ŠOLA MIKLAVŽ
9.00  - 18.00 RAZSTAVA ROČNIH IN LIKOVNIH DEL KULTURNI DOM MIKLAVŽ DU MIKLAVŽ
10. 00 - 12.00 DELAVNICA Z NASLOVOM POMLAD JE TU DOM UPOKOJENCEV MIKLAVŽ DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE

nedelja, 15. april 2018
7.45 RIBIŠKO TEKMOVANJE V POČASTITEV OBČINSKEGA PRAZNIKA MIKLAVŠKA MLAKA RIBIŠKO DRUŠTVO MIKLAVŠKA MLAKA
9.00 - 16.00 RAZSTAVA MALIH ŽIVALI PRI DOMU KRAJANOV DRAVSKI DVOR DRUŠTVO GOJITELJ
9.00 POHOD OB MEJAH OBČINE MIKLAVŽ ZBOR PRI OŠ PLANINSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ

četrtek, 19. april 2018
8.20 - 10.00 DAN ODPRTIH VRAT Z NASLOVOM »SPOZNAJ SVOJO OBČINO«  - 

EKOLOGIJA
ŠPORTNA DVORANA MIKLAVŽ OŠ MIKLAVŽ

18.00 SVEČANA AKADEMIJA KULTURNI DOM MIKLAVŽ OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

petek, 20. april 2018
9.30 PRIŠLA JE POMLAD ENOTA VRTCA CICIBAN DOBROVCE OŠ MIKLAVŽ, VRTEC CICIBAN
9.30 PREBUJANJE POMLADNIH CVETLIC ENOTA VRTCA VRTILJAK MIKLAVŽ OŠ MIKLAVŽ, VRTEC VRTILJAK

sobota, 21. april 2018

10.00 - 13.00 DAN ODPRTIH VRAT RIMSKIH GOMIL RIMSKE GOMILE V MIKLAVŽU TURISTIČNO DRUŠTVO
17.00 TURNIR »BORBENIH DVOJIC« V NAMIZNEM TENISU VELIKA DVORANA DOM KRAJANOV DRAVSKI DVOR ŠPORTNO DRUŠTVO DINAMIKA
18.00 KONCERT OB 30. OBLETNICI PEVSKE SEKCIJE DU MIKLAVŽ KULTURNI DOM MIKLAVŽ DU MIKLAVŽ
19. 0 - 20.30 OGLED UMETNIŠKIH DEL ZNOTRAJ GOMILE RIMSKE GOMILE V MIKLAVŽU TURISTIČNO DRUŠTVO

nedelja, 22. april 2018
8.00 - 11.00 MERJENJE KRVNEGA TLAKA, SLADKORJA IN HOLESTEROLA KS DOBROVCE RK DOBROVCE
9.00 - 14.00 NOGOMETNI TURNIR MLAJŠIH SELEKCIJ U7 ŠPORTNI PARK DOBROVCE NK DOBROVCE
18.00 BOG MASAKRA - PREMIERA KULTURNI DOM MIKLAVŽ KUD ZVONKE ANTOLIČIČ

ponedeljek, 23. april 2018 9.00 - 17.00 RAZSTAVA MODELOV PLOVIL - LADIJ KULTURNI DOM MIKLAVŽ KUD ZVONKE ANTOLIČIČ
torek, 24. april 2018 9.00 - 17.00 RAZSTAVA MODELOV PLOVIL - LADIJ KULTURNI DOM MIKLAVŽ KUD ZVONKA ANTOLIČIČ

sreda, 25. april 2018
9.00 - 17.00 RAZSTAVA MODELOV PLOVIL - LADIJ KULTURNI DOM MIKLAVŽ KUD ZVONKE ANTOLIČIČ
13.00 TURNIR KEGLJANJA S KROGLO NA VRVICI KEGLJIŠČE V ŠPORTNEM PARKU DOBROVCE DU DOBROVCE

četrtek, 26. april 2018 17.00 PREDAVANJE O GOBAH (SAMOOSKRBA) Z DEGUSTACIJO GOBOVE JUHE KULTURNI DOM MIKLAVŽ GOBARSKO DRUŠTVO SNEŽKA

petek, 27. april 2018
13.00 FLANČIČ PISKER (v primeru slabega vremena bo prireditev 5. 5. 2018) ŠPORTNI PARK DOBROVCE PROSVETNO DRUŠTVO MATEJA BORA
14.00 KRAJEVNI PRAZNIK DOM KRAJANOV DRAVSKI DVOR KS DRAVSKI DVOR
14. 00 -18.00 ROČNODELSKA RAZSTAVA - odprtje DOM KRAJANOV DRAVSKI DVOR DU MODRA JESEN DRAVSKI DVOR

sobota, 28. april 2018 9.00 - 17.00 ROČNODELSKA RAZSTAVA DOM KRAJANOV DRAVSKI DVOR DU MODRA JESEN DRAVSKI DVOR

nedelja, 29. april 2018
12.00 - 18.00 ROČNODELSKA RAZSTAVA DOM KRAJANOV DRAVSKI DVOR DU MODRA JESEN DRAVSKI DVOR
15.00 POHOD PO MEJAH DRAVSKEGA DVORA ZBOR PRI DOMU KRAJANOV DRAVSKI DVOR KS DRAVSKI DVOR IN DU MODRA JESEN DRAVSKI 

DVOR

ponedeljek, 30. april 2018

14.00 POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA PRI DOMU KRAJANOV SKOKE KS SKOKE
16.30 POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA PRI DOMU KRAJANOV DRAVSKI DVOR KS DRAVSKI DVOR
18.00 POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA MIKLAVŠKI TRIKOTNIK PGD MIKLAVŽ
20.30 KRESOVANJE IN DRUŽABNO SREČANJE MIKLAVŠKI TRIKOTNIK OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, PGD 

MIKLAVŽ IN DRUŠTVA OBČINE
torek, 1. maj 2018 14.00 POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA PRI VRTCU CICIBAN DOBROVCE KS DOBROVCE

Občina
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DATUM URA NASLOV PRIREDITVE KRAJ DRUŠTVO
sreda, 4. april 2018 10.00 - 16.00 PLANINSKA RAZSTAVA OB 15-LETNEM DELOVANJU DRUŠTVA - odprtje KULTURNI DOM MIKLAVŽ PLANINSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ

četrtek, 5. april 2018
10.00 - 16.00 PLANINSKA RAZSTAVA OB 15-LETNEM DELOVANJU DRUŠTVA KULTURNI DOM MIKLAVŽ PLANINSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ
18.00 1. SALAMIJADA - razglasitev rezultatov vzorcev, podelitev priznanj in 

degustacija
KS SKOKE TURISTIČNO DRUŠTVO

petek, 6. april 2018
18.00 ROČNODELSKA RAZSTAVA - odprtje KS DOBROVCE ROČNODELSKA SEKCIJA PD MATEJA BORA
19.00  - 22.00 DAN ODPRTIH VRAT REKREACIJE ŠPORTNA DVORANA MIKLAVŽ DTV PARTIZAN

sobota, 7. april 2018
9.00 - 18.00 ROČNODELSKA RAZSTAVA KS DOBROVCE ROČNODELSKA SEKCIJA PD MATEJA BORA
18. 00 SREČANJE TAMBURAŠEV ŠPORTNA DVORANA MIKLAVŽ KUD ZVONKE ANTOLIČIČ

nedelja, 8. april 2018 9. 00 - 18.00 ROČNODELSKA RAZSTAVA KS DOBROVCE ROČNODELSKA SEKCIJA PD MATEJA BORA
sreda, 11. april 2018 16.00 LOKALNO OCENJEVANJE VINA LETNIKA 2017 KULTURNI DOM MIKLAVŽ DRUŠTVO VINOGRADNIKOV
petek, 13. april 2018 9.00  - 18.00 RAZSTAVA ROČNIH DEL IN LIKOVNIH DEL KULTURNI DOM MIKLAVŽ DU MIKLAVŽ

sobota, 14. april 2018

8.00 - 10.00 MERITVE KRVNEGA PRITISKA, HOLESTEROLA IN SLADKORJA V KRVI DOM KRAJANOV DRAVSKI DVOR DRUŠTVO ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA GLOG
8. 00 - 20.00 DAN KOŠARKE 2018 ŠPORTNA DVORANA MIKLAVŽ ŠD KOŠARKARSKA ŠOLA MIKLAVŽ
9.00  - 18.00 RAZSTAVA ROČNIH IN LIKOVNIH DEL KULTURNI DOM MIKLAVŽ DU MIKLAVŽ
10. 00 - 12.00 DELAVNICA Z NASLOVOM POMLAD JE TU DOM UPOKOJENCEV MIKLAVŽ DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE

nedelja, 15. april 2018
7.45 RIBIŠKO TEKMOVANJE V POČASTITEV OBČINSKEGA PRAZNIKA MIKLAVŠKA MLAKA RIBIŠKO DRUŠTVO MIKLAVŠKA MLAKA
9.00 - 16.00 RAZSTAVA MALIH ŽIVALI PRI DOMU KRAJANOV DRAVSKI DVOR DRUŠTVO GOJITELJ
9.00 POHOD OB MEJAH OBČINE MIKLAVŽ ZBOR PRI OŠ PLANINSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ

četrtek, 19. april 2018
8.20 - 10.00 DAN ODPRTIH VRAT Z NASLOVOM »SPOZNAJ SVOJO OBČINO«  - 

EKOLOGIJA
ŠPORTNA DVORANA MIKLAVŽ OŠ MIKLAVŽ

18.00 SVEČANA AKADEMIJA KULTURNI DOM MIKLAVŽ OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

petek, 20. april 2018
9.30 PRIŠLA JE POMLAD ENOTA VRTCA CICIBAN DOBROVCE OŠ MIKLAVŽ, VRTEC CICIBAN
9.30 PREBUJANJE POMLADNIH CVETLIC ENOTA VRTCA VRTILJAK MIKLAVŽ OŠ MIKLAVŽ, VRTEC VRTILJAK

sobota, 21. april 2018

10.00 - 13.00 DAN ODPRTIH VRAT RIMSKIH GOMIL RIMSKE GOMILE V MIKLAVŽU TURISTIČNO DRUŠTVO
17.00 TURNIR »BORBENIH DVOJIC« V NAMIZNEM TENISU VELIKA DVORANA DOM KRAJANOV DRAVSKI DVOR ŠPORTNO DRUŠTVO DINAMIKA
18.00 KONCERT OB 30. OBLETNICI PEVSKE SEKCIJE DU MIKLAVŽ KULTURNI DOM MIKLAVŽ DU MIKLAVŽ
19. 0 - 20.30 OGLED UMETNIŠKIH DEL ZNOTRAJ GOMILE RIMSKE GOMILE V MIKLAVŽU TURISTIČNO DRUŠTVO

nedelja, 22. april 2018
8.00 - 11.00 MERJENJE KRVNEGA TLAKA, SLADKORJA IN HOLESTEROLA KS DOBROVCE RK DOBROVCE
9.00 - 14.00 NOGOMETNI TURNIR MLAJŠIH SELEKCIJ U7 ŠPORTNI PARK DOBROVCE NK DOBROVCE
18.00 BOG MASAKRA - PREMIERA KULTURNI DOM MIKLAVŽ KUD ZVONKE ANTOLIČIČ

ponedeljek, 23. april 2018 9.00 - 17.00 RAZSTAVA MODELOV PLOVIL - LADIJ KULTURNI DOM MIKLAVŽ KUD ZVONKE ANTOLIČIČ
torek, 24. april 2018 9.00 - 17.00 RAZSTAVA MODELOV PLOVIL - LADIJ KULTURNI DOM MIKLAVŽ KUD ZVONKA ANTOLIČIČ

sreda, 25. april 2018
9.00 - 17.00 RAZSTAVA MODELOV PLOVIL - LADIJ KULTURNI DOM MIKLAVŽ KUD ZVONKE ANTOLIČIČ
13.00 TURNIR KEGLJANJA S KROGLO NA VRVICI KEGLJIŠČE V ŠPORTNEM PARKU DOBROVCE DU DOBROVCE

četrtek, 26. april 2018 17.00 PREDAVANJE O GOBAH (SAMOOSKRBA) Z DEGUSTACIJO GOBOVE JUHE KULTURNI DOM MIKLAVŽ GOBARSKO DRUŠTVO SNEŽKA

petek, 27. april 2018
13.00 FLANČIČ PISKER (v primeru slabega vremena bo prireditev 5. 5. 2018) ŠPORTNI PARK DOBROVCE PROSVETNO DRUŠTVO MATEJA BORA
14.00 KRAJEVNI PRAZNIK DOM KRAJANOV DRAVSKI DVOR KS DRAVSKI DVOR
14. 00 -18.00 ROČNODELSKA RAZSTAVA - odprtje DOM KRAJANOV DRAVSKI DVOR DU MODRA JESEN DRAVSKI DVOR

sobota, 28. april 2018 9.00 - 17.00 ROČNODELSKA RAZSTAVA DOM KRAJANOV DRAVSKI DVOR DU MODRA JESEN DRAVSKI DVOR

nedelja, 29. april 2018
12.00 - 18.00 ROČNODELSKA RAZSTAVA DOM KRAJANOV DRAVSKI DVOR DU MODRA JESEN DRAVSKI DVOR
15.00 POHOD PO MEJAH DRAVSKEGA DVORA ZBOR PRI DOMU KRAJANOV DRAVSKI DVOR KS DRAVSKI DVOR IN DU MODRA JESEN DRAVSKI 

DVOR

ponedeljek, 30. april 2018

14.00 POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA PRI DOMU KRAJANOV SKOKE KS SKOKE
16.30 POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA PRI DOMU KRAJANOV DRAVSKI DVOR KS DRAVSKI DVOR
18.00 POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA MIKLAVŠKI TRIKOTNIK PGD MIKLAVŽ
20.30 KRESOVANJE IN DRUŽABNO SREČANJE MIKLAVŠKI TRIKOTNIK OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, PGD 

MIKLAVŽ IN DRUŠTVA OBČINE
torek, 1. maj 2018 14.00 POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA PRI VRTCU CICIBAN DOBROVCE KS DOBROVCE

Občina
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OBVESTILO 
Naslednja številka Naših izvirov bo izšla konec maja, 
zato prosim vse sodelavce, da svoje prispevke pošljejo na naslov uredništva najkasneje do 18. maja 2018.

Urednik

VABILO ZA 
SODELOVANJE 
NA RAČUNALNIŠKIH DELAVNICAH  
ZA STAREJŠE V OKVIRU PROJEKTA 
SIMBIOZA ŠOLA

Spoštovani starejši občani, babice, dedki in vsi 
ljubitelji računalniškega znanja!

V šolskem letu 2017/2018 na šoli izvajamo projekt 
Simbioza. V mesecu oktobru 2017 ste nekateri izmed 
vas že sodelovali v Simbiozi giba, kjer ste se vnukinjam in 
vnukom pridružili pri športnih aktivnostih v šoli.

V mesecu aprilu in maju 2018 pa želimo za vas organizirati 
pet računalniških delavnic, kjer se boste učili osnov uporabe 
računalnika, interneta in mobilne telefonije. Delavnice 
bodo brezplačne, potekale bodo v računalniški učilnici 
šole in bodo temeljile na medgeneracijskem sodelovanju in 
prenosu znanja z mladih na starejše. 
Vljudno vabljeni!

Prijave na telefon: 02/ 629 02 46 ali 
e-mail: andreja.rinc@guest.arnes.si

Andreja Rinc Urošević,
koordinatorica projekta na šoli

PROGRAM DELAVNIC

DATUM IN 
URA

TEMA

6. 4. 2018
13:00

KLIK V SVET (internet):
kaj je internet in kaj nam ponuja, varnost in 
internet, piškotki, kako priti do želene infor-
macije, spletni iskalniki, zanimive povezave.

13. 4. 2018
13:00

BREZ ELEKTRONSKE POŠTE NE GRE:
nasveti za varno uporabo interneta in ele-
ktronske pošte, ustvarjanje elektronskega 
računa,
spletna etika, pošiljanje in prejemanje elek-
tronske pošte, organizacija elektronske pošte,
klepet.

20. 4. 2018
13:00

PRIJATELJI NA SPLETU:
kaj so družabna omrežja, kaj je Facebook, 
ustvarjanje in urejanje profila na Facebooku, 
dodajanje prijateljev, všečkanje, dodajanje 
fotografij, izbris Facebook profila.

4. 5. 2018
13:00

SLIKAJMO NASMEHE (digitalna fotografija):
digitalna fotografija, prenos fotografij na 
računalnik, program za urejanje fotografij, 
tiskanje fotografij.

11. 5. 2018
13:00

SVET MOBILNE TELEFONIJE:
prenosni telefon, imenik, klicanje, SMS- in 
MMS- sporočila, nastavitve telefona, pametni 
telefoni, aplikacije, varna uporaba mobilnega 
telefona.

Občina
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Turistično društvo Miklavž stopa v osmo leto delovanja. 
Seznam opravljenega dela se daljša, seznam načrtov prav 
tako. Sodelovanje se širi v občini, pljusknilo je že preko 
njenih meja. Želimo še več. Mogoče so naše želje preveč 
optimistične za čas, ki ljudem ni naklonjen, in še tisto malo 
entuziazma za nekaj, kar ni boj za preživetje, v ljudeh 
počasi izginja. 

Peščica pa nas vztraja, čeprav nam včasih prav tako 
zastane korak in mislimo, da ne bo šlo. Ko pa ob zaključku 
nekega obdobja ugotovimo, da smo načrtovane aktivnosti 
celo nadgradili, nas to zopet potisne naprej . . . ja, 
moramo naprej!

Prijetni zvoki tamburic Miklavških tamburašev so zadoneli 
v  dvorani Kulturnega doma v  Miklavžu pred uradnim 
pričetkom letošnjega občnega zbora, ki smo ga pripravili v 
soboto, 3. februarja 2018.  Pred svojim članstvom  in pred 
mnogimi povabljenimi gosti smo nato razgrnili poročila o 
opravljenem delu v letu 2017 ter načrte za leto, ki je pred 
nami.

Že tradicionalno se je leto 2017 pričelo s prvo rezjo trte na 
Vinkovem pohodu, na katerem sodelujemo, organizira ga 
Planinsko društvo Miklavž. Sodelovanje se je nadaljevalo 
na pustni povorki v organizaciji PD Mateja Bora iz 
Dobrovc, marca pa smo že četrto leto zapored v obeh 
miklavških vrtcih razpisali likovni natečaj na temo pustnih 
mask. Otroci drugega starostnega obdobja so izdelali 176 
risbic, za kar so prejeli pisne pohvale, devet najlepših pa 
knjižne nagrade.

Največjo kulturnozgodovinsko znamenitost naše 
občine Rimsko gomilo smo aprila meseca predstavljali 
obiskovalcem ob dnevu odprtih vrat, že marca pa so si jo 
ogledali predšolski otroci in učenci prvih razredov naše 
osnovne šole. Doslej si je gomilo ogledalo že blizu 1.400 
obiskovalcev. 

Rimska gomila je bila s svojo lepo lokacijo letos priča 
enemu od staroslovanskih običajev. Prvič je bila v juniju 
izvedena prireditev Kresna noč, na kateri so nastopajoči s 
plesom in z recitalom predstavili navade in obrede naših 
prednikov  ob poletnem solsticiju ali »ob kresi, ko se dan 
obesi.«

Že četrtič po vrsti je majska prireditev Dobrote iz 
domačih logov privabila pred trgovino SPAR veliko število 
obiskovalcev, ki so po prisrčnih nastopih otrok miklavške 
šole in vrtcev lahko zaužili dobrote dobesedno iz domačih 
logov, saj so v veliki ponvi cvrčali bezgovi krofi, iz kotla je 
slastno dišala gobova juha, pred lokomotivo pa je bila vrsta 
za palačinke. Ob tem so stojnice naših zvestih sodelujočih 

društev ponujale odlična peciva, rulade, kruhke iz pirine 
moke, domače čaje, sokove in tudi domačo vinsko kapljico. 
Svoje moči je združilo osem društev naše občine, ki so 
sodelovala tudi na Pozdravu jeseni.

Pravljična številka sedem je resnično zaznamovala sedmič 
izvedeno največjo jesensko prireditev Pozdrav jeseni 
2017, ki je bila 30. septembra. Bil je sončen sobotni dan. 
Sodelovalo je rekordno število ponudnikov in društev naše 
občine in sosednjih občin, ki so ponujali najrazličnejše 
domače kulinarične dobrote. Društva, kmetije in drugi 
ponudniki so se izkazali z izrednim smislom za čudovito 
pripravljene stojnice, ki so jih poleg slastnih dobrot krasili 
tudi jesenski šopki in pridelki z njiv in vrtov. Še posebej 
zanimive so bile tiste, ki so ponujale izdelke iz zdravju 
prijaznih sestavin. Osem kuharskih ekip je tekmovalo v 
kuhanju štajerske kisle »župe«. Pripravili smo tekmovanje v 
šaljivih vaških igrah, ki se jih poleg odraslih posebej radi 
udeležujejo naši šolarji.  Skupaj je bilo kar 31 tekmovalcev.
 
Na tej jesenski prireditvi pa imajo posebno mesto tisti 
zanesenjaki in ljubitelji starih kmečkih običajev, ki so 
pripravljeni s skrbno ohranjeno dediščino svojih prednikov 
obiskovalcem pokazati delček kmečkih opravil s starim 
orodjem po starih šegah in navadah.  

Vsaj 600 obiskovalcev je tako lahko občudovalo lepo 
»opravljene kmečke fante« na improviziranem skednju 
PD Mateja Bora Dobrovce, kako so mlatili pšenico in jo z 
»vetrnico« tudi prečistili. Na »domačem dvorišču«  Društva 
upokojencev Dobrovce  so člani Sekcije za ohranjanje 
kulturne dediščine razstavili kmečka orodja izpred 53 
let. Nekdo je »klepal« srp, s še delujočimi žrmljami  so 
»žrmljali« koruzo in mleli moko. Člani DU Miklavž so pekli 
krompir, člani DU Skoke pa so ribali zelje.

Težko je na kratko opisati vse, kar se je na zeleni miklavški 
jasi tisto sobotno popoldne dogajalo in kaj vse so pridne 
roke članic in članov društev pripravili. Lahko pa vsaj 
predstavim vse tiste, ki nam tudi sicer stojijo ob strani 
in pomagajo, da svojo osnovno usmerjenost našega 
delovanja, ki temelji na meddruštvenem povezovanju, čim 
bolje realiziramo. Z nami so bili:      
Društvo vinogradnikov Miklavž, RK Skoke, DU Miklavž, 
GLOG Miklavž, DU Skoke, ČD Alojza Greifa in Tone Babič, 
Društvo kmečkih žena Miklavž, PD Mateja Bora Dobrovce, 
DU Dobrovce, GD Snežka, DPM Miklavž, Društvo Snop 
Miklavž, KUD Miklavž, Društvo »Gojitelj« Miklavž, Društvo 
»Lisjaki« Rače, Turistično društvo Miklavž, KS Dobrovce, 
Javna dela in Tržnica Miklavž, Avto DUH Miklavž, Bar Urša 
Miklavž in Osnovna šola Miklavž z obema vrtcema. 
ISKRENA HVALA, DRAGI PRIJATELJI! VESELIMO SE 
SODELOVANJA Z VAMI TUDI V LETOŠNJEM LETU!

MNOGOVRSTNA 
DEJAVNOST 
TURISTIČNEGA DRUŠTVA                                  

društvena dejavnost
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Njihovo pestro ponudbo so dopolnjevali domači izdelki in 
pridelki, ki so jih na svojih stojnicah ponujali kot degustacijo 
in prodajo: Kmetija Frešer iz Kopivnika, Oljarna Štumperger 
iz Rošnje, Kmetija Šolar iz Marjete, Kmetija Frangež iz 
Brezule in Kmetija Pleteršek iz Dobrovc ter okrepčevalnica 
Pri Rothu iz Razvanja. Veseli smo jih, zato jih bomo povabili 
k sodelovanju tudi v prihodnje.

Miklavško trgatev stare trte smo drugo leto zapored izvedli 
septembra pri Domu Društva upokojencev Miklavž, kjer 
domuje. Tudi letos  še ni obrodila, grozdje - modra kavčina 
-  pa je bilo na njej vseeno originalno. Pridružili so se nam 
člani DU Miklavž in članice Društva kmečkih žena ter 
»domačini« vinogradniki.

Jeseni smo zaključili z ocenjevanjem okolja v naši občini 
in decembra podelili 44 priznanj za lepo urejena okolja 
stanovanjskih hiš, 5 zlatih sončnic za najlepše urejena 
okolja stanovanjskih hiš, zlato sončnico pa so prejeli tudi 
člani PD Mateja Bora iz Dobrovc ob njihovi 60-letnici.

Kot se spodobi za kraj, ki se imenuje Miklavž, da goji stari 
običaj miklavževanja, smo lani decembra prvič pripravili 
prireditev Miklavževa tržnica na občinski tržnici v gozdičku 
pri SPARU skupaj z društvi in siceršnjimi ponudniki tržnice, 
ki so prireditev tudi materialno podprli. 

Naše društvo sodeluje tudi na prireditvah in aktivnostih 
drugih društev naše občine ter na občinskih prireditvah. 
Tako smo poleg že omenjenih Vinkovega pohoda in pustne 
povorke v Dobrovcah bili na miklavški čistilni akciji in na 
prvomajskem kresovanju, bili smo soorganizatorji prireditve 
Društva vinogradnikov pri rezi stare trte in jeseni prav tako 
sodelovali na njihovem martinovanju. Sodelovali smo na 
tekmovanju Flančič pisker na Dobrovcah ter na tekmovanju 
Lisjakov pisker v Račah, na gobarskem srečanju GD Snežka 
na Dobrovcah, decembra pa smo skupaj s PGD Miklavž in 
KS Miklavž postavljali in krasili božično-novoletno drevo.

Skupaj s predstavniki nekaterih društev naše občine so naši 
člani sodelovali v Radijski delavnici radia Maribor na temo 
turizma, ki je potekala v prostorih občine, prav tako pa tudi 
na prireditvi »Polje, kdo bo tebe ljubil« v Staršah, kjer so 
lahko predstavili možnosti turistične ponudbe v naši občini.

Udeleževali smo se predavanj in delavnic v organizaciji 
ŠTZ Maribor in Mariborske razvojne agencije na teme 
sodelovanja in povezovanja lokalnih ponudnikov, iskanja 
novih tržnih poti in ponudbe lokalnih jedi.

Po predstavljenih izvedenih aktivnostih v letu 2017 smo 
bili deležni pohvale našega župana Lea Kremžarja, 
ki je dejal, da skupne aktivnosti društev niso majhna stvar 
v času, ko je pomemben samo denar, saj tako skrbijo za 
druženja ljudi, čeprav za to nimajo nobenega plačila ali 
koristi. Naj tako ostane.

Tudi predsednik Štajerske turistične zveze 
Maribor, katere člani smo, Janez Ribič nam je čestital 
za naše prostovoljno delo in dejal, da so turistična društva 
ambasadorji turizma v državi. ŠTZ Maribor, v katerega 
je vključenih 22 turističnih društev iz 22 občin, želi zato v 
prihodnje biti dober servis društvom tudi pri  izobraževanju 
kadrov v turističnih društvih. Kadrov pa ni lahko najti, je 
dejal, odkar so za društva, ki jih vodijo, tudi materialno 
odgovorni.

Sporočilo predstavnikov društev in KS, ki so se 
udeležili občnega zbora, je bilo enotno in jasno: »Dobro 
delate, radi sodelujemo z vami, naj tako ostane tudi v 
bodoče.« Z nami so bili:
Društvo vinogradnikov Miklavž, GLOG Miklavž, 
DU Modra jesen Dravski Dvor, KUD Miklavž, Jet 
ski Miklavž, DPM Miklavž, GD Snežka Dobrovce, 
RD Miklavška mlaka, DTV Partizan Miklavž, DU 
Miklavž, DU Skoke, DU Dobrovce, RK Miklavž, 
PD Miklavž, PD Mateja Bora Dobrovce in NK 
Dobrovce ter KS Miklavž in KS Dobrovce.  

Bil je pustni čas. V dvorano je prihrumela  skupina 
Miklavških korantov, ki so prav minulo polnoč opravili 
»kurentov skok« in si nadeli zvonce. Bili smo očarani nad 
njihovo mogočnostjo, nad zanesenjaštvom, s katerim 
ohranjajo to našo kulturno dediščino in izročilo, kar 
moramo prav v turističnem društvu tudi na drugih področjih 
gojiti, spodbujati in prenašati na mlajše rodove.

                                                                              
Milena Roj

društvena dejavnost
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Pretekle zimske dni, ko so izredno nizke temperature in 
obilica snega poskrbele za pravcato presenečenje, so v 
Gobarskem društvu Snežka iz Dobrovc vestno opravljali še 
eno poslanstvo.

Šnežkin učni park, ki je v toplejšem delu leta dom številnih 
ptic, tudi v zimskih dneh nudi varno zavetje nekaterim 
vrstam ptic, ki se ne selijo v toplejše kraje. Zato so gobarski 
navdušenci to zimo še toliko skrbneje prinašali hrano 
v posebno ptičjo krmilnico, ki poleg 13 ptičjih valilnic 
izpopolnjuje gobarski park. Tudi do dvakrat na teden so s 
posebno ptičjo mešanico razveselili številne kose, siničke, 

sove in druge ptičke, katerim ta zima gotovo ni bila kaj 
preveč všeč. 

Tudi številni občanke in občani oziroma vrtičkarji, ki se 
zavedajo koristnosti ptic čez celotno leto, so v svoje ptičje 
hišice nasuli različna semena. Zato ni čudno, ko se rado 
reče, da bodo te ptice v preostanku leta to dobroto vračale. 
Če ne drugače kot s svojim petjem, ki je ob vsem mogočem 
hrupu, ki nas iz dneva v dan obkroža, že pravo bogastvo. 

Mateja Pleteršek

OSMI VINKOV 
POHOD 
Po vabilu na Vinkov pohod od Miklavža do Malečnika 
se je zbrala skupina planincev in vinogradnikov, ki so 
kazali zadovoljstvo nad lepim jutrom. Pomenkovali so 
o predlanskem mrazu, ki pa prenekaterih ni odvrnil od 
udeležbe.

Gospod Kocbek je pozdravil zbrane pohodnike, opisal 
potek poti, dal informacijo o počitkih in zaključku poti. 
Lahek korak in sončen dan so pohodnikom zaželeli 
predsednik Društva vinogradnikov Ivan Knez, predsednik 
malečniških vinogradnikov Vlado Mak in župan občine 
Miklavž Leo Kremžar.

Tradicionalno, osmič je Franc Kocbek v ranem nedeljskem 
jutru stopal na čelu kolone planincev in vinogradnikov, ki 
so se namenili obuditi spomin Prvi počitek ob čaju na stare 
narodne običaje.

Čez dupleški most in prvi vzpon navkreber je bil prvi 
počitek ob čaju in lepem razgledu do Korene, Vurberka, 
Donačke gore, Boča in Dravskega polja. Nadaljevali smo 
čez Kamenščak do kmetije pri Knupležu, kjer je bil drugi 
počitek. Sonce je bilo tako vabljivo, da se pohodnikom ni 
mudilo naprej. 

Vodja je bil neusmiljen in že se je razvlekla kolona proti 
Vodolam, kjer je vinogradnik Bojan Protner strokovno 
prikazal rez vinske trte.

Sledil je kulturni program s Petrovimi muzikanti in moškim 
pevskim zborom DU Miklavž. Vinogradnik Maks Kobal je 
recitiral svojo pesem o Vincencu, ko napravijo vinogradniki  
simbolično rez trte in pričnejo z novo sezono del v 
vinogradih. Tudi pregovorno je bilo lepo vreme, kar kaže 
na dobro in obilno letino. 

Sledilo je evidentiranje pohodniških kartončkov in malica na 
turističnih kmetijah v Vodolah.

Vinogradniki so v Janezovem vinogradu opravili 
tradicionalno rez po starih običajih, ko je gospodar  na 
vincencovo šel v vinograd, simbolično obrezal vinsko 
trto, odrezal nekaj rozg in jih dal v vodo, kjer so pognale 
mladice. Ugotavljali so, koliko je nastavljenih kabernikov in 
za katerim listom je grozdič nastavljen. Če je bil za drugim 
listom, je kazalo na dobro letino. To je pomenilo, da je trta 
dobro prezimila in da se primerno razvija. Z rezjo pa se 
pričnejo vse spremljajoče skrbi in dela v vinogradih, kjer se 
vinogradniki najbolj bojijo pomladanske zmrzali, ki lahko 
močno prizadene pridelek. 

Z zaključkom pohodne poti v Malečniku smo končali letošnji 
pohod in prvo rez vinske trte, v plane pa smo postavili te 
aktivnosti za naslednje leto. 
 

Vlado Belšak

NA PTIČKE NISO 
POZABILI

društvena dejavnost

Ptičja krmilnica v Učnem parku Snežka
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Vinkov pohod 2019 
Vabim vas, da se 20. 1. 2019 pridružite devetemu Vinkovemu 
pohodu Miklavž na Dravskem polju, Zgornji Duplek, 
Kamenščak, Metava, Vodole, Gorca, Malečnik. 

Nekateri smo se pred leti udeleževali Vincekovega pohoda v Medžimurju 
na Hrvaškem, kjer je prikazana rez vinske trte na njihov način. Kar nekaj 
pohodnikov, ki so bili na našem pohodu prvič, je potrdila, da  je rez po 
slovenskih običajih tudi zanimiva, čeprav na trti niso visele klobase, a bila 
ravno tako zalita z vinom. Pot je opremljena s pohodniško izkaznico, vsi, ki 
so že žigosali na prejšnjih pohodih so pri kmečkem turizmu Protner dobili 
osmi žig pohoda, ostali so prejeli izkaznice s prvim žigom.

Predsednik Planinskega društva Miklavž
Franc Kocbek

društvena dejavnost

Posvet pred odhodom

Moški pevski zbor je počastil vinograd in trto. Pogled na Dravo ob vzpenjanju 

Prvi počitek ob čaju  
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Aktivnosti 
čebelarjev ČD 
Alojza Greifa ob 
izteku leta 2017

Pridružite se najbolj 
množični predstavitvi 
čebelarstva v Sloveniji 
letos 20. aprila!

Čebelarji ČD Alojza Greifa so se po končani sezoni 
čebelarjenja posvetili drugim aktivnostim, ki so sestavni del 
njihovega dela. Sodelovali so na vseh prireditvah občine, 
kjer so občanom predstavljali medene izdelke, aktivno so 
sodelovali ob prireditvi „medeni zajtrk“, saj so bili prisotni 
tako v vrtcu kot v osnovni šoli.

Dne 4. 11. 2017 so imeli v prostorih Čebelarskega doma 
zadnji sestanek, vseh članov in simpatizerjev društva. 
Izmenjali so si izkušnje ter se dogovorili, kako pripraviti 
čebele za prezimitev. Celoletne izkušnje sta podala 
čebelarja Anton Babič in Janez Brvar. Po končanem 
strokovnem delu so se družili še ob dobri hrani,  ki so jo 
pripravili člani društva in njihove partnerice. 

Prvič se je Upravni odbor ČD Alojza Greifa odločil, da 
bi po končani čebelarski sezoni sklicali vse čebelarje 
prevoznike iz drugih čebelarskih društev, ki vozijo čebele 
na njihovo območje. Dogovorjeno je tudi bilo, da čebelarji 
prevozniki povabijo na srečanje tudi kmete, pri katerih 
nameščajo čebele. Srečanje so izvedli 11. 11. 2017 ob 11 
uri. Na povabilo so se odzvali skoraj vsi prevozniki, ki jim 

je dopuščal čas, kakor tudi kmetje. Tisti, ki se niso mogli 
udeležiti srečanja, so se opravičili. Srečanje je potekalo 
prav tako v njihovem čebelarskem domu

Na srečanju je potekal razgovor o nadaljnjem sodelovanju 
med čebelarji ČD Alojza Greifa s kmeti in prevozniki. 
Ocenili so letošnjo sezono, ki zaradi vremenskih pogojev 
ni bila najboljša. Ker so  čebelarji s seboj prinesli tudi med, 
ki so jim ga nabrale čebele, je bila opravljena degustacija 
medu. Stari „mački“ čebelarji so bili zadovoljni s kvaliteto, 
ne pa toliko s količino.

Za presenečenje so poskrbeli čebelarji iz ČD Lendava. 
Ker je srečanje potekalo na dan martinovega, so prinesli 
tudi mošt in opravili krst mošta. Krst je opravil čebelar Laci, 
preoblečen v pravega škofa. Po opravljenem uradnem 
delu srečanja in po krstu so se čebelarji še dolgo družili 
ob dobrem mladem vinu in temu primerni hrani, ki so jo 
pripravili člani ČD Alojza Greifa.

Bojan Lunežnik
ČD Alojza Greifa

Dan odprtih vrat slovenskih čebelarskih 
društev in zaključek natečaja »Polepšajmo 
čebelam domovanje in spoznajmo 
čebelarje«

Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v 
čebelarstvu v sodelovanju s čebelarskimi društvi organizira 
dan odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev. Dogodek, 
ki ga čebelarji organizirajo že tradicionalno, bo 
letos potekal 20. aprila. 

društvena dejavnost
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APEL ZA PRAVILNO 
UPORABO FFS

Leto 2018 je tudi leto kulturne dediščine, zato je ČZS že v 
lanskem letu ob Tradicionalnem slovenskem zajtrku objavil 
natečaj poslikave panjskih končnic z naslovom “Polepšajmo 
čebelam domovanje in spoznajmo čebelarje” za učence 
2. triade OŠ in čebelarske krožke. Namen natečaja je, da 
bodo poslikane panjske končnice izpod otroških rok dobile 
svoje mesto na pravih čebeljih panjih pri bližnjem čebelarju. 
Tako bo vsak otrok posvojil čebeljo družino in navezal stike 
s čebelarjem.

Slovenski osnovnošolci bodo po zadnjih 
podatkih posvojili več kot 1000 čebeljih družin.

Učenci iz OŠ bodo čebelarjem predali poslikane panjske 
končnice v petek, 20. aprila 2018, torej ob Dnevu 
odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev. 
Ta dan bomo poleg predaje panjskih končnic čebelarji 
izkoristili tudi za predstavitev aktivnosti na področju 
čebelarstva, kot so: ogled čebelnjaka, predstavitev 
čebelarstva in čebeljih pridelkov in izdelkov, predstavitev 

shem višje kakovosti,… poudarili bomo pomen opravljanja 
čebelarske dejavnosti in avtohtone kranjske čebele kot 
pomembne opraševalke za kmetijstvo in pridobivanje 
hrane.

ČZS, JSSČ bo k sodelovanju povabil slovenske občine in 
župane z namenom, da se pridružijo dogodkom v lokalnih 
okoljih. Povabili bomo tudi predstavnike državnih organov 
in inštitucij.

Natančen seznam sodelujočih društev z lokacijami in 
datumi bomo objavili pred dogodkom na spletni strani 
Čebelarske zveze Slovenije. 

Dobrodošli v čudovitem svetu čebelarstva in čebel. Vabimo 
vas, da sledite našim objavam.

Nataša Lilek, Nataša Klemenčič Štrukelj
Čebelarska zveza Slovenije

Čebela spremlja človeka na njegovi življenjski poti že 
od pradavnine. Z njenim pridelkom medom si je že v 
prazgodovini tešil lakoto in celo reševal življenje. Tekom 
svojega razvoja je človek spoznal še ostale številne 
koristnosti čebele. Le vlogi čebele kot opraševalca se 

lahko zahvalimo za bogat izbor sadja in zelenjave v naši 
prehrani kakor tudi za rastlinsko raznovrstnost v naravi.

Ko čebele obiskujejo cvetove, na katerih nabirajo medičino 
in cvetni prah,  pogosto pridejo v stik s strupenimi sredstvi, 

društvena dejavnost
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ki  se v kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. V intenzivni 
pridelavi hrane se uporabi fitofarmacevtskih sredstev za 
enkrat še ni mogoče izogniti. In dokler bo tako, bo obstajala 
možnost zastrupitve čebel. Čebelarjenje zatorej postaja 
zelo zahtevna kmetijska dejavnost, njegovi rezultati pa so 
odvisni od številnih dejavnikov, med katerimi je sodelovanje 
kmeta in čebelarja med pomembnejšimi. Soodvisnost je bila 
v preteklosti premalo poudarjena, celo prezrta. Dejstvo je, 
da je pridelek kmetov odvisen od pridnosti čebelarjev in 
tudi pridelek čebelarja odvisen od delovanja kmeta. Eni in 
drugi morajo imeti odgovornost do okolja in s tem do čebel. 
Nedvomno je, da se lahko ljudje čebelam zahvalimo za 
marsikatero dobrino, ki smo je deležni, zato smo dolžni z 
njimi ravnati previdno in spoštljivo.

Da ne bi bili več priča zastrupitvam čebel, čebelarji vse 
uporabnike FFS prosimo, da te uporabljajo v skladu z načeli 
dobre kmetijske prakse in varstva okolja. Posebno pozornost 
naj posvetijo čebelam z naslednjimi ukrepi: 
• pred načrtovano uporabo FFS natančno preberite 

priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži 

opozorilo, ali je sredstvo strupeno za čebele. V 
glavnem so za čebele škodljivi vsi insekticidi in imajo 
to tudi napisano na etiketi. Posebno bodite  pozorni na 
znak čebele v rdečem okvirju

• priporočena sredstva uporabljajte v najnižjih 
priporočenih odmerkih,

• uporabljajte za čebele manj nevarne pripravke,
• škropite v večernih urah ali ponoči, ko so čebele že v 

panjih,
• pred škropljenjem pokosite podrast v sadovnjaku ali 

vinogradu

Da bo na travnikih še naprej veliko raznovrstnih rož in 
zvokov brenčečih čebel, ter da bodo cvetoča sadna drevesa 
oprašena, slovenski čebelarji pozivamo vse uporabnike FFS, 
da so pri njihovi uporabi skrajno previdni. 

Vlado Auguštin
Svetovalec specialist za tehnologijo

PROSLAVA OB 
SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU

Kulturno-umetniško društvo Zvonke Antoličič je v sredo, 7. 
februarja, pripravilo proslavo v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika in ob stoletnici smrti našega pisatelja, 
pesnika, dramatika in esejista Ivana Cankarja.

Mešani pevski zbor je zapel pet pesmi, člani dramske 
skupine pa so odigrali odlomke iz Cankarjeve povesti 
»Hlapec Jernej in njegova pravica«. Hlapca Jerneja je 
dovršeno in občuteno odigral Ivan Žigart, prav tako so 
dobro izpeljali svoje vloge drugi igralci: Bojan Kocbek 
kot župan, Gabrijel Ferčec kot študent, Slavko Kurade kot 
sodnik in Luka  Senekovič kot župnik. Vezno besedilo je 
pripovedovala Andreja Lešnik. Za projekcijo in glasbeno 
spremljavo je poskrbel Božo Hadler. Da je proslava tekla 

tehnično brezhibno, sta skrbela Zvonko Raušl in Matic 
Prezelj.

Trudimo se, da poleg obeležja ponudimo gledalcem čim 
bolj kvalitetno in zanimivo kulturno dobrino. Zato pa smo 
bili tem bolj razočarani, ko smo v dvorani našteli le trideset 
obiskovalcev, čeprav je bila osrednja občinska proslava. 
Menimo, da bi naj bili na proslavi prisotni vsaj nekateri 
občinski delavci, občinski svetniki in predstavniki krajevnih 
skupnosti. Naša občina šteje okrog sedem tisoč prebivalcev. 
Edino plačilo za naše delo je dovolj publike v dvorani. 
Zato mi naj bo oproščeno, če sem bila nekoliko kritična do 
brezbrižnosti naših občanov.

Milka Hadler

MLADI UPI
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26. 1. 2018 se je v Kulturnem domu v Miklavžu odvijal 
dobrodelni koncert v organizaciji KO RK Dobrovce. 
Prijazno dobrodošlico so vsem poslušalcem izrekli dijaki 
Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Ob vhodu v 
dvorano so namreč podelili koncertne liste, na katerih so 
bila do potankosti zapisana imeni izvajalcev in naslovi 
melodij. 
Osrednjo vlogo so torej odigrali dijaki, saj je bil izkupiček 
namenjen prav njihovi sovrstnici, naši občanki, pri šolanju.

Ob tej priliki bi se želeli zahvaliti vsem, ki so  pomagali pri 
organizaciji in izvedbi koncerta, in vsem, ki ste prispevali, 
da so se lahko nastopajoči in obiskovalci na koncu 
posladkali in poplaknili suha grla.

Nepozabne melodije so izvajali: 
• dijaki Konservatorija za glasbo in balet Maribor, 
• orkester Brass Band Slovenija (̋ inštrumenti iz 

medenine˝),
• študentje akademije za glasbo,
• akademsko izobraženi glasbeniki ,
• učenci Osnovne šole Miklavž in 
• drugi ustvarjalci na področju glasbe.

 Svoj delež pri izvedbi so prispevali tudi:
• Občina Miklavž na Dr. polju,
• Iztok Kološa, s. p. -Produkcija koncertov, Ruše,

• Zdenka Koletnik, s. p.-fotokopiranje, razmnoževanje in 
prepisovanje, Duplek,

• Contrast, d. o. o., Miklavž,
• A&V Lešnik, d. o. o., Miklavške pekarne, Miklavž,
• Žito, d. d., Ljubljana,
• Primož Šmuc, s. p., Pekarna pod Pohorjem, Draža vas,
• Vinogradništvo Mulec, Jakobski Dol,
• Vinogradništvo in kmečki turizem Danilo Bajc, Trčova,
• Breda Lovrin, s. p., Toti Market, Skoke,
• Špar Supereta, Dobrovce,
• Koridor, d. o. o. Vojko Dobaja, Maribor,
• Jožica Pahič, s. p., Skoke,
• Ludvik Senekovič, s. p., Dravski Dvor,
• Tone Fras in
• Andreja Senčar.

Hvala vam, ki ste se koncerta udeležili. Hvala vam, 
donatorji, ki ste prispevali sredstva ali na transakcijski račun 
RK KO Dobrovce ali ob prihodu v dvorano. 

Če se koncerta niste mogli udeležiti, pa bi 
vseeno radi pomagali, lahko prispevek še vedno 
nakažete na račun: KO RK Dobrovce, št. SI56 0451 
5000 0397 432, sklic 00 50759 s pripisom Lea Ema. 

Hvala vam, ker pomagate!    
KO RK Dobrovce

Musis Vivimus,
Musis Laboramus.

KO RK DOBROVCE

PABERKI

Zahvala ob 
dobrodelnem 
koncertu 

Za muze živimo,
za muze se trudimo.
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15. FAŠENK 
OBČINE MIKLAVŽ

Lani ob 14. fašenku smo zapisali: astronumero ugotavlja, 
da štirinajstica predstavlja gibanje, kombinacije ljudi in 
stvari…

Za letošnjo 15. pa lahko povemo, da ima število 15 
ime Mag in ima izjemno globok ezoteričen pomen. Je 
ekstremno srečno in je povezano z »dobrimi govorniki«, 
ljudmi, ki jim jezik teče kot namazan in imajo dar za 
umetniško izražanje v glasbi ali igri.

In to število je bilo nedvomno na delu v nedeljo 11. 
februarja 2018 med 13. in 15. uro v občini Miklavž.
Vse je plesalo, pelo in igralo tega sončnega nedeljskega 
popoldneva. Na svojo pot se je namreč opravila pustna 
povorka. Po skrajšani poti se je vila kot jara kača od Skok 
do Dobrovc. Govorimo o tisti jari kači, ki je neskončno 
dolga in lepa.

Kot o njej, lahko govorimo tudi o letošnji povorki, samo v 
presežnikih.

Množična udeležba tako sodelujočih, ki so nas popeljali v 
svet želja, kot pogled na navdušeno množico obiskovalcev, 
katerih pohvale je bilo slišati še dolgo po tem, ko je bila 
odpeta zadnja melodija in so se organizatorji umaknili v 
zavetrje.

Še vedno ostaja pustna povorka 1. prireditev Občine 
Miklavž v letu, ki je občinskega značaja in kot taka vedno 
orje ledino. Da pa svoje delo v pustni opravi tudi opravi, 
smo lahko v veliki meri hvaležni številnim sponzorjem.

Naj vas tudi letos javno  poimenujemo in se vam vsem še 
enkrat zahvalimo za vaš prispevek pri izvedbi povorke.
Prispevke v denarju, materialu, varovanju, strežbi in še bi 
lahko naštevali, smo prejeli od sponzorjev, in sicer:
1. Občina Miklavž na Dr. polju,
2. KS Dobrovce, Dravski Dvor, Miklavž in Skoke,

3. Žito, d. d.,
4. Dobrodej, d. o. o.,
5. Bajsič transport in logistika, d. o. o.,
6. Pekarna A&V Lešnik, d. o. o,
7. Tehtalni sistemi Jus, d. o. o.,
8. Letev, d. o. o.,
9. Bell, d. o. o.,
10. Contrast, d. o. o.,
11. Trgovina Ličar Aleš, Rokavec, s. p.,
12. Frizerski salon Jožica Pahič, s. p.,
13. Mont les Danilo Milošič, s. p.,
14. Tapetništvo Stojan Mulec, s. p.,
15. Irena Pleteršek, s. p.,
16. Gostišče Lipa, Skoke,
17. Pizzerija, gril in bar Foglež, Miklavž,
18. Vulkanizerstvo Rutnik, d. o. o.,
19. Frangež transport, d. o. o.,
20. Lamot, d. o. o.,
21. Ludvik Senekovič, s. p.,
22. Mladen Kraljič, s. p.,
23. Anton Lozinšek, s. p.,
24. Tone Fras,
25. Ivan Knez,
26. Miklavški vinogradniki,
27. Aktiv kmečkih žena Dobrovce,
28. Gasilsko društvo Miklavž,
29. CATV Miklavž in Radio City,
30. sodelujoči redarji in policija.
Hvala tudi vsem, ki ste se našemili in bili del povorke, ali pa 
gledalci v nevsakdanjih oblačilih. 

Vsi, ki ste si utrgali urico ali dve časa in nas počastili s svojo 
prisotnostjo pri ogledu povorke. 

Se vidimo na »FAŠENKU« 2019.

PD Mateja Bora, 
Dobrovce

PABERKI
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NEWYORŠKI 
MARATON ENA IZMED 
IZPOLNJENIH ŽELJA

Želeti in hoteti velikokrat ni dovolj, da se nam sanje 
uresničijo. Če pa je ob tem dodan še kanček sreče in 
vztrajnosti, je recept izpopolnjen. Tega se še kako zaveda 
Aleš Berglez iz Dobrovc, kateremu se je omogočila 
uresničitev sanj v televizijski oddaji Dan najlepših sanj. In 
kljub kratkemu času priprav, presenečenje pred televizijskimi 
kamerami je namreč doživel 5. septembra 2017, je enega 
izmed najpomembnejših svetovnih maratonov v New Yorku 
dva meseca zatem tudi osvojil. Vsega tega ne bi bilo brez 
žene Valerije, ki je samo presenečenje tudi zakuhala, sama 
pa kar nekaj mesecev do snemanja oddaje močno trpela. 
Stroga televizijska pravila in oseben posvet v televizijski 
hiši so namreč strogo prepovedovala spregovoriti o 
presenečenju. Pa so vendarle meseci hitro minili in Aleš 
se na poti v Ljubljano, v prepričanju, da se bo presenetilo 
bližnjega prijatelja, še zavedal ni, da ga bo spoznala širna 
Slovenija. Procedura pred samim snemanjem in zaradi 
primerne svetlobe tudi presedanje na tribuni za gledalce 
še vedno ni dalo misliti Alešu. A, ko je šlo zares in se Peter 
Poles spusti v pogovor z Alešem in se vse več vprašanj 
namenja samo njegovim maratonskim užitkom, začetkom 
njegovega teka, skritih želja…se je naš sogovornik že začel 
spraševati: Pa zakaj toliko sprašuje zame, tu smo zaradi 
nekoga drugega? In ko je izvedel, da to ni tako in ko je 
slišal, da se mu namenja  maraton v New Yorku, kar so 
neuresničene želje zaradi omejenih prijav in ne nazadnje 
tudi telesne pripravljenosti in finančnega vložka mnogih 
tekačev, je bila sreča nepopisna. Že naslednji dan so se 
začele njegove tako prehrambene kot tudi kondicijske in 
organizacijske priprave na veliki 5. november 2017. V 
okviru oddaje Dan najlepših sanj se je poskrbelo za prijavo 
na maratonu, za letalski prevoz in nastanitev ter potrebna 
zavarovanja. Vangi, kot mu rečejo prijatelji, pa so se ob 
osvojitvi življenjske lovorike v New Yorku pridružila še žena 
in sin Jakob. Dan najlepših sanj se je pričel že zgodaj 
zjutraj z odhodom na trajekt in pravočasnim prispetjem na 
State Island, kjer je bilo vstopno mesto maratonca Vange. 
Ob 9:50 minut je šlo zares in čez pet okrožij New Yorka 
so noge nesle s posebnim zanosom. 42,195 km (26,2 
milji) je pretekel z osebnim rekordom: 3 h 35 min 22 s. 
Izmed 50.653 udeleženih maratoncev si je v cilju, ki je bil 
v Central Parku, prislužil 5.945. mesto. »Noge so nesle 
kar same od sebe in tudi v cilju so bile še rezerve,« je 

dejal Aleš Berglez. Ob poti njegovih sanj sta s slovensko 
zastavo v roki navijala tudi družinska člana, ki sta bila 
izmed približnih 2.000.000, najpomembnejša. Izredno 
počaščena pa je bila celotna družina ob sprejemu, ki so 
ga po maratonu pripravili v slovenski cerkvi na Manhattnu, 
kjer se je še posebej potrudil pater Martin Križolog. Seveda 
pa so tudi slovenski dopisniki terjali svoj čas in pozornost 
domačega maratonca. Družina Berglez si je ogledala še 
nekaj znamenitosti New Yorka in bogati v spominih kakor 
tudi prejetem odličju udeleženca so se veseli in zdravi vrnili 
na slovenska tla. 

Poleg newyorškega veljajo za največje še maratoni 
v Chicagu, Bostonu, Londonu, Tokiu in Berlinu, prav 
slednjega prihodnje leto Vanga ne bo zamudil. Vse do 
takrat bo pridno hodil v službo CPM Ptuj, kjer so mu 
izredna podpora; odtekel bo še kakšne domače maratone, 
predvsem pa se bo ob torkih in četrtkih družil s svojimi 
mariborskimi tekači. 

Mateja Pleteršek

PABERKI
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SESTAVIL 

RAFKO 
IZLAKAR

SUHA ŠIRNA 
RAVNINA

NIHAJOČ
GIB 

TELOVAD-
CA

MESTO  NA 
OTOKU 

TENERIFE

VNETJE 
OČESNE 

ROŽENICE 
(MED.)

STROKOV-
NJAK ZA 
GOSPO-

DARSTVO

NASELJE
V OBČINI 
MIKLAVŽ

5

DAN V 
TEDNU

10

ITAL.  
RDEČE

VINO

SL. REŽISER
ŽARKO

14
NASELJE V
POSAVJU

MIKLAVŽ

NASELJE V 
OBČINI 

MIKLAVŽ

USTANOVA  
ZA OKRE-

VANJE

AVTO. 
OZNAKA 
BELGIJE

PLESATI, 
IZRAŽATI 
VESELJE

OSVEŽILNA 
PIJAČA

ARGENTINSKI
PISATELJ ERNESTO
VLADO

RUS
STOPATI
POČASI

NASELJE V 
OBČINI 

MIKLAVŽ

8 6 ČISTILNI PRAŠEK

PRISTANIŠČE NA 
ŠRILANKI

KRATICA ZA 
RDEČI KRIŽ

ŠKOTSKI 
OTOK

EDEN OD 
STARŠEV

2
KRAJ PRI 
OPATIJI

UKVAR.SE
Z LIČENJEM

OPERNI SPEV
13 KOS 

PAPIRJA
9 IGOR 

SAMOBOR
OPERA IN 

BALET, GRK
NEDOLOČ.

OSEBA

KOŽICA, KI 
POKRIVA OKO

12 UPOGNJE-
NOST,NE-
RAVNOST

GOST NA 
SVATBI

PREBIVA.
OTOKA

4
RJAVA 
ŽIVAL

SENČNIK 
PRI 

SVETILKINARAVA,
PRIRODA

FORDOV 
MALČEK

NAPIS NA 
KRIŽU

7 DOLGORE-
PA PAPIGA

IZLOČEK 
SLINAVKE.

NAUK O 
MORALI

RADAR ZA 
SLEPO 

PRISTAJA-NJE 
LETAL

REKA V 
SIBIRIJI

DOBA, 
VEK

JANEZ BAT
AZIJSKA 
UTEŽNA 
MERA

RADIKAL 
C+ H

NOVO
MESTO

ZAČETNIK,
SAMOUK,

LAIK

11 PREŠER-
NOVA 

PESEM

AVSTRAL.
LETALSKA

DRUŽBA
RIM.ŠT. 50

S
ŠIVANJEM 

VNESTI NEKAJ

NASELJE
V OBČINI 
MIKLAVŽ

1

AMPER

OČESNA 
VOTLINA

3 KOFI ANAN BIVŠA 
OZNAKA
.ZA EVRO

RIM.ŠT. 1000 RIM.ŠT. 1

GENOV-
SKA GALERIJA

KDOR SE 
UKVARJA Z 

MAMILI

Slovar: ARRAN - škotski otok, ELORO - rdeče italijansko vino, ETIL - radikal iz ogljika in vodika, ILS - radar za vodenje letal, KERATITIS
- vnetje očesne roženice, REALE - genovska galerija, SABATO - argentinski pisatelj Ernesto, TAEL - vzhodnoazijska utežna mera.
Geslo: Ko boste rešili križanko, prenesite črke po številkah v geslo križanke, kjer boste dobili  neko misel.

3 8 9 14 10 7 13 6 11 3 8 4 13 7 14 2 13 5 9 11 12 1

Rešitev križanke ŠT. 88,  Vodoravno: KOTLAR, JASLICE, TRAPEZ, RAKETA, V, LAMA, OL, DOPOLDAN, UNO, EMITENT, PAN, 
KES, DIATONIKA, ALAJUN, ITISON, NORD, ANTILOPA, B, AA, IN, SREČNO NOVO, AFRIK OL, NITKA, OLE, ARE, PIRAT, RAN, 
IMENO. Rešitev gesla: JASLICE V LEDU, SREČNO NOVO LETO.

Med reševalce, ki nam bodo na dopisnicah poslali pravilno rešitev (samo izpis temnih polj), bomo z žrebom razdelili tri lepe 
knjižne nagrade. Rešitev s svojim polnim naslovom nam pošljite najpozneje do 18. 5. 2018 na naslov Občine Miklavž na Dra-
vskem polju. Nagrajenci prejšnje križanke št. 88 so: Ivanka Ovsenik (Nad izviri 8, Miklavž), Metka Bele (Klinetova ulica 
2, Maribor) in Mitja Avsec (Cesta 24. junija 13, Črnuče).

Nagradna križanka št. 89 




