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FOTOKRONIKA

ZIMA V MIKLAVŽU

Sv. Trije kralji na 
obisku pri županu

Foto: D. J., R. L., Z. M.
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ŽUPANOV UVODNIK

Po vsej Ameriki, Evropi in svetu so 
nekaj dni nazaj milijoni žensk in 
moških stopili na ceste, trge, parke. 
Blokiran je bil promet, avtobusi, 
podzemske, vlaki niso mogli pripeljati 
vseh, ki so želeli biti zraven, da bi 
povedali, da takšnega predsednika 
najmočnejše svetovne države nočejo 
imeti, da nočejo imeti te napovedane 
politike, teh ukrepov, takšnega 
načina razmišljanja, poniževalnega 
odnosa do žensk, tujcev, priseljencev, 
drugače mislečih, hendikepiranih, da 
nočejo ponovno imeti v ZDA petdeset 
milijonov ljudi brez osnovnega 
zdravstvenega zavarovanja. Milijon 
ljudi je v Washingtonu govoril o tem. 
Niso bili tam zato, da bi zahtevali 
Clintonovo, nemogočo vrnitev 
Obame, Sandersa. Bili so zato, da 
povedo, da želijo drugačno politiko 
nasploh. Politiko, ki bo imela pred 
očmi interese ljudi. Da hočejo 
državo, ki bo urejala in zagotavljala 

osnovne stvari, delo, varnost, možnost 
izobraževanja, zdravstveno skrb, skrb 
za starejše. Milijon ljudi na samo 
enem zborovanju je to izrazil jasno,  
odločno, argumentirano, iskreno in 
prepričljivo. S strastjo prepričanja, da 
so oni moč in da bodo skupaj zmogli. 
Izrekali so odločenost, da prihodnost 
mora biti drugačna in da jo bodo 
skupaj ženske in moški vseh starosti, 
barv polti, protestanti in muslimani, 
pripadniki vseh veroizpovedi, 
priseljenci in domačini indijanskih 
korenin. Proteste so organizirale in 
jim dajale moč ženske, popularne in 
neznane, matere in hčere in pokazale 
neverjetno energijo. Energijo, ki bo 
morda vendarle zaustavila svet med 
njegovim drvenjem v prepad.
Novi predsednik Trump se je medtem 
prepiral z novinarji, ali je bilo več ljudi 
na inavguraciji ali na ulicah in če je 
katerega od dosedanjih predsednikov 
ob inavguraciji podprlo toliko 
privržencev kot njega. In že začenja 
z ukinjanjem zdravstvene reforme, 
grozi z ogromnimi davki, če bodo 
avtomobilske tovarne  (evropske in 
ameriške) gradile tovarne v Mehiki. 
Ameriški Ford se je menda že vdal. 
Milijon ljudi na enem mestu in nekaj 
milijonov hkrati drugod? To je mnogo 
več, kot je naša mala Slovenija. 
In kje smo mi? Še vedno sanjamo o 
neusahljivem viru tujih dobrotnikov, 
berite: takšnih in drugačnih 
špekulantov. Vse, kar storijo tujci naša 
politika razglaša za velik dosežek. 
Razglašajo veliko optimizacijo 
proizvodnje, ki naj bi jo izvedli novi 
lastniki Heliosa, da je Helios po 
dveh letih zamenjal avstrijske roke za 
japonske. Vmes je nekdo zaslužil štiristo 
milijonov evrov, nekaj sto zaposlenih 

pa je izgubilo delo. Kriminalisti  zdaj 
preiskujejo to cvetočo kupčijo. 
Naš predsednik vlade razglaša, kako 
dobri so tuji lastniki. Očitno ga ne 
zanima, kako bodo ta država in te 
občine poskrbele še za te brezposelne. 
Naši ministri se kot levi borijo za teran, 
a le redki se oglašajo ob škandaloznem 
in necivilizacijskem predlogu zakona 
o tujcih. Saj se tudi zaradi vedno bolj 
z rezilno žico obdane Slovenije  ne 
oglašajo. Vlada je celo sprejela sklep, 
da napotimo petdeset vojakov  na 
zahodno-vzhodne meje Evrope. In če 
tam poči ena puška, je Slovenija lahko 
kar v vojni z denimo Rusijo. Še vedno 
nismo priznali Palestincev, ker menda 
še nismo dobili odobritve kakšnega 
bruseljskega nižjega uradnika. Ni več 
novica za prvo časopisno stran, da se 
malone vsak dan v Sredozemskem 
morju utopi nekaj obupanih in pred 
vojnimi grozotami bežečih ljudi. Kaj 
pa mi imamo s tem, bo kdo rekel. 
Kaj nam mar Trump, Sirija, Palestina, 
Afganistan, Irak. Kot kaže, se bomo 
mi lepo ogradili z žico in brzostrelkami 
na mejah in nikogar spustili not, tukaj 
prek TV-zaslonov opazovali, kaj se kje 
dogaja in odkimavali ter si zatiskali 
oči. 
Ni dovolj nekaj milijonov ljudi na 
ulicah Washingtona, Chicaga, New 
Yorka, Londona... Čas je, da se zamisli 
vsak od nas, se zave, da smo vsi člani 
iste človeške skupnosti in da moč ni 
v enem predsedniku, ampak imajo 
moč ljudje, ki so strpni, čuječni in se 
ne dovolijo več zatirati tisti peščici z 
milijardami. 

Leo Kremžar, župan

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

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

Javno glasilo občine Miklavž na Dravskem polju NAŠI IZVIRI je vpisano v evidenco javnih glasil, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo pod zaporedno 
št. 25. Za glasilo se plačuje 9, 5% DDV. Vsi prispevki, ki jih pošiljate za objavo, morajo biti lastnoročno podpisani, razvidna naj bosta kraj in 
datum pisanja. Prispevke opremite z naslovom, navedite avtorja besedila in fotografij. Če pišete v imenu ljudi – zavoda, društva, politične stranke in 
podobno, opremite dopis z žigom in podpisom odgovorne osebe. Poleg prispevka, če le imate možnost, oddajte tudi zapis na USB-ključu. Besedilo 
naj bo v wordovem dokumentu, fotografije pa visoko resolucijskem in v .jpg zapisu. Skupaj z besedilom nam posredujte še naslednje podatke: 
svoje ime in priimek, točen naslov, št. transakcijskega računa in davčno številko. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja člankov in spremembe 
naslovov. Ponatis celote ali posameznih delov glasila je mogoč le s predhodnim pisnim dovoljenjem. Nenaročenih fotografij ne vračamo.
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INVESTICIJE V LETU 2016

POSTAVITEV KLOPI 
PRI SPOMINSKIH OBELEŽJIH

začetek: 2015
zaključek: 2016

vrednost: 928 EUR

OŠ MIKLAVŽ - 
KLOPI ZA ZUNANJO 

JEDILNICO
začetek: 2016

zaključek: 2016

vrednost: 1.560 EUR

CERKEV V MIKLAVŽU - 
RESTAVRIRANJE 
VIDOVEGA OLTARJA
začetek: 2016
zaključek: 2016

vrednost: 5.000 EUR

KULTURNI DOM - 
IZVEDBA DEL V KUHINJI
začetek: 2016
zaključek: 2016

vrednost: 1.195 EUR

ZDRAVSTVENI DOM - 
OBNOVA ELEKTROINŠTALACIJ 

IN UREJANJE NOTRANJOSTI
začetek: 2016

zaključek: 2016

vrednost: 6.515 EUR

OŠ MIKLAVŽ - 
MONTAŽA FOLIJE NA STEKLO 
ZA ZAŠČITO PRED SONCEM
začetek: 2016
zaključek: 2016

vrednost: 4.831 EUR
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OŠ MIKLAVŽ – 
NABAVA OPREME ZA 

UČILNICO
začetek: 2016

zaključek: 2016

vrednost: 2.426 EUR

OŠ MIKLAVŽ – 
INTERAKTIVNA TABLA
začetek: 2016
zaključek: 2016

vrednost: 1.373 EUR

OŠ MIKLAVŽ –
POPRAVILO SVETLOBNIH 

KUPOL IN STREHE
začetek: 2016

zaključek: 2016

vrednost: 3.646 EUR

OŠ MIKLAVŽ – 
MENJAVA TALNE 
OBLOGE V UČILNICI
začetek: 2016
zaključek: 2016

vrednost: 2.241 EUR 

VRTEC VRTILJAK – 
ZASADITEV DREVES

začetek: 2016
zaključek: 2016

vrednost: 893 EUR 

OŠ MIKLAVŽ – 
ZAMENJAVA PLATNA NA 
ROLOJIH IN ZAMENJAVA 

ELEKTRO MOTORJEV
začetek: 2016

zaključek: 2016

vrednost: 1.513 EUR

VRTEC VRTILJAK - 
STRELOVOD
začetek: 2016

zaključek: 2016

vrednost: 274 EUR
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VRTEC VRTILJAK – 
POPRAVILO ŽALUZIJ

začetek: 2016
zaključek: 2016

vrednost: 2.034 EUR

VRTEC CICIBAN – 
ZASADITEV DREVES NA 
OTROŠKEM IGRIŠČU
začetek: 2016
zaključek: 2016

vrednost: 2.124 EUR 

VRTEC CICIBAN – 
IGRALA NA 

OTROŠKEM IGRIŠČU
začetek: 2016

zaključek: 2016

vrednost: 5.706 EUR 

VRTEC VRTILJAK – 
IGRALA NA OTROŠKEM 

IGRIŠČU
začetek: 2016

zaključek: 2016

vrednost: 1.061 EUR

VRTEC VRTILJAK – 
POPRAVILO VRAT
začetek: 2016
zaključek: 2016

vrednost: 4.685 EUR

VRTEC VRTILJAK – 
POHIŠTVO ZA NOV ODDELEK
začetek: 2016
zaključek: 2016

vrednost: 1.000 EUR 

VRTEC CICIBAN - 
DVOKRILNA VRATA NA 

OTROŠKEM IGRIŠČU
začetek: 2016

zaključek: 2016

vrednost: 1.153 EUR 
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VRTEC CICIBAN – 
ZUNANJE KLOPI Z MIZICO
začetek: 2016
zaključek: 2016

vrednost: 970 EUR 

VRTEC CICIBAN – 
NAKUP PITNIKA

začetek: 2016
zaključek: 2016

vrednost: 1.421 EUR 

VRTEC – 
NEPREMOČLJIVE BLAZINE 

IN POSTELJINA
začetek: 2016

zaključek: 2016

vrednost: 500 EUR

VRTEC – 
STOL ZA HRANJENJE

začetek: 2016
zaključek: 2016

vrednost: 148 EUR

PROSLAVE IN PRIREDITVE – 
NAKUP VISOKIH MIZ

začetek: 2016
zaključek: 2016

vrednost: 490 EUR

VRTEC – 
VOZIČEK ZA ŠTIRI OTROKE

začetek: 2016
zaključek: 2016

vrednost: 658 EUR

VRTEC-
OPREMA ZA KUHINJO

začetek: 2016
zaključek: 2016

vrednost: 1.100 EUR
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TELEVIZIJA MIKLAVŽ – 
NAKUP RAČUNALNIKA 

ZA PRIPRAVO ODDAJ
začetek: 2016

zaključek: 2016

vrednost: 4.376 EUR

KONFERENČNA MIZA S STOLI 
V KLETNIH PROSTORIH 

OBČINSKE ZGRADBE
začetek: 2016

zaključek: 2016

vrednost: 1.204 EUR

VGRADNJA REDUCIRNEGA 
VENTILA V SKOKAH

začetek: 2016
zaključek: 2016

vrednost: 8.212 EUR

ŠPORTNI PARK DOBROVCE - 
OGRAJA OB ŠPORTNEM 
PARKU 
začetek: 2016
zaključek: 2016

vrednost: 2.998 EUR 

IGRIŠČE ZA MALI 
NOGOMET V MIKLAVŽU – 
OGRAJA Z LOVILNO 
MREŽO
začetek: 2016
zaključek: 2016

vrednost: 3.521 EUR

KONTEJNER
začetek: 2016

zaključek: 2016

vrednost: 4.940 EUR

TELEVIZIJA MIKLAVŽ –
 NAKUP KONVERTERJA 

ZA PRETVORBO HDMI V 
VIDEO SIGNAL

začetek: 2016
zaključek: 2016

vrednost: 215 EUR
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ŽARNI ZID NA POKOPALIŠČU
začetek: 2016
zaključek: 2016

vrednost: 23.131 EUR 

UREDITEV EKARTOVE ULICE 
PROTI KANALU
začetek: avgust 2016
zaključek: november 2016

vrednost: 90.767 EUR z DDV 

Ureditev ceste je zajemala delno prestavitev in 
asfaltiranje vozišča v dolžini 370 m, ureditev 
priključka (križišča) z Ulico Kirbiševih. 

SANACIJA BREŽINE IN 
CESTIŠČA NAD IZVIRI

začetek: julij 2016
zaključek: avgust 2016

vrednost: 61.859 EUR z DDV 

Investicija je zajemala izvedbo betonskega zidu 
in sanacijo vozišča ceste Nad izviri, ki se je 

zaradi neutrjene brežine posedala proti potoku.

UREDITEV JAVNE 
RAZSVETLJAVE NAD IZVIRI 

DO HIŠ PRI 3. RIBNIKU
začetek: avgust 2016

zaključek: avgust 2016

vrednost: 23.689 EUR z DDV

Izvedenih je bilo 10 novih kandelabrov 
in LED-luči ter položenih 530 m kablov. 
Za investicijo smo pridobili tudi 23.297 

EUR nepovratnih sredstev v skladu s 23. 
členom ZFO-1.

ENERGETSKA OBNOVA 
SVETILK JAVNE 

RAZSVETLJAVE V OBČINI
začetek: julij 2016

zaključek: november 2016

vrednost: 113.340 EUR z DDV 

Izvedena je bila zamenjava vseh starih 
svetilk javne razsvetljave, posodobitev 

prižigališč in izboljšanje katastra. Skupaj 
je bilo nameščenih 342 novih LED-svetilk. 

Občina Miklavž na Dravskem polju s 
to investicijo v celoti izpolnjuje določila 

Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja glede javne razsvetljave.

UREDITEV VARNIH ŠOLSKIH 
POTI – PLOČNIK OD CESTE V 
HOTINJE DO LOVSKE ULICE
začetek: november 2016
zaključek: januar 2017

vrednost: 46.646 EUR z DDV 

Izvedba pločnika od KS Dravski Dvor do 
Ceste v Hotinje v dolžini 200 m, izvedba 
komunalnih priključkov, položena javna 
razsvetljava (8 svetilk). Sočasno so uredili 
tudi priključke za telekomunikacije ter 
plinovod. 
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UREDITEV AVTOBUSNEGA 
POSTAJALIŠČA OB PTUJSKI CESTI

začetek: oktober 2016
zaključek: oktober 2016

vrednost: 6.276 EUR z DDV 

Ureditev nadstreška na avtobusnem 
postajališču ob Ptujski cesti. 

POSTAVITEV OGRAJE OB 
OTROŠKEM IGRIŠČU V 
MIKLAVŽU – ULICA ZLATKE 
KARER
začetek: september 2016
zaključek: september 2016

vrednost: 3.788 EUR 

VGRADNJA TELOVADNIH 
NAPRAV NA PROSTEM – STREET 
WORKOUT, OTROŠKO IGRIŠČE 
DRAVSKI DVOR
začetek: november 2016
zaključek: december 2016

vrednost: 9.939 EUR 

IZREDNEMU SKLICU OBČINSKE SEJE BOTROVALA 
PROIZVODNA CONA V HOČAH

Prvi mož občine je šesto izredno občinsko 
sejo sklical v četrtek, 22. decembra, čemur 
je bil razlog umestitev v prostor možnost 
napeljave plinovoda do bodoče industrij-
ske cone Hoče in ker je edina možnost, da 
se to izpelje po ozemlju naše občine, je Ob-
čina Miklavž primorana ustrezno pripraviti 
dokumente. Občinski svet Občine Miklavž 
je tako podal soglasje za spremembo in 
dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev 
za urbanistično zasnovo mesta Maribor 
in prostorsko ureditvenih pogojev za po-
deželje, in sicer zaradi dopustitve gradnje 
prenosnega plinovoda za potrebe proi-
zvodne cone v Hočah. Investitor Plinovodi 
d.o.o. načrtuje za potrebe oskrbe s plinom 
izgradnjo na odseku od obstoječega pli-
novoda v Miklavžu do letališča Maribor. 
Dolžina prenosnega plinovoda bo 4500 
metrov. Na koncu prenosnega plinovoda 
bo zgrajena merilno regulacijska postaja s 
potrebno kapaciteto za oskrbo celotne in-
dustrijske cone z zemeljskim plinom. 

Občinski svet je ob soglasni volji potrdil 
Dokument identifikacije investicijskega 
projekta za projekt Gradnja povezovalne 
ceste od mosta do krožišča na Ptujski cesti 
v Miklavžu, ki ga je izdelala družba ProS-
VET oziroma Martina Magajna Gerželj. Ta 
dokument je osnova oziroma pogoj za pri-
javo na sofinanciranje po Zakonu o finan-
ciranju občin (ZFO-1). Navedena investici-
ja bo vključena v predlog Proračuna za leto 
2017 in v načrt razvojnih programov za 
prihodnja tri leta. Sama gradnja od mosta 
do krožišča na Ptujski cesti pa se bo izved-
la do konca leta 2017. Poleg preplastitve 
ceste z ureditvijo pločnika se bo izgradil še 
vodovod in javna razsvetljava. Investicija 
bo omogočila povezano predvideno novo 
stanovanjsko območje. Vrednost investici-
je z vključenim DDV je 163.114 evrov, ob 
čemer so lastna finančna sredstva občine 
v višini 104.872 evrov; 23.279 evrov bo 
sredstev pridobljenih na podlagi 23. člena 

ZFO-1 in 34.945 evrov povratnih prora-
čunsko kreditnih sredstev. 
S sklepom so se odpisale terjatve Občine 
Miklavž do dveh občanov dolžnikov iz na-
slova subvencij za zaposlovanje brezpo-
selnih oseb za leto 2009. Ker sta namreč 
občana prenehala z izvajanjem dejavnosti 
sta bila dolžna prejeta sredstva vrniti. Ko-
misija za izvedbo postopka javnega razpi-
sa za subvencioniranje obresti iz naslova 
dolgoročnih kreditov in za sofinanciranje 
stroškov zaposlovanja brezposelnih oseb je 
že v letu 2012 opravila razgovore s posa-
meznimi dolžniki iz naslova vračila zneska 
subvencij za sofinanciranje stroškov zapo-
slovanja brezposelnih oseb. Pri obravnavi 
predloga za odpis je komisija obravnavala 
stanje in razmere, v katerih so se znašli po-
samezni dolžniki, o čemer pa se je s potr-
ditvijo odpisa izrekel tudi Odbor za finance 
in gospodarstvo. Odpisani terjatvi pa sta 
v znesku 2.256,09 evrov in 456,83 evrov. 
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Ukinil se je status javnega dobra za zemljiš-
či ob vrtcu oziroma avtobusni postaji v Do-
brovcah, ki predstavljata del dvorišča in 
dovoz do vrtca Ciciban. Zemljišči sta doslej 
imeli status javnega dobra, čeprav v naravi 
nista del javne ceste, zato je bila ta zaznam-
ba grajenega javnega dobra neutemeljena. 
Občinski svet se je ob izteku seznanil tudi 
s sklepom o začasnem financiranju Občine 

Miklavž, s čimer bo omogočeno nemoteno 
izvajanje nalog občine v prvih treh mesecih 
leta 2017 oziroma do sprejema proračuna 
za leto 2017, kar opredeljujeta 32. in 33. 
člen Zakona o javnih financah. Sam pred-
log proračuna za leto 2017 pa se je v tem 
času, času praznikov že intenzivno oblikoval 
oziroma usklajeval na občinskih organih. 
Izvedeti je bilo mogoče tudi, da pripravljav-

ci predlogov trajnih ukrepov preprečitve po-
navljajočih poplav po izgradnji kanalizacije 
do zadnjih dni meseca decembra še niso 
posredovali svojih obljubljenih predlogov. 

Mateja Pleteršek

OBČINSKI SVETNIKI IN SVETNICE 
SO RAZPRAVLJALI V NOVEM LETU

Prva občinska seja novega leta se je zgodila 
v četrtek, 12. januarja, kjer so  izjemoma 
kratke pobude in vprašanja svetnikov in 
svetnic predstavljale uvod v tokratno 20. re-
dno sejo. Rafko Izlakar je ob tem izpostavil, 
da bi bilo glede na vremenske spremembe 
oziroma pogosta neurja potrebno obrezati 
ali odstraniti določena drevesa pri kultur-
nem domu Miklavž, nato pa morebiti  po-
saditi mlajša.  Pri tej točki dnevnega reda se 
je oglasil še Damijan Simič, ki je ob spreme-
njeni zakonodaji na področju potrditve ob-
činskih proračunov, ki po novem določa, da 
se pred potrditvijo opravi še javna obravna-
va slednjega, predlagal, da se pred javno 
obravnavo Predloga Odloka o  proračunu 
občine Miklavž za leto 2017 slednji objavi 
na spletni strani občine. 
Pri obravnavi Predloga Odloka o proračunu 
Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 
2017 v prvi obravnavi je uvodno predstavi-
tev podala višja svetovalka za ekonomiko in 
javne finance Tatjana Kramarič Petek. Nato 
so predsedniki  ali predstavniki posameznih 
odborov, komisij predstavili obravnave pre-
dloga in soglasno predlagali potrditev prve-
ga branja.
Predlog letošnjega proračuna predvideva 
prihodke v znesku 5.078.571 evrov in pred-
videne odhodke v znesku 6.453.245 evrov. 
Na področju investicij letošnje leto prav 
gotovo izstopa generalna obnova podru-
žnične šole v Dobrovcah, nadalje pločnik in 
kolesarska steza od Miklavža do Dobrovc, 
na Dravskem Dvoru bo odkupljeno in izgra-
jeno športno igrišče, v Miklavžu se bo asfal-
tirala in komunalno opremila povezovalna 
cesta od mosta čez hidroenergetski kanal 
do krožišča Ptujska cesta - Babičeva ulica 
in veliko je še manjših projektov. Zahtevna, 
letos predvidena naloga občinske uprave je 
tudi realizacija trajnih rešitev ob izgrajenem 
kanalizacijskem omrežju v Dobrovcah in 
Skokah, kakor tudi delno v Miklavžu, zaradi 
ponavljajočih poplav ob povečanih pada-
vinah. 

Sestavni del obravnave proračuna je tudi Le-
tni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Miklavž za leto 2017, ki se je prav 
tako potrdil v prvi obravnavi. Zajema pa 
predvsem odkupe zemljišč za razširitev dela 
Ekartove ulice v Miklavžu; odkupe zemljišč 
za rekonstrukcijo ceste, gradnjo pločnika in 
kolesarske steze od Miklavža do Dravskega 
Dvora; odkupe zemljišč za ureditev Uskoške 
ulice izven naselja Skoke do Rogoze, odku-
pe za razširitev ceste  Nad izviri v Miklavžu 
in Mejne ulice v Dobrovcah oz. Skokah, 
odkup za preboj Mladinske ulice proti Vrtni 
ulici v Dobrovcah, odkupe za ureditev Ul. 8. 
februarja in športnega igrišča v Dravskem 
Dvoru, odkupe za ureditev Letališke ceste 
v Skokah in odkupe za lastniško ureditev 
Športnega parka Dobrovce. Ne nazadnje 
pa so v tem letnem načrtu planirane tudi 
prodaje nepremičnega premoženja občine, 
kot so denimo stavbna zemljišča ob Kidriče-
vi cesti v Dobrovcah, ob Ruprovi ulici in ob 
Miklavškem dvorcu v Miklavžu ter zemljišče 
ob Športnem parku Dobrovce.  
Ureditev območja starega vaškega jedra 
kraja Miklavž bo Občina Miklavž prijavila 
na razpis Las Lastovica, za kar je občinski 
svet potrdil potreben dokument identifika-
cije investicijskega projekta, ki je pogoj za 
prijavo na sofinanciranje po 22.členu ZFO-
1. Izpeljava investicije, ki predvideva uredi-
tev Miklavških ribnikov in ulice Nad izviri, je 
ocenjena na približnih 77.010 evrov in se 
predvideva do konca leta 2018.
Na tej občinski seji se je dopolnil, spremenil 
tudi Pravilnik o subvencioniranju izgradnje 
in nakupa črpališč odpadnih voda na ob-
močju Občine Miklavž, kar se je potrdilo v 
skrajšanem postopku. Predmetni pravilnik 
določa subvencije izgradnje in nakupa čr-
pališč odpadnih voda iz objektov ali sub-
vencioniranje preureditve hišnega priključ-
ka, da bi se izognili prečrpavanju, kadar 
odpadne vode v kanalizacijo ne morejo 
odtekati s pomočjo gravitacije, ker se steka-
jo nižje od javne kanalizacije, zaradi česar 
jih je potrebno prečrpavati. Po prejemu vlog 

za subvencioniranje črpališč in po dodatnih 
prejetih informativnih ponudbah za izved-
bo hišnih črpališč je bilo ugotovljeno, da je 
smotrno povišati višino subvencije, ki se tako 
za nakup črpalke iz 600 evrov povišuje na 
1.000 evrov. S potrditvijo na tej občinski seji 
se tako omogoča pridobitev subvencije tudi 
v primeru preureditve hišnega priključka 
ter za izvedbo hišnega priključka, kadar se 
priključujejo objekti, ki ne mejijo neposred-
no na javno površino, v kateri je zgrajeno 
kanalizacijsko omrežje. S tem pravilnikom 
se subvencionira tudi izgradnja male čistilne 
naprave v primeru, ko se stavbe nahajajo 
izven ureditvenega območja naselja.  Po 
izvedbi projekta kanalizacije je bilo po po-
datkih izvajalčevega geodetskega podjetja 
v naseljih Dobrovce in Skoke 56 objektov, 
pri katerih je bilo ocenjeno, da odpadne ko-
munalne vode ne morejo odtekati s pomoč-
jo gravitacije, ker se stekajo nižje od javne 
kanalizacije. Ti podatki so bili deloma po-
manjkljivi, veliko lastnikov je ob priključitvi 
predelalo iztoke iz hiš, tako da so v Skokah 
4 in v Dobrovcah 16 objektov, kateri potre-
bujejo napravo za prečrpavanje odpadnih 
vod v kanalizacijsko omrežje. Objektov v 
drugi vrsti na območju naselja Dobrovce in 
Skoke je 21, pri čemer bodo nekateri uredili 
skupne kanalizacijske priključke. 
V skrajšanem postopku se je spremenil še 
Pravilnik o pogojih, načinu in cenah oddaje 
poslovnih prostorov v lasti Občine Miklavž v 
kratkotrajni najem, in sicer v delu, ki odslej 
določa, da ni možen najem za zasebne za-
bave, praznovanja rojstnih dni in podobno. 
Potrdil se je tudi sklep, da je spremembo 
prostornine in števila zabojnikov za me-
šane komunalne odpadke za posamezno 
gospodinjstvo možno odobriti le na pod-
lagi uradnih podatkov o zmanjšanju števi-
la članov, ki so prijavljeni v posameznem 
gospodinjstvu. Občinska uprava namreč 
ob prejemu vloge za spremembo (zmanj-
šanje) prostornine in števila zabojnikov za 
mešane komunalne odpadke pridobi  po-
datke iz registra in uradnih evidenc ter od 



OBČINA

12 Naši izviri

SEZNAM DIMNIKARSKIH DRUŽB IN DIMNIKARJEV

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE 
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2017

I. PREDLAGATELJI PRIZNANJ
Pozivamo občane, svete krajevnih skup-
nosti, člane občinskega sveta, župana, po-
litične stranke, podjetja, zavode in društva, 
ki delujejo na območju Občine Miklavž na 
Dravskem polju, da predlagajo kandidate 
za podelitev priznanj Občine Miklavž na 
Dravskem polju v obliki:

• naziv častni občan Občine 
Miklavž na Dravskem polju,

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

• plaketa Občine Miklavž na 
Dravskem polju.

II. POGOJI ZA PODELITEV 
PRIZNANJ

Pogoji za podelitev priznanj so:

1. Naziv častni občan Občine 
Miklavž na Dravskem polju je pri-
znanje,  ki se podeljuje posamezniku 
za trajne uspehe na gospodarskem, 
znanstvenem, umetniškem, kultur-
nem, športnem, humanitarnem, nara-
vovarstvenem ali kateremkoli drugem 
področju ustvarjalnosti in je s tem 

izvajalca javne službe. V primeru ugotov-
ljenega zmanjšanja števila prijavljenih čla-
nov v gospodinjstvu po letu 2011 se odobri 
zmanjšanje prostornine zabojnika. Velikost 
novega zabojnika pa se tako določi glede 
na dejansko število oseb, prijavljenih v go-
spodinjstvu. Za 1 do 2 člana gospodinjstva 
se določa 60-litrska prostornina zabojnika; 
za 3 do 4 člane gospodinjstva se določa 
120-litrska prostornina in za 5 do 8 čla-
nov gospodinjstva se določa 240-litrska 

prostornina zabojnika. V primeru, da je na 
naslovu prijavljenih več gospodinjstev, lah-
ko uporabljajo skupni zabojnik za mešane 
komunalne odpadke, prostornina zabojni-
ka za potrebe pravne osebe se določi glede 
na dejavnost, ki se na naslovu opravlja.  
V informacijah župana je slednji posredo-
val, da je občinska uprava določene pre-
dloge v zvezi s trajnimi rešitvami ob no-
voizgrajenem kanalizacijskem omrežju v 
Dobrovcah in Skokah prejela, a vendar se 

na določene dopolnitve še čaka. Župan pa 
je tudi seznanil, da bo imenoval še enega 
podžupana, in sicer občinsko svetnico Mir-
jano Vazzaz Ferčec iz vrst Liste Lea Krem-
žarja, ki bo sodeč po županovih besedah 
delovala predvsem na področju informira-
nja, obveščanja.

Mateja Pleteršek

Kot smo vas obvestili v prejšnji številki Na-
ših izvirov, lahko s 1. 1. 2017 uporabniki 
za opravljanje dimnikarskih storitev sami 
izberejo dimnikarsko družbo za obdobje 
najmanj 12 mesecev, in sicer najkasneje do 
30. junija 2017. 

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji 
spletni strani (http://www.mop.gov.si/si/de-

lovna_podrocja/dimnikarska_dejavnost/) 
objavilo seznam dimnikarskih družb in di-
mnikarjev na podlagi izdanih ter dokončnih 
dovoljenj in licenc, ki ga bo sproti ažuriralo.

Če uporabnik do 30. junija 2017 ne izbere 
dimnikarske družbe, se šteje, da je izbral iz-
vajalca, ki je na dan 31. 12. 2016 opravljal 
obvezno državno gospodarsko javno službo 

na področju dimnikarstva na območju, na 
katerem se nahaja njegova mala kurilna 
naprava. 

     Renata Vučina Velički, 
občinska uprava

Na podlagi drugega odstavka 16. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 
23/2015) objavlja Komisija  za priznanja Občine Miklavž na Dravskem polju

Obvestilo 
Naslednja številka bo izšla konec marca, zato prosim vse sodelavce, da svoje prispevke pošljejo na naslov uredništva 
najkasneje do 17. marca 2017.   

Urednik
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bistveno prispeval k razvoju in ugledu 
Občine Miklavž na Dravskem polju.
Priznanje se lahko podeli tudi posame-
zniku, ki nima stalnega ali začasnega 
prebivališča v
Občini Miklavž na Dravskem polju, a 
se je zanjo izkazal s svojim prispevkom.
Priznanje je lahko podeljeno tudi po-
smrtno. 

2. Grb Občine Miklavž na Dra-
vskem polju (zlati, srebrni in  bro-
nasti grb). Priznanje  se podeli organi-
zacijam za uspehe pri gospodarskem 
sodelovanju ter podjetjem, zavodom, 
skupnostim, organom, društvom ali 
posameznikom za uspehe pri demo-
kratičnem razvoju družbe in razvijanju 
gospodarstva ali družbenih dejavnosti, 
ki so pomembni za razvoj, za delo in 
življenje ter za ugled  Občine Miklavž 
na Dravskem polju.  Zlati, srebrni ali 
bronasti grb občine Miklavž na Dra-
vskem polju se lahko podeli tudi po-
samezniku za izredno humano in 
požrtvovalno delo oziroma dejanje.
Zlati grb se podeljuje za dolgoletno 
ali izredno življenjsko delo, za vrhun-
ske uspehe ali dosežke, ki so pomemb-
ni za razvoj in ugled Občine Miklavž 
na Dravskem polju.
Srebrni grb se podeljuje za zelo po-
membne dosežke v zadnjem obdobju 
in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjal-
no delo.
Bronasti grb se podeljuje za enkra-
tne uspehe, dosežke v zadnjem obdob-
ju in kot spodbuda za nadaljnje ustvar-
jalno delo.

3. Plaketa občine Miklavž na 
Dravskem polju se podeli podje-
tjem, zavodom ter organizacijam, dru-
štvom, skupnostim in posameznikom v 
občini ali izven nje, ki so dosegli po-
membne uspehe na področju, na kate-
rem delujejo, in so s tem bistveno vpli-
vali na  razvoj in ugled Občine Miklavž 
na Dravskem polju. Plaketa se lahko 
podeli tudi ob pomembnejšem jubileju 
posameznika.  

III. POSTOPEK PODELITVE PRIZNANJ
Priznanja, grbe in plakete občine Miklavž 
na Dravskem polju podeljuje Komisija za 
priznanja Občine Miklavž na Dravskem po-
lju s sklepom. 
Priznanje zlati grb, srebrni grb, bronasti 
grb ter plaketa se lahko podeli le dvakrat 
v posameznem mandatu občinskega sveta, 
in sicer ob posamezni podelitvi največ trije 
grbi in dve plaketi. Hkrati so lahko pode-
ljeni trije grbi iste vrste, vendar brez drugih 
dveh vrst.
Če Komisija za priznanja podeli priznanje 
Občine Miklavž na Dravskem polju za sku-
pen  dosežek dvema ali več posameznikom, 
prejme vsak svoje priznanje.
Ob podelitvi je možno posameznemu pre-
jemniku podeliti samo eno priznanje.
Priznanja je mogoče podeliti isti osebi po-
novno, vendar za novo časovno obdobje in 
za nove dosežke. To pa ne velja za naziv 
častni občan Občine Miklavž na Dravskem 
polju, ki se podeljuje samo enkrat.
Priznanja Občine Miklavž na Dravskem po-
lju podeljuje župan ob navzočnosti predse-
dnika Komisije za priznanja ob občinskem 
prazniku.

IV. VSEBINA PREDLOGA ZA 
PODELITEV PRIZNANJ
 Predlog za podelitev priznanj mora biti 
predložen v pisni obliki in mora vsebovati:
• podatke o predlagatelju,
• podatke o kandidatu oziroma kandi-

datih za priznanje ter njegovo oziroma 
njihovo soglasje,

• vrsto predlaganega občinskega pri-
znanja,

• obrazložitev oziroma utemeljitev pre-
dloga, ki mora biti jasna in konkretna s 
poudarkom na posebnih zaslugah, za-
radi katerih se posameznika, podjetje, 
zavod in drugo organizacijo, skupnost 
ali društvo predlaga za eno izmed pri-
znanj.

Člani Komisije za priznanja, župan, podžu-
pan, člani občinskega sveta in člani sveta 
krajevnih skupnosti v času trajanja manda-
ta ne morejo biti prejemniki občinskih pri-
znanj,  lahko pa prejmejo županovo prizna-
nje ali pohvalo.

Obrazec za pripravo predloga za pode-
litev priznanj je objavljen na spletni strani 
občine www.miklavz.si,  dobite pa ga lahko 
tudi na sedežu občine, in sicer:
• v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. 

do 15. ure
• v torek od 8. do 12. ure in od 13. do 

15. ure
• v sredo od 8. do 12. in od 13. do 16. 

ure
• v četrtek od 8. do 12. in od 13. do 15. 

ure
• v petek od 8. do 12. ure in od 13. do 

14. ure
Za dodatne informacije lahko v času ura-
dnih ur pokličete Suzano Gomolj, tel. 629 
68 27, ali pišete na elektronski naslov suza-
na.gomolj@miklavz.si.

V. NAČIN VLOŽITVE PREDLOGOV 
ZA PODELITEV PRIZNANJ
Predloge za podelitev priznanj je potrebno 
poslati oz. oddati v zaprti kuverti na naslov: 
Občina Miklavž na Dravskem polju, 
Nad izviri 6, 2204  Miklavž na 
Dravskem polju, s pripisom »Predlog 
za podelitev priznanja Občine Miklavž na 
Dravskem polju«.

VI. ROK ZA VLOŽITEV PREDLOGOV 
ZA PODELITEV PRIZNANJ
Zadnji rok za predložitev predlogov 
za podelitev priznanj in nagrad Občine 
Miklavž na Dravskem polju je 24. 2. 
2017 do 13. ure.
Šteje se, da je  pošiljka prispela pravočas-
no, če je bila zadnji dan za oddajo prijav 
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali 
do 13. ure oddana v prostorih občine. 

Številka: 0940-0001/2017 
Miklavž na Dravskem  polju, 23. 1. 2017

                                                                                                      
KOMISIJA ZA 

PRIZNANJA IN NAGRADE
OBČINE MIKLAVŽ 

NA DRAVSKEM POLJU
                          

Predsednica
Dr. Zdenka Petermanec, prof. l. r.

KAKO IN KAJ V KS MIKLAVŽ

Prestopili smo novoletne praznike, s tem pa 
prihaja tudi čas, ko delamo obračun s pre-
teklim letom in načrtujemo, kaj bo potrebno 
postoriti v letu, ki je pred nami, da se bomo 
dobro počutili in si izboljšali pogoje bivanja.

Podobno se načrtuje tudi v naši krajevni 
skupnosti, ki šteje skoraj okroglih štiri tisoč 
prebivalcev, kateri pa imajo različna priča-
kovanja od lokalne skupnosti, pa naj bodo 
to dobro vzdrževane prometne poti, urejeni 

skupni javni prostori, vrtec, šola in drugo. 
Seveda je pri večini zadev odločilni faktor 
občina, ki razpolaga s finančnimi sredstvi in 
izvedbo projektov, krajevni svet pa pri tem 
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Problematika kakovosti zraka, ki ga diha-
mo vsi, je vedno bolj v ospredju zanimanja. 
Vsako leto, zlasti v času kurilne sezone, nas 
ARSO in okoljski strokovnjaki opozarjajo na 
povečano onesnaženost zraka, predvsem 
previsoke koncentracije prašnih delcev v 
zraku. Na območju Mestne občine Maribor 
in drugih primestnih občin že več kot 25 let 
potekajo meritve onesnaženosti zraka. 
Med najpomembnejše škodljive snovi z ne-
gativnimi učinki za zdravje spadajo prašni 
delci, pri čemer so še posebej problematični 
prašni delci PM10 (delci z aerodinamičnim 
premerom manjšim od 10µm). Rezultati 
epidemioloških raziskav kažejo, da ima naj-
večji vpliv na zdravje onesnaženost zraka z 
delci (PM). Izpostavljenost delcem povzroča 
(ali poslabša) nastanek bolezni dihal ter 
srca in obtočil, srčnih napadov in aritmij. 
Povzroča tudi draženje oči, nosa in grla. 
Povezana je z nastankom ateroskleroze in 
pljučnega raka. Pri otrocih izpostavljenost 
z delci onesnaženega zraka poveča obo-
levnost za boleznimi dihal (astma). Študije 
dokazujejo povezavo med onesnaženostjo 
z delci in prezgodnjo umrljivostjo, boleznimi 
centralnega živčnega sistema (Alzheimer), 
presnovnimi boleznimi (sladkorna bolezen 
tipa 2), ugotavljajo pa tudi druge učinke 
(npr. prenizka porodna teža).

Meritve delcev PM kažejo, da število dni s 
preseženo mejno dnevno vrednostjo (50 
µg/m3) presega dovoljeno količino preko-
račitev na leto (35 prekoračitev na leto). 
V občini Miklavž na Dravskem polju je ta 

vrednost samo v decembru 2016 bila pre-
sežena kar 23 dni, v celem letu 2016 pa 45 
dni. Daljša obdobja brez padavin in slabša 
prevetrenost pa sta dejavnika, ki dodat-
no prispevata k večji onesnaženosti z delci 

PREKOMERNA ONESNAŽENOST ZRAKA 
IN MOŽNE REŠITVE 
PROBLEMATIKA KAKOVOSTI ZRAKA

Slika1: Aktivno plinovodno omrežje v občini Miklavž na Dravskem polju

sodeluje s pobudami, predlogi in sugestija-
mi. 
Vsako leto se v kraju postori kaj novega in 
tako smo v preteklem letu dobili v ulici Nad 
izviri oporni zid v dolžini sedemdeset me-
trov, ki bo preprečeval, da bi se cesta po-
sedala. 
Miklavško pokopališče je pri obnovi poko-
pališkega obzidja pridobilo enainštirideset 
niš za žare, za vse, ki bodo to želeli. Velika 
pridobitev je bila tudi rekonstrukcija in asfal-
tiranje dela Ekartove ulice v dolžini 350 me-
trov, ki služi kot obvoznica oz. povezovalna 
cesta od Ulice Kirbiševih do severnega dela 
naselja oz. do Ptujske ceste. Neposredno ob 
Ptujski cesti, pred trgovskim centrom Spar, 
so občinski delavci očistili gozdiček tako, da 
sedaj daje videz urejenega parka. Ob Ulici 
Zlatke Karer so ogradili parcelo, ki je v las-
ti občine Miklavž, in kjer bo še v letošnjem 
letu nastalo urejeno otroško igrišče. Tudi 

javna razsvetljava je v celoti dokončana, in 
sicer so bile zamenjane vse nevarčne sijalke 
z varčnimi, kar ima za posledico občutno 
manjšo porabo energije, svetloba pa sveti 
na vozišče, ne pa vse naokoli, kot je bilo 
prej. Ne nazadnje je pa to tudi zahteva in 
standard EU.
Ni pa se uresničil načrtovani projekt, in si-
cer preboj Ulice Kirbiševih na Ptujsko cesto,  
za katerega je že pred časom bilo odkup-
ljeno zemljišče. Načrtovani projekt je zelo 
pomemben zaradi varne vožnje iz Ulice 
Kirbiševih na Ptujsko cesto, saj sedanje križ-
išče iz varnostnega vidika ni primerno. Prav 
tako se tudi ni pričela gradnja pločnika in 
kolesarske poti v smeri Dobrovc, v tem kon-
tekstu pa bi se moral razširiti tudi most na 
Kidričevi cesti v smeri Dobrovc. Vsi našteti 
projekti bi se naj izvedli v letošnjem letu.
Načrtovano je tudi, da bi se v letošnjem letu 
v Ulici Kirbiševih na odseku od Zelene ulice 

do križišča z Antoličičevo ulico poskusno iz-
vedel enosmerni promet, prihodnje leto pa 
bi se naj ureditev Ulice Kirbiševih dokončno 
realizirala. Prav tako se bo v tem letu tudi 
pristopilo k asfaltiranju ceste od krožnega 
križišča na Ptujski cesti do ulice Nad izviri, 
kjer je sedaj makadamsko cestišče.
Pričeli smo tudi s pripravami za načrtova-
nje novega zdravstvenega doma, katerega 
smo vsekakor potrebni, saj je obstoječi za 
današnji čas nefunkcionalen in na nepri-
merni lokaciji.
Mnogo je želja, upamo, da jih bomo lahko 
večinoma uresničili, predvsem, če pri tem 
ne bo prevelikega nagajanja posameznih 
krajanov, ki gledajo samo na svojo korist, 
sosednje ulice pa ne vidijo.

Dušan Janžek, občinski svetnik in 
član krajevnega sveta KS Miklavž
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pozimi. Najbolj problematične so razmere 
v času zimske inverzije, ko se hladen zrak 
skupaj z onesnaževali tudi več dni zapore-
doma zadržuje pri tleh.

V letih 2010 do 2013 je na območjih Ce-
lovca – spodnja Koroška, Lipnice – spodnja 
Štajerska in Maribora – severna Slovenija 
potekal projekt PMinter, katerega cilj je bil 
razvijanje metod in načrtov za ohranjanje 
čistosti zraka. V sklopu projekta je bilo ugo-
tovljeno, da največji del emisij PM delcev 
povzročajo mala kurišča, pri čemer lahko 
kurišča na trdna goriva povzročijo tudi do 
70% onesnaženja s PM10. 

Pri nas so ogrevalne naprave precej zasta-
rele. V povprečju je naprava na trdno ozi-
roma tekoče gorivo stara 17 let. Njihov 
izkoristek je slabši, hkrati pa se v zrak iz-
pusti več onesnaževal. V zadnjih letih, ko se 
soočamo z gospodarsko krizo, je za ogre-
vanje gospodinjstev opazen trend vse večje 
uporabe drv.

Zemeljski plin: nizke cene in okolju 
prijazen
Iz napisanega sledi, da bomo za izboljšanje 
kakovosti zraka največ naredili, če bomo 
posodobili ogrevalne sisteme. Pri tem lahko 
vsak posameznik oziroma gospodinjstvo s 
premišljeno izbiro sodobnega ogrevalnega 
sistema bistveno pripomore k povečanju 
energetske učinkovitosti, hkrati pa tudi k iz-
boljšanju kakovosti zraka. 
Ena izmed možnih rešitev za doseganje 
tega cilja je uporaba čistejših energetskih 
virov in novih tehnologij, med katere spa-
da tudi zemeljski plin. Najugodnejši in naj-
hitrejši način za znižanje porabe energije, 
emisij CO2 in prašnih delcev se skriva prav 
v kondenzacijskem kotlu z uporabo tega 
energenta. Pri tem je pomemben poudarek, 
da je zemeljski plin resda fosilno gorivo, a 
pri njegovi uporabi nastaja zanemarljiva 
količina prašnih delcev ter bistveno manj 
emisij kot pri kurilnem olju, bencinskem 
in dizelskem gorivu ali biomasi. Zemeljski 
plin je tako med vedno bolj prepoznanimi 
ogrevalnimi sistemi in energenti, katerega 
cena se je v zadnjih letih občutno znižala. 
Tehnologije na zemeljski plin omogočajo 
nadpovprečne izkoristke. 

Distribucijski sistem zemeljskega 
plina
Distribucijski sistem v občini Miklavž na 
Dravskem polju se vse bolj širi in obsega 
že več kot 14 km aktivnega plinovodnega 
omrežja. Spodbuden je podatek, da se pli-
novodno omrežje nahaja ravno tam, kjer 
je zrak najbolj onesnažen, torej v strnjenih 
naseljih. S tem ima vedno več gospodinjstev 
možnost priključitve in zamenjave zastarele-
ga ogrevalnega sistema s sodobnim ogre-
valnim sistemom na zemeljski plin. 

Predvidoma leta 2018 bo omogočena upo-
raba zemeljskega plina tudi v naselju Dra-
vski Dvor, kjer je plinovod delno že izgrajen 

(Nova ulica in Cesta v Hotinje), del pa bo 
izgrajen v sklopu izgradnje kanalizacije (Lo-
vska ulica in Ulica 8. februarja).

Plinski kondenzacijski kotli
Plinski kondenzacijski kotli na zemeljski 
plin predstavljajo eno izmed najugodnejših 
možnosti zamenjave kurilnega sistema. In-
vesticija v kondenzacijski plinski kotel je do 
trikrat nižja kot pri ostalih ogrevalnih siste-
mih. Bistvene prednosti ogrevanja s kon-
denzacijskimi kotli na zemeljski plin so:
• dosegajo nadpovprečne izkoristke, s 

čimer se zmanjša poraba energije, kar 
bistveno pripomore k znižanju stroškov 
ogrevanja in skrajšanju dobe vračanja 
investicije (investicija se povrne že v 
dobi od dveh let dalje),

• zavzemajo malo prostora  in so lahko 
nameščeni v kleti, pritličju ali v man-
sardi,

• z namestitvijo v mansardi lahko privar-
čujete pri namestitvi dimniške tuljave,

• delovanje je skoraj neslišno,
• zrak za zgorevanje zajemajo od zunaj 

zaradi česar vgradnja detektorja oglji-
kovega monoksida ni obvezna,

• pri uporabi zemeljskega plina ne pot-
rebujete rezervoarja za shranjevanje 
goriva, kar omogoča dodaten prihra-
nek prostora,

• plačevanje dobavljenega zemeljske-
ga plina je praviloma obračunan na 
osnovi dejanske mesečne porabe, kar 
omogoča načrtovanje stroškov in pri-
hrankov energetske oskrbe doma.

Pomoč pri zamenjavi ogrevalnega 
sistema
Ocenjen strošek zamenjave obstoječega 
ogrevalnega sistema z ogrevalnim siste-
mom na zemeljski plin, ki vključuje izvedbo 
plinskega priključka do objekta in notranje 
plinske instalacije z dobavo in montažo iz-
brane ogrevalne opreme, za enodružinski 
stanovanjski objekt znaša cca. 3.500€, kar 
je ugodno v primerjavi z ostalimi ogrevalni-
mi sistemi. Kljub temu predstavlja to znaten 
strošek in še posebej v današnji gospodarski 
situaciji je težko nameniti sredstva za zame-
njavo ogrevalnega sistema. Zato se večina 
ljudi odloča za zamenjavo ogrevalnih siste-
mov v nuji, ko stari sistem povsem odpove, 
pri čemer pa običajno zaradi časovne stiske 

Slika2: Izgrajeno in načrtovano plinovodno omrežje v naselju Dravski Dvor
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S 1. JANUARJEM 2017 SE PRIČNE OBRAČUN 
ZEMELJSKEGA PLINA V KWH

Skladno z Uredbo o delovanju trga z ze-
meljskim plinom (Ur. l. RS št. 61/16) se bo 
s 1. januarjem 2017 zaključil obračun ze-
meljskega plina v kubičnih metrih in pričel 
obračun zemeljskega plina v kWh. Cena 
zemeljskega plina bo tako podana v EUR/
kWh.
Operaterji distribucijskih sistemov zemeljske-
ga plina bodo na plinomerih izmerjene 
kubične metre plina pretvorili v energijske 
enote kWh in pri tem upoštevali kurilnost 
zemeljskega plina v zadnjem mesecu. Poleg 
zemeljskega plina se bodo s 1. 1. 2017 v 
energijskih enotah obračunali tudi omrežni-
na ter vsi prispevki in trošarina.
Skladno z evropsko zakonodajo na podro-
čju zemeljskega plina se pri preračunu iz 
volumskih enot v energijske enote upošteva 
zgornja kurilnost (gross caloric value - GCV). 
Le-to že več let dnevno objavlja operater 
prenosnega sistema. Trenutno je v sloven-
skem plinovodnem sistemu zelo homogen 
plin, kar pa se lahko bistveno spremeni ob 
uvajanju dodatnih virov v okolici ali doma: 
terminal utekočinjenega zemeljskega plina v 
bližini,  zemeljski plin iz Prekmurja ali bioplin. 
Končni odjemalci bodo s prehodom na ob-
račun v kWh plačevali toliko energije, kolikor 
jo bodo prejeli, hkrati pa bo lažja primerjava 
z ostalimi energenti. Slovenija je z uvedbo 

obračuna v kWh nekoliko počakala in je se-
daj še ena zadnjih držav članic EU, ki uvaja 
ta prehod. 
Hkrati s spremembo obračuna zemeljskega 
plina v kWh je Agencija za energijo z Aktom 
o spremembah in dopolnitvah Akta o me-
todologiji za obračunavanje omrežnine za 
distribucijski sistem zemeljskega plina opre-
delila način pretvorbe odčitane vrednosti 
volumskih enot m3 na plinomeru, ki ni opre-
mljen s korektorjem temperature in tlaka, v 
normirane vrednosti Nm3, ki predstavljajo 
osnovo za preračun obračunskih volumskih 
enot v energijske enote kWh. Pri pretvorbi 
m3 v Nm3 bo upoštevana sprememba tla-
ka zaradi različnih nadmorskih višin na ob-
močjih izvajanja distribucije, kar zagotavlja 
bolj natančen in pošten obračun dobavljene 
količine energije v kWh odjemalcem. Spre-
menjen način obračuna, ki upošteva vpliv 
nadmorskih višin, bo po oceni Agencije za 
energijo v posameznih primerih povečal toč-
nost določitve predane količine energije tudi 
do tri odstotke.
V Plinarni Maribor se na spremembe že dalj 
časa intenzivno pripravljamo. Zavedamo se, 
da bo nov način obračuna v začetku prine-
sel kar veliko nejasnosti. Da bi odjemalcem 
na računu čim bolj razumljivo predstavili vse 
postavke računa in način pretvorbe, bomo v 
celoti prenovili tudi grafično podobo računa. 

Nove račune bodo odjemalci prejeli predvi-
doma že v mesecu marcu.
Na spletni strani www.plinarna-maribor.si 
lahko odjemalci zemeljskega plina najdejo 
podrobnejše informacije glede obračuna ze-
meljskega plina in omrežnine v kWh, prav 
tako so objavljeni novi ceniki. Z namenom, 
da bi odjemalcem čim bolj olajšali prehod 
na novo obračunsko enoto bomo informaci-
je sproti dopolnjevali. Vprašanja lahko poš-
ljete tudi na elektronski naslov info@plinar-
na-maribor.si. 

Vir, uporabljen pri pripravi članka: spletni 
portal Ministrstva za infrastrukturo www.
energetika-portal.si 

Plinarna Maribor                                                                                    
Andrej Grapulin

le-tega ni možno izvesti optimalno s pou-
darkom na doseganju ustreznih prihrankov.

Država in Eko sklad ne podeljujeta subven-
cij za vgradnjo plinskih kondenzacijskih ko-
tlov. Zaradi tega smo v Plinarni Maribor v 
letu 2016 kupcem, ki so se priključili na dis-
tribucijski sistem in zamenjali stari ogrevalni 
sistem z novim plinskim, priznali subvencijo 
v višini do 543€, s čimer se je investicija v 
zamenjavo bistveno znižala (paketna po-
nudba »Zemeljski plin vas čaka pred vrati«). 
Ob tem smo ponudili tudi ugodno financi-
ranje z dobo odplačevanja do 60 mesecev 
ter druge ugodnosti. S tem je bilo mogoče 
obnoviti ogrevalni sistem z minimalnimi za-
četnimi stroški. 
Zaradi dobrega odziva kupcev bomo s po-
dobnimi paketnimi ponudbami nadaljevali 
tudi v prihodnje.
Viri uporabljeni pri pripravi članka:
• spletna stran GIZ DZP www.zemeljski-

-plin.si,

• članek z naslovom »Reševanje proble-
matike kakovosti zraka v Mariboru s 
poudarkom na onesnaženju z delci«, 
objavljen v 10. številki revije Ekolist 
(avtorici Živa Bobič Červek, univ. dipl. 
geog. in Brigita Čanč, univ. dipl. inž., 
spec.),

• PMinter Layman's report, december 
2013.

Plinarna Maribor
Andrej Grapulin
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VIZIJA PROMETA OBČINE 
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Občina Miklavž na Dravskem polju je v 
letu 2016 pričela z izdelavo Celostne pro-
metne strategije (CPS) za območje celotne 
občine. V okviru projekta nastaja strateški 
dokument, s katerim bo občina lahko iz-
vajala ukrepe in pridobivala sredstva za 
različne naložbe na področju prometa v 
prihodnje. Osnovno vodilo celostne pro-
metne strategije je izboljševanje kakovo-
sti bivanja skozi vključevanje javnosti, kar 
smo že naredili skozi številne aktivnosti, 
kot so ankete, javne razprave, intervjuji, 
nagradna igra ipd. Trenutno se proces 
priprave celostne prometne strategije prib-
ližuje zaključku druge faze, v kateri smo 
definirali vizijo, cilje in ukrepe. V zaključni 
fazi pa bomo pripravili še končni doku-
ment, ki bo potrjen na občinskem svetu. 
Delovna skupina, ki je sestavljena iz delež-
nikov iz lokalnega okolja in članov projek-
tne skupine, je v decembru izvedla delav-
nico in javno razpravo o viziji prometa v 
Občini Miklavž na Dravskem polju. Sku-
paj smo sestavili vizijo, ki se glasi: 
»Želimo postati občina z najvišjo 
prometno kulturo občanov v regi-
ji.« Na delavnici je prevladalo stališče, da 
je prometna kultura dovolj širok pojem, ki 
lahko zajame številne pozitivne spremem-
be na področju prometa. S povečanjem 
prometne kulture bomo spreminjali tudi 

svoje potovalne navade, izboljšali prome-
tno varnost in zadovoljstvo občanov. 
Prioritete pomembnih ukrepov so bile do-
volj jasno izražene na javnih razpravah v 
avgustu, septembru in decembru. Še bolj 
pa so jih potrdili rezultati ankete po go-
spodinjstvih, ki temeljijo na vzorcu 276 
izpolnjenih anket. Večino najbolj motijo 
slabi pogoji za kolesarjenje in pešačenje, 
saj na številnih mestih še vedno primanj-
kuje ustrezna infrastruktura. Prav tako je 
moteča prehitra vožnja voznikov, neureje-
ne šolske poti, poti za gibalno ovirane in 
nezadovoljiv avtobusni promet. Med naj-
bolj nujne ukrepe je večina anketirancev 
odgovorila, da je potrebnih več površin za 
kolesarje, ureditev šolskih poti in prilago-
ditev površin za invalide. 
Anketa je obravnavala tudi potovalne 
navade občanov, in sicer s kakšnim pre-
voznim sredstvom potujejo na delo. 54 
odstotkov vprašanih jih vozi avtomobil, 
14 odstotkov jih uporablja avtomobil kot 
sopotnik, s kolesom se v službo vozi 12 
odstotkov vprašanih, medtem ko jih javni 
potniški promet uporablja zgolj 8 odstot-
kov. Tistih, ki hodijo peš v službo, je 7 od-
stotkov.
Želja pripravljavcev CPS je sicer, da se 
delež opravljenih poti z avtomobilom 
zmanjša ob hkratnem povečanju preosta-
lih načinov transporta. K temu je pritrdila 

tudi delavnica in vprašalnik o scenari-
jih prihodnjega razvoja prometa, kjer so 
udeleženci ovrednotili različne scenarije 
po posameznih uporabniških skupinah in 
parametrih. Tako je največ pozitivnih odzi-
vov dobil scenarij alternativnega razvoja, 
ki predvideva povečanje splošnega zani-
manja za hojo in kolesarjenje, izboljšanje 
stopnje osveščenosti, dvig kakovosti stori-
tev javnega potniškega prometa in posto-
pno zmanjšanje števila potovanj in potreb 
po parkiranju.
CPS Občine Miklavž na Dravskem polju 
pripravlja Mariborska kolesarska mreža 
skupaj z Zavodom za urbanizem Maribor 
(ZUM) in podjetjem Logiteh.
Naložbo celostnih prometnih strategij sofi-
nancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz kohezijskega sklada. Operacija se 
izvaja v okviru Operativnega programa 
za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014 - 2020, prednostne osi št. 
4: Trajnostna raba in proizvodnja energije 
in pametna omrežja, prednostne naložbe, 
št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strate-
gij za vse vrste območij, zlasti za urbana 
območja, vključno s spodbujanjem traj-
nostne multimodalne urbane mobilnosti 
in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi 
ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj 
urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti 
zraka v mestih.

ZIMA JE V PETEK, 13., POKAZALA SVOJO 
MOČ TUDI V NAŠI OBČINI

Konec maja preteklega leta je bil sprejet 
nov Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih 
cest, ki uvaja nekaj novosti tudi na področju 
zimskega vzdrževanja cest. Zimska služba 
obsega sklop dejavnosti in opravil, potreb-
nih za zagotavljanje prevoznosti ceste in 
varnega prometa v zimskih razmerah. Zim-
ske razmere nastopijo, ko je zaradi zimskih 
pojavov (sneg, poledica ipd.) lahko ovirano 

ali ogroženo normalno odvijanje prometa 
in pri tem prihaja do odstopanj od sicer za-
gotovljenih tehničnih lastnosti ceste.
Skladno s predpisi moramo biti na zimske 
razmere pripravljeni med 15. novembrom 
tekočega leta in 15. marcem naslednjega 
leta oziroma v obdobju trajanja zimskih 
razmer, ko se ceste vzdržujejo v skladu z iz-
vedbenim programom zimske službe. 

V petek, 13. januarja, smo v letošnji zimi 
dočakali prve obilnejše snežne padavine. 
Pred sneženjem je močan dež spral z vo-
zišča ves nedavno potrošen material. Časa 
za novo posipavanje cest ni bilo, dež, ki je 
prešel v sneg, se je takoj sprijel s cestiščem 
in se začel pod kolesi vozil gladiti. Takšne 
situacije so v zimskem času redke. Zglajen, 
zvožen in zmrznjen sneg je bilo težko splu-
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KJE SI LAHKO UREDIMO OSEBNE DOKUMENTE….
NA OBČINI ALI NA UPRAVNI ENOTI

Na območju Občine Miklavž na Dravskem 
polju, na naslovu Nad izviri 6, zraven ob-
čine izvršujejo svoje naloge tudi upravna 
enota (krajevni urad), katerega sedež je v 
isti zgradbi, kot je sedež Občine Miklavž na 
Dravskem polju. 
Potrebno je poudariti, da gre za dve loče-
ni instituciji, in čeprav se nahajata v 
isti zgradbi, se nikakor ne sme ena-
čiti občine in upravne enote (krajev-
nega urada)! To ni eno in isto!
Uslužbenci občinske uprave Občine Miklavž 
na Dravskem polju namreč ugotavljamo, 
da velika večina strank ne ve, katere nalo-
ge opravlja občina in katere upravna enota 
(krajevni urad). Ne vedo, v kateri instituciji 
lahko oddajo vlogo za izdajo osebnega do-
kumenta, zamenjajo vozniško dovoljenje, 
overijo kupoprodajno pogodbo, odjavijo 
stalno prebivališče, podajo vlogo za izdajo 
lokacijske informacije, vlogo za pridobitev 
potrdila o namenski rabi zemljišča …
Kljub številnim informacijah o pristojnostih 
upravne enote in pristojnostih občin, bi že-
leli povečati zadovoljstvo strank ter jim čim 
bolj olajšati urejanje zadev, zato skušamo 
strankam prijazno pojasniti, da zadev, ki so 
v pristojnosti upravne enote enostavno, ne 
morejo urediti na občini, ampak na Upravni 
enoti (Krajevnem uradu), saj občina nima 
teh pristojnosti za izvrševanje takšnih in po-
dobnih nalog. Kljub trudu zaposlenih, veči-
na strank ne želi razumeti in so nejevoljne, 
nekatere celo izrečejo ostre, neprimerne, 
včasih tudi žaljive opazke.
Z željo, da bi stranke seznanili z naloga-
mi in pristojnostmi občine ter nalogami in 
pristojnostmi upravne enote (krajevnega 
urada) ter da bi se v bodoče izognili nadalj-
njim neprijetnim situacijam in nejasnostim, 

v nadaljevanju podajamo nekaj osnovnih 
informacij.

KAJ JE OBČINA
Občina je temeljna enota samoupravne 
lokalne skupnosti, ki v okviru ustave in za-
konov samostojno ureja in opravlja svoje 
zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo pre-
nesene z zakoni (Zakon o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 
– odl. US). 
Naloge občin
1. Občina samostojno opravlja izvirne na-
loge, določene z zakonom, zlasti pa:
• sprejema prostorske akte, ki omogoča-

jo in pospešujejo razvoj občine,
• pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami 

premoženja ter ureja način in pogoje 
upravljanja z občinskim premoženjem,

• ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj 
in skrbi za povečanje najemnega soci-
alnega sklada stanovanj,

• zagotavlja javne vrtce in druge oblike 
predšolskega varstva,

• gradi in vzdržuje objekte javnih vrtcev, 
osnovnih šol, splošne knjižnice, zdra-
vstvenega doma, ambulant, športne 
dvorane…

• zagotavlja obvezne in izbirne lokalne 
gospodarske javne službe v skladu z 
zakonom,

• gradi in vzdržuje komunalno infra-
strukturo,

• zagotavlja splošno izobraževalno knji-
žnično dejavnost,

• skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, 
varstvo pred hrupom,

• gradi in vzdržuje občinske ceste, ulice 
in javne poti, površine za pešce in ko-
lesarje, igrišča za šport in rekreacijo ter 
otroška igrišča, javne parkirne prosto-
re, parke, trge in druge javne površine,

• zagotavlja varnost v cestnem prometu 
na občinskih cestah in ureja promet v 
občini,

• skrbi za požarno varnost in varnost ob-
čanov v primeru elementarnih in dru-
gih nesreč.

2. Občina opravlja tudi naloge, določene s 
Statutom in podrobneje z odlokom, in sicer:
• pospešuje društveno dejavnost na po-

dročju, skrbi za socialno ogrožene, in-
valide in ostarele,

• podeljuje denarne pomoči in simbolič-
ne nagrade ob posebnih priložnostih 
ali obletnicah občanov,

• podeljuje štipendije,
• pospešuje društveno dejavnost na po-

dročju kulture, športa, turizma,
• gradi in vzdržuje kulturno-zgodovinske, 

sakralne in turistične objekte,
• opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad 

krajevnimi prireditvami, izvajanje ob-
činskih predpisov in drugih aktov, s ka-
terimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, 
če ni z zakonom drugače določeno,

• ustvarja pogoje za izobraževanje od-
raslih.

Občinska uprava – javni uslužbenci 
opravljajo upravne, strokovne in druge na-
loge v okviru pravic in dolžnosti občine na 
delovnih področjih. Torej občinska uprava 
- uslužbenci opravljajo strokovne, upravne, 
organizacijsko - tehnične in administra-
tivne naloge na področju: splošnih zadev, 
normativno pravnih zadev, upravnih zadev, 
javnih financ, gospodarskih dejavnosti in 

žiti, saj na vozišču ni bilo več soli, zaradi 
tega so na posameznih delih vozišča ostale 
ledene plošče. Nizke temperature so tudi v 
naslednjih dneh onemogočale odstranitev 
ledenih plošč, saj sol v takšnih pogojih ne 
deluje. V času sneženja in pluženja prosimo 
občane za določeno mero razumevanja, 
strpnosti  in še zlasti za manj parkiranih vo-
zil na ulicah in pločnikih. Hkrati pa zagota-
vljamo, da bo pogodbeni izvajalec zimske 
službe tudi v bodoče pod našim stalnim 
nadzorom.

Roman Lorenčič
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kmetijstva, družbenih dejavnosti, varstva 
okolja in urejanja prostora, gospodarskih 
javnih služb in infrastrukture, inšpekcijskega 
nadzorstva in občinskega redarstva, gospo-
darjenja s stavbnimi zemljišči in drugih na-
log iz pristojnosti občine.
Vodenje upravnih postopkov in opravljanje 
upravnih nalog občine izvaja občina na 
podlagi naslednjih vlog (lahko jih oddajo 
fizične in pravne osebe):
na področju »OKOLJE IN PROSTOR«
• vloga za izdajo potrdila o namenski 

rabi zemljišča (promet z nepremični-
nami)

• vloga za izdajo lokacijske informacije 
za gradnjo objektov in izvajanje drugih 
del

• vloga za izdajo potrdila o pogojih za 
parcelacijo

• vloga za spremembo namenske rabe 
zemljišča

• vloga za izdajo projektnih pogojev
• vloga za izdajo soglasja k projektni do-

kumentaciji
• vloga za zaporo občinske ceste zaradi 

izvajanja del
• vloga za zaporo občinske ceste zaradi 

izvedbe prireditve 
• vloga za izdajo soglasja za poseg v ob-

činsko cesto ali varovalni pas ceste
• vloga za odmero komunalnega pri-

spevka (za pridobitev gradbenega do-
voljenja za gradnjo objekta),

• vloga za izdajo potrdila o plačilu ko-
munalnega prispevka za priključitev na 
javno vodovodno omrežje

• vloga za izdajo soglasja za priklop na 
javno kanalizacijsko omrežje

• vloga za oprostitev plačila nadomesti-
la za stavbno zemljišče za tekoče leto 
(vlogo odda  lastnik objekta, in sicer do 
31. 1. tekočega leta),

• vloga za oprostitev plačila nadomestila 
za stavbno zemljišče za dobo pet let,

• vloga za kmete, ki kmetujejo na vo-
dovarstvenem območju za oprostitev 
plačila nadomestila za stavbno zemlji-
šče za tekoče leto (vlogo odda  lastnik 
objekta, in sicer do 31. 1. tekočega 
leta),

• vloga za izdajo soglasja za prodajo zu-
naj prodajaln

• obrazec za prijavo obratovalnega časa 
gostinskega obrata ali kmetije

na področju »DRUŽBENE DEJAVNO-
STI« 
• vloga za enkratno denarno pomoč
• vloga za enkratni prispevek ob rojstvu 

otroka
• vloga za znižanje plačila vrtca za čas 

odsotnosti otroka
• vloga za sofinanciranje stroškov prevo-

za učencev
• vloga za odobritev pomoči družini na 

domu
druge vloge
• splošna vloga

URADNE URE OBČINE MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM POLJU
Uradne ure občinske uprave Obči-
ne Miklavž na Dravskem polju za 
stranke:
• v ponedeljek od 8. do 12. ure,
• v sredo od 8. do 12. in od 14. do 16. 

ure
• v petek od 8. do 12. ure

Uradne ure vložišča
• v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. 

do 15. ure 
• v torek od 8. do 12. ure in od 13.do 

15. ure
• v sredo od 8. do 12. in od 13. do 16. 

ure
• v četrtek od 8. do 12. in od 13. do 15. 

ure
• v petek od 8. do 12. ure in od 13. do 

14. ure

KAJ JE UPRAVNA ENOTA
Upravna enota je krajevna enota državne 
strukture, ki opravlja naloge za posamezna 
ministrstva ter druge naloge, ki so ji dolo-
čene z zakoni. Temeljna pristojnost uprav-
nih enot je odločanje v upravnih stvareh iz 
državne pristojnosti, če z zakonom za po-
samezne upravne stvari ni drugače določe-
no (Zakon o državni upravi (Uradni list RS, 
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 
8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 
47/13, 12/14, 90/14 in 51/16)). 

Naloge upravnih enot 
Upravna enota opravlja upravne naloge in 
pristojnosti z naslednjih delovnih področij: 
Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva 
za zunanje zadeve, Ministrstva za infrastruk-
turo in prostor, Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Ministrstva za kmetij-
stvo in okolje, Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Ministr-
stva za finance, Ministrstva za pravosodje, 
Ministrstva za obrambo ter druge z zakoni 
določene upravne naloge.
Določene naloge pa izvajajo tudi 
krajevni uradi, ki so »podaljšek« 
upravne enote in opravljajo dolo-
čene naloge iz pristojnosti upravne 
enote. 
Naloge krajevnih uradov – tudi Kra-
jevnega urada Miklavž
Med najpogostejše storitve sodi vodenje 
naslednjih upravnih postopkov in opravlja-
nje upravnih nalog:
• sprejem vlog za pridobitev osebnega 

dokumenta, to je osebne izkaznice ali 
potnega lista, ne glede na kraj stalne-
ga prebivališča

• postopek v zvezi z vlogo za vpis spre-
membe naslova v potnem listu,

• postopek v zvezi z naznanitvijo pogre-
šanja osebne izkaznice ali potnega li-
sta

• ureditev prijave ali odjave stalnega ali 
začasnega prebivališča 

• izdaja potrdil iz evidence gospodinjstev 
in registra prebivalstva: potrdilo o stal-
nem, začasnem ali skupnem gospo-
dinjstvu

• potrjevanje dovoljenj zakonitim zastop-
nikom za potovanje v tujino mladolet-
nim osebam do 15. leta starosti

• potrjevanje podpor volivcem, raznim 
referendumskim pobudam in kandida-
turam

• izdaja izpiskov iz matičnega registra
• izdaja izpiskov iz matičnega registra o 

rojstvu, ne glede na kraj rojstva in iz-
piskov iz matičnega registra o sklenitvi 
zakonske zveze

• izdaja izpiskov iz matičnega registra o 
smrti, ne glede na kraj smrti, za osebe, 
ki so umrle po 3. 5. 2005

• postopek v zvezi s sestavo smrtnice za 
zapuščinski postopek

• sprejem izjave na zapisnik o priznanju 
očetovstva

• izdaja potrdil o državljanstvu
• posredovanje podatkov iz matičnih 

knjig
• izdaja potrdil iz matičnega registra
• sprejem ponudb za prodajo kmetijskih 

zemljišč, kmetij in gozdov
• sprejem izjav o sprejemu ponudbe za 

prodajo kmetijskih zemljišč, kmetij in 
gozdov

• sprejem zahteve za uvedbo postopka 
ugotavljanja dejanskega stalnega pre-
bivališča – bodisi pisno ali ustno na za-
pisnik upravnega organa

• izdajanje izpiskov iz elektronske zemlji-
ške knjige

• izdajanje potrdil oz. izpiskov iz zbirk 
geodetskih podatkov, kot so prikaz 
parcele, lastninski list, potrdilo o par-
celi

• overitev prepisa ali kopije dokumenta
• overitev podpisa za potrebe vseh 

upravnih postopkov
• overitev garantnega pisma
• potrjevanje obrazcev o živetju
• izdaja potrdil o vpisu v register društev
• izdaja potrdil iz uradnih evidenc o tuj-

cih
• potrjevanje knjige gostov
• prijava istospolne partnerske skupnosti

Uradne ure Krajevnega urada v 
Miklavžu so vsak torek in četrtek 
od 8. do 12. ure in od 13. do 15. 
ure. Vsako spremembo uradnih ur Krajev-
nega urada objavi Upravna enota Maribor 
na svoji spletni strani http://www.upravnee-
note.gov.si/maribor
Verjamem, da bodo te informacije marsika-
teremu občanu v korist in da bodo ti v bo-
doče točno vedeli, na katera vrata morajo 
potrkati, ko bodo urejali določeno zadevo.

Dušanka Glavica, 
občinska uprava
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OBČINA

DRUŠTVENA DEJAVNOST

NAVODILO ZA PRIPRAVO IN ODDAJO PISNIH 
PRISPEVKOV IN FOTOGRAFIJ 
ZA OBJAVO V OBČINSKEM GLASILU

Novo leto je pravi čas za določanje in uved-
bo novih pravil oz. sprememb, zato skladno 
z dogovorom uredniškega odbora prosimo, 
da posamezni prispevki ne obsegajo več kot 
3000 znakov s presledki. Članki naj bodo 
napisani v programu Word, ime dokumen-
ta naj bo isto, kot je naslov vašega članka 
(pisava Arial, velikost črk 11, razmik med 
vrsticami 1, 15). Fotografije naj bodo po-
sredovane kot priponka elektronski pošti v 
formatu JPG. Vsakemu prispevku priložite 
največ dve fotografiji. Fotografij, pripetih v 
programu Word ali fotografij neprimerne 
kakovosti zaradi slabe resolucije, ne bomo 

objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno 
navedete tudi avtorja fotografije. Prispev-
kov, ki ne bodo podpisani s polnim imenom 
avtorja, ne bomo objavili. 
Uredništvo si pridržuje pravico, da prispev-
ke, ki vsebujejo nepreverjene in enostran-
ske informacije, sovražni govor ali druge 
žaljive vsebine, ne objavi. Omejitev dolžine 
prispevkov bo omogočilo objavo več pri-
spevkov in tudi več pripadajočih fotografij. 
Ta okvirna omejitev se predlaga predvsem 
za prispevke, vezane na opis prireditev, do-
godkov (izleti), poročil in podobno. Izjeme 
so strokovni prispevki. 

Prosimo vas, da vse prispevke in fotogra-
fije pošiljate na elektronski naslov obcina.
miklavz@miklavz.si, obvezno kot pripon-
ko in s pripisom: za Naše izvire. Oddaste 
jih lahko tudi osebno na občini ali v poštni 
nabiralnik, v elektronski obliki (CD, DVD, 
USB), na naslovu Nad izviri 6, Miklavž na 
Dravskem polju.
Prisrčno vabljeni k sodelovanju pri nasta-
janju novih številk občinskega glasila Naši 
izviri. 

Urednik

»LASTOVKE »

Zapisani verzi se nas za trenutek dotaknejo 
in nas pustijo, da se vprašamo: je res tako?
Tako je, smo sklenile v začetku 2016 
»Lastovke«, ko smo v plan dela zapisale: 
Miklavžev koncert bo 3.decembra.
Po dolgem in vročem poletju, ko smo v stu-
diu RTV Maribor snemale svojo prvo zgoš-
čenko, z vmesnimi nastopi in aktivnostmi 
pri prireditvah PD Mateja Bora, je nastopila 
jesen. To je bil čas, ko so pesmi iz tedna 
v teden bile lepše odpete, bolj čisti glasovi, 
dodane nove melodije, večkrat odpete stare 
in nove, da je njih zven ostal v ušesu.  
Koncert ni bil samo izbor dobrih pesmi, ki 
bodo razveselile publiko, vključeval je veli-
ko več. Priprave na izvedbo in predstavitev 
zgoščenke. Koncert pomeni druženje, spro-
stitev, zabavo ljudi, zato nas je do uspeha 
lahko vodila le dobra organizacija. Tega 
smo se Lastovke v zadnjih dneh meseca no-
vembra še predobro zavedale.
Kakšna bo celostna podoba? Obogatiti 
koncert z glasbenimi gosti, oceniti št. na-
stopajočih, da ne bo trajal predolgo, instru-
menti, potrebni za odpete pesmi, ozvočenje, 
osvetlitev, postavitev odra, ureditev scene, 
kako bo s hrano, pijačo, kako se zahvaliti 
nastopajočim, sponzorji, kako bomo priča-
kali gledalce in na koncu, kako se bomo 
od vseh poslovile. Drobne stvari, jih je pa 
veliko. Kot se ve, je bilo delo potrebno deliti. 
Eni več, drugi manj. Vsak je svoj del opravil 
dobro, kar so na koncu pokazali nasmejani 

obrazi vseh, ki so se ta dan srečali v sku-
pnem prostoru.
Nit, ki je bila ta večer prisotna in je povezo-
vala odpete pesmi, je bila ljubezen.    Ljube-
zen do tebe, do mene, do moža in žene, do 
dekleta in fanta, narave, do domovine. Vse 
to je bilo v odpetih pesmih Lastovk, Fantov 
na vasi, Fredija, Marije, Julijana in odigra-
nih melodijah Maše. Seveda je bila želja 
uvodne pesmi, kar po domače, se rešiti mo-
škega in izbrati boljšega. Pa se ni izšlo, ostal 
je z nami ta večer in še danes je tu.
Na tem mestu bi se želele še enkrat zahvaliti 
vsem, ki ste nam omogočili, da smo lahko 
posnele svojo zgoščenko, vsem, ki ste pri-
spevali, da smo lahko mize bogato obložili, 
vam ki ste nam dovolili, da delimo vaše vino 

in okušamo vaše sladke dobrote, ročno-
delski sekciji društva, ki je izdelala zahvale 
nastopajočim z unikatno Dobrovsko čipko, 
Mateji, ki nas je z besedo vodila skozi večer, 
vsem članom UO in NO društva in občini 
Miklavž. Hvala vam, ki ste ta večer donirali 
sredstva, in vam, ki ste nas prišli poslušat.
Na koncu pa, saj je bil to vendarle Miklavž-
ev večer, sv. Miklavžu, prvemu decembrske-
mu dobremu možu, ki nam je pomagal 
večer zaključiti.

Alenka Klasinc

p.s. Trk, trk…ste tukaj? Dajte, odprite mi, 
zunaj bom zmrznila. Zakaj tako začudeno 
gledate? Pa saj sem samo jaz » Lastovka«, ki 
vam sreče in zdravja v letu 2017 želi!

Sreča ni kar tebi, meni dana…,
sreča je s trenutkov stkana.
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LEPO JE BITI UPOKOJENEC (INVENTURA)

Za nami je pestro leto, leto, polno dogod-
kov in doživetij, ki nas bodo še dolgo spre-
mljali tudi v tem letu. Medtem ko postajajo 
v današnjih neprijaznih časih naši, nekdaj 
veseli in družabni ljudje vedno bolj osamlje-
ni, zagrenjeni in zaprti sami vase, se zdi, da 
pri nas, ki smo se zbrali okoli Društva upo-
kojencev Miklavž, ki šteje kar blizu šeststo 
članov, ni tako. Kajti mi se ne damo. Mi še 
vemo, kaj je veselje, mi še vemo, kaj je pri-
jateljstvo, mi še znamo pomagati drug dru-
gemu, mi še znamo zapeti domačo pesem 
in zaplesati polko.
Kot vsako leto, smo tudi preteklo pričeli z 
letovanjem babic in dedkov z vnuki v Izoli 
v času šolskih počitnic. Leto je bilo volilno, 
zato smo na občnem zboru društva izbirali 
novi upravni odbor, vendar ožji del odbora, 
s predsednikom Rajkom Lešnikom na čelu, 
ni dobil razrešnice, pač pa so morali oblju-
biti, da bodo še nadalje vodili društvo. Ma-
terinski dan, ki se ga je udeležilo okoli de-
vetdeset članic in članov, smo praznovali na 
turistični kmetiji Breznik v Komarnici. Matere 
so bile tudi obdarjene. Ob občinskem pra-
zniku smo sodelovali z razstavo v dvorani 
kulturnega doma, ki so jo pripravile članice 
ročnodelske sekcije »Sončnice« ter likovna 
in foto-video sekcija. V kulturnem progra-
mu so poleg društvenega pevskega zbora 
z lepim programom sodelovali tudi otroci 
miklavške osnovne šole in vrtca. Kegljaške-
ga turnirja s kroglo na vrvici so se udeležila 
vsa štiri društva upokojencev naše občine. 
V mesecu juniju smo bili na izletu na Blat-
nem jezeru na Madžarskem. Ogledali smo 
si številne naravne, kulturne in zgodovinske 
znamenitosti, zaključili pa s kosilom v tradi-
cionalni restavraciji z živo glasbo in folklo-
ro. V juniju so imeli izlet v Tinje na Pohorju 
tudi članice in člani kolesarsko-pohodniške 
sekcije. Veseli piknik je potekal na turistič-
ni kmetiji Roškar v Lastomercih pri Gornji 
Radgoni. Na morje v Izolo smo se odpravili 

zadnje avgustovske dni, kjer smo letovali v 
upokojenskem hotelu Delfin. Veliko članov 
našega društva se je udeležilo septembrske-
ga jubilejnega 10. srečanja upokojencev 
naše občine, ki je bilo tokrat v Dobrovcah. 
V mesecu oktobru smo pripravili pred do-
mom upokojencev v Miklavžu tradicionalni 
kostanjev piknik za otroke vrtca Vrtiljak ter 
njihove starše, babice in dedke, seveda pa 
so vsi poleg kostanjev bili deležni tudi slad-
kih palačink, ki jih na svoji »lokomotivi« za 
otroke pripravi ekipa »Avtoduh«.  Zaključek 
kolesarskih in pohodniških trimov, katerih 
se je udeleževalo preko štiristo članov, je 
potekal na turistični kmetiji Kavčič. V no-
vembru smo pred domom upokojencev 
sodelovali pri martinovanju, ki sta ga or-
ganizirala Društvo vinogradnikov Miklavž 
in Turistično društvo Miklavž. Tradicionalno 
društveno martinovanje smo opravili na 
turistični kmetiji Breznik v Komarnici. Leto 
pa smo članice in člani veselo zaključili na 
turistični kmetiji Roškar v Lastomercih ter s 
silvestrovanjem v Izoli.
Seveda pa nismo hodili samo na izlete, am-
pak smo bili poleg naštetega v okviru svojih 
sekcij aktivni tudi na drugih področjih, kot 
so proslave, kulturne in športne prireditve, 
občni zbori in drugo. Društvo je bilo ude-
leženo tudi pri raznih aktivnostih v obči-
ni, saj je organiziralo obdaritev z nageljni 
starejšim krajankam ob 8. marcu, člani so 
ponoči čuvali prvomajski kres, v začetku 
šolskega leta pa v bližini šole in v križiščih 
pazili na najmlajše šolarje pri prečkanju 
ceste. Tudi pakete za občino, ki jih nato raz-
deli Miklavž, smo pripravili člani društva, v 
času krajevnega praznika pa smo skupaj 
s krajevno skupnostjo Miklavž pripravili 
srečanje starejših krajanov (nad sedemde-
set let), pred božičnimi prazniki obdarili s 
priložnostnimi darili naše članice in člane, 
stare nad osemdeset let, tistim, ki pa so v 
stiski in pomoči potrebni, pa smo pomagali 

s prehrambenimi paketi. Skrbno smo tudi 
urejali in vzdrževali dom upokojencev, vo-
dili društvene ter finančne zadeve in dobro 
sodelovali z drugimi društvi v občini.
Članice in člane društva, ki se naših aktiv-
nosti ne udeležujejo, pa tudi upokojenke 
in upokojence, ki niso naši člani, prijazno 
vabimo, da se nam pridružite in sodelujete 
pri delu in v številnih sekcijah, ki delujejo v 
okviru našega društva:
• MOŠKI PEVSKI ZBOR
• LIKOVNA IN FOTOSEKCIJA
• ROČNODELSKA SEKCIJA »SONČNI-

CE«
• ODBOJKARSKA SEKCIJA
• KOLESARSKO-POHODNIŠKA SEKCIJA
• TELOVADNA SEKCIJA
• RIBIŠKA SEKCIJA
• SEKCIJA STEZNEGA KEGLJANJA
• SEKCIJA KEGLJANJA S KROGLO NA 

VRVICI
• SEKCIJA DRUŽABNIH IGER (karte, 

šah…)
Informacije in prijave na sedežu društva v 
ulici Nad kanalom 7 (bivši taborniški dom) 
osebno ali po telefonu 02 6291 082 ob sre-
dah v času uradnih ur od 17. – 19. ure ali 
na GSM  041 238 627 – Erika Lešnik.
Program prireditev, družabnih srečanj in le-
tovanj v letu 2017 bo dostavljen v mesecu 
februarju na dom.
Občini Miklavž na Dravskem polju, 
Miklavški pekarni A&V Lešnik in ekipi »Av-
toduh« se iskreno zahvaljujemo za pomoč.

Spoštovane upokojenke in upoko-
jenci, pozabite na tiste besede »nimam 
časa«, ki bi naj tudi bile upokojenski poz-
drav, ne pozabite pa, da je treba narediti 
tudi nekaj zase. Zato se nam pridružite. 

Za Društvo upokojencev Miklavž                                                                                         
Ernest Centrih, podpredsednik

DRUŠTVENA DEJAVNOST
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OBVESTILO DRUŠTVA UPOKOJENCEV MIKLAVŽ
Vsem prijateljskim društvom, ustanovam in posameznikom sporočamo, da smo namesto voščilnic ob novem letu 
donirali sredstva za humanitarne namene Osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju.

Upravni odbor DU Miklavž

7. VINKOV POHOD

Leto se hitro obrne in dogodki se ponovi-
jo. Koledar nas spomni, da 22. januarja 
goduje Vincenc, ki je po izročilu mejnik za 
pričetek del v vinogradih v  novem letu. Na 
ta dan gre vinogradnik v vinograd, obredno  
obreže prvi trs, pozdravi sosede, jim želi 
dobro vinsko letino in skupaj kaj pojejo in 
popijejo. Ti običaji so značilni za mejna ob-
močja s Hrvaško, prodrli pa so tudi do nas.
Tradicionalno smo v meddruštvenem sode-
lovanju v občini in izven opravili pohod tudi 
letos. Nizka temperatura je nekoliko zmanj-
šala število pohodnikov, ki pa je še vedno 
visoko.

Pohodnike so pred odhodom pozdravili 
vodja pohoda in predsednik Planinskega 
društva Franc Kocbek, ki je dal informaci-
je za pohod, Ivan Knez v imenu Miklavških 
vinogradnikov, Vlado Mak v imenu vinarjev 
in vinogradnikov Malečnika in Leo Kremžar, 
župan občine Miklavž.

V Zg. Dupleku so se nam pridružili poho-
dniki z lokalnega območja, pozdravilo pa 
nas je jutranje sonce, ki je dalo slutiti dvig 
zračne temperature in dobre vinske letine 
po ljudskem pregovoru. Maks nam je na 
poti postregel s kuhanim okrepčilom, ki je 
segrelo dušo in roke, kolona pohodnikov 
pa je zavila v gozd v smeri Metave. V daljavi 
je bilo vidno zasneženo pobočje, ki smo ga 
prečili čez dobro uro hoje. Spust skozi gozd 
in kraj prvega počitka ter okrepčila je bil do-
sežen. Od tam se nam ni mudilo. Pa če smo 
želeli v dogovorjenem času doseči naslednji 
cilj, smo morali slediti vodji pohoda.

Na Vodolah nas je pričakal Bojan Protner, ki 
je v svojem vinogradu pohodnikom predsta-
vil vzorčno rez vinske trte. Poudaril je, da z 
rezjo že določimo tip vina in da čez leto z 
zelenimi deli lahko še mnogo kaj uskladi-
mo. Izrazil je zadovoljstvo, da obiskujemo 
v tem mrzlem času njihov kraj, pohodnike 
pa je povabil, naj pridejo kdaj v Vodole, ko 
so vinogradi zeleni , predvsem pa na dan 
odprtih vrat vinogradnikov prvo soboto v 
maju.

Miklavški vinogradniki so v Janezovem vi-
nogradu opravili prvo rez tako kot gospo-
darjev dedek v davnih letih. Po malici na 
bližnjih turističnih kmetijah  so pohodniki 
nadaljevali pot do Malečnika. Utrujenost od 
hoje, polni želodci in toplejše vreme je hojo 
nekoliko upočasnilo, naš cilj pa so bili topli 
domovi, kjer bomo lahko v miru uredili spo-
mine na prijetno preživel dan, ki ga je po-
pestril kulturni program moškega pevskega 
zbora in Petrovi muzikanti.

Tekst in foto – Vlado Belšak

INTENZIVNE PEVSKE VAJE

Pravijo, da kdor poje, slabo ne misli. Tako 
razmišljamo tudi člani mladinskega pevske-

ga zbora naše šole, ki veliko prepevamo na 
pevskih vajah v šoli in na intenzivnih vajah, 

ki se jih udeležimo vsako leto. Svoje pevske 
sposobnosti nato predstavimo na mnogih 
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prireditvah, kjer nas gledalci vedno pohvali-
jo. Odziv poslušalcev in gledalcev je za nas 
spodbuden. Pevci se pohval razveselimo, 
prepričani pa smo, da je na to ponosna tudi 
naša zborovodkinja, učiteljica Nuša Vajs, ki 
se trudi, da bi naši glasovi zveneli kar se da 
ubrano in lepo.
Vsako leto se že  veselimo intenzivnih pev-
skih vaj. Tudi letos smo z nestrpnostjo čakali 
petkovega popoldneva, ko smo se pevci, 
od petega do devetega razreda, po pouku 
odpravili na Pohorje v hotel Tisa. Ko smo 
se ustavili pred hotelom, smo bili vsi veseli, 
saj se nam je že na prvi pogled zdel velik in 
lep. S prtljago smo stopili v notranjost ho-
tela, v katerem nas je pričakal gospod in 
nam predstavil prostore. Izvedeli smo, kje 
so jedilnica, fitnes, savna in klet, kjer bi naj 
imeli pevske vaje. Razdelil nam je ključe in 
odpravili smo se pustolovščinam naproti. 
Čakale so nas lepe in velike sobe. Kmalu 
smo že hodili od sobe do sobe in si jih og-
ledovali, primerjali, kdo ima večjo, prostor-
nejšo, lepšo. Na koncu smo spoznali, da 
je vsaka soba zelo lepa. Polurni počitek, 
v katerem v resnici nismo nič počivali, je 
hitro minil in začele so se pevske vaje. Te 
so potekale v kleti. Najprej smo se ogreli 
in za ogrevanje peli don diri don in silivia, 
pesem Dona nobis domine… Peli smo tako, 
da smo se razdelili po razredih. Glasilke 
smo dobro razgibavali, ogreli, vse dokler 
ni učiteljica rekla, da je dovolj in da nam 
pripada počitek. Sredi belega dne? Nika-
kor. Čas, namenjen počitku, smo izkoristili 
za klepet, za druženje in družabne igre. Te 
minute so hitro minile in znova se je začelo 
resno delo. Vaja, tokrat skupna, je trajala 
eno uro. Vestno smo sledili navodilom uči-

teljice in nadgrajevali smo znanje. Tudi na-
smejali smo se, če je kdo napačno izgovoril 
katero besedo. To se je dogajalo predvsem 
pri pesmi Ob bistrem potočku. Peli smo slo-
venske, latinske in angleške pesmi. Po vaji 
je bila večerja. Ko smo se najedli, smo ime-
li družabne igre in »sprejem« novih članov 
MPZ. Dobili smo zanimive izzive, med kate-
rimi so bili: posnemanje živali, ples, petje …
Naslednje jutro smo takoj, ko smo se zbudi-
li, opazili, da je zmanjkalo elektrike. Vzrok 
za izpad električnega toka je bilo močno 
sneženje, ki se je začelo že ponoči. Bele 
snežinke, ki so še vedno poplesavale po 
zraku in pristajale na debeli snežni podla-
gi, so nas navdušile in povzročile, da smo 
se predali igrivemu kepanju in oblikovanju 
snežnih kep. Pogled na zasneženo pohor-
sko pokrajino je bil nepozaben.
Četudi nas je premamila snežna belina, 
smo morali iti v klet, kjer nas je že čaka-

la učiteljica. Marljivo smo vadili, prepevali, 
skratka bili smo pridni kot mravljice. Pevci 
smo se trudili, da bi peli lepo, dobro in da 
bi s petjem bili zadovoljni mi in tudi učite-
ljica. Ko smo na njenem obrazu videli na-
smeh in izraz zadovoljstva, smo vedeli, da 
smo zapeli dobro in da smo res nadgradili 
naše dosedanje petje. Ker smo bili že neko-
liko utrujeni, smo lahko počivali. Te proste 
minute smo seveda izkoristili za snežne ra-
dosti. Šli smo na balkone, kjer smo iz snega 
spet delali kepe in si jih metali. Dogajanje 
je spremljal glasen in bučen smeh. Po pros-
tem času smo se odpravili na kosilo. Nato 
je sledila skupna vaja, kjer smo spet pridno 
prepevali in dokazovali, kaj smo pridobili 
na teh intenzivnih vajah. Vsi smo bili zado-
voljni, saj se nam je zdelo, da smo resnično 
veliko pridobili in se veliko naučili. 
Po vaji je bil čas za odhod. Spakirali smo 
stvari in počakali na avtobusa, ki sta nas 
pripeljala pred osnovno šolo.
Na intenzivnih pevskih vajah nam je bilo 
zelo lepo. S petjem smo nadgrajevali zna-
nje, hkrati pa ob tem tudi zelo uživali.
 

Neža Novak, Gaja Siničič Rodeš, 
Enea Grbec, Mia Štiglic, 

Tinkara Kodrič, 6. r., 
OŠ Miklavž na Dravskem polju

IGRIVE DOGODIVŠČINE V VRTCU VRTILJAK

Svet, v katerem želim živeti - 
Teden otroka, 3. - 9. oktober 
2016

Teden otroka - je teden, ki prinaša mnoge 
radosti, nova spoznanja, izkušnje, veselje…
Je teden, ko otrokom pripravimo dejavno-
sti, s katerimi odkrivajo, doživljajo nekaj 
novega, nekaj neznanega. Srečanje z di-

mnikarjem v predstavi, katero nam je po-
darila Zveza prijateljev mladine Miklavž, 
obisk prvošolcev v vrtcu, pravljična ura s 
profesorico Ano Koritnik, ustvarjanje z na-
ravnim materialom, cici kino, gibalni dan 
ter težko pričakovani izlet po bližnji okolici. 
Majhni in veliki, veseli in razigrani, vsi smo 
ustvarjali, se igrali, raziskovali. Veseli, da je 
svet, v katerem živimo, mavričen, obsijan s 
soncem celo šolsko leto.

MLADI UPI
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Kostanjev piknik z dedki in 
babicami

Vsakoletno druženje z dedki in babicami 
v vrtcu Vrtiljak je doživetje, katerega naši 
malčki in njihovi stari starši ne bodo nikoli 
pozabili. Okusni, hrustljavi kostanji, s kate-
rimi nam postrežejo naši zlati upokojenci, 
nas povežejo v  jesensko pravljico, katero 
skupaj beremo že več let. Z njimi se ob 
toplem čaju, sladkih palačinkah ter zlato 
obarvanih kostanjih preselimo v pravljič-
ni svet. Dedki in babice se ta dopoldan s 
svojimi vnučki poveselijo, igrajo in pletejo 
medgeneracijsko vez, ki je ne more nihče 
pretrgati. Jesenske dobrote, toplo jesensko 
sonce, toplo srce vseh zbranih – to je je-
senska pravljica v vrtcu Vrtiljak.

Tradicionalni slovenski zajtrk 
v vrtcu

18. novembra v vrtcu obeležimo Tradicio-
nalni slovenski zajtrk. Otrokom na krožnik 
postrežemo kruh, maslo, med, mleko in ja-
bolko slovenske pridelave. Pomen projekta 
je izobraževanje in osveščanje otrok o po-
menu čebel in čebeljih pridelkov. Pobudnik 
projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je Če-
belarska zveza Slovenije. Namen dogodka 
je spodbujanje zdravega načina prehranje-
vanja ter uživanje lokalne domače pridela-

ne hrane. Vsako leto pa nas v vrtcu Vrtiljak 
obišče tudi čebelar gospod Babič ter nam 
predstavi življenje in delo čebel in čebelar-
jev. V letošnjem šolskem letu so se nam na 
zajtrku pridružili župan občine Miklavž na 
Dravskem polju Leo Kremžar, ravnateljica 
Zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju Du-
šanka Mihalič Mali ter Miran Pregl, pred-
sednik Čebelarskega društva Alojza Greifa.

Ustvarjalne delavnice s starši

Zadnji novembrski dan smo v vrtec Vrtiljak 
povabili starše na praznične ustvarjalne 
delavnice. Skupaj so ustvarjali praznično 
dekoracijo, s katero so okrasili vrtec ter si 
s tem pričarali praznično vzdušje. Otroci so 
staršem pričarali čaroben dopoldan ter se 
z njimi poveselili in ustvarjali. Otroci so bili 
zelo veseli, navdušeni, da so se lahko sku-
paj s starši ali s starimi starši družili v svojem 
vrtcu. Preživeti dan v vrtcu svojega otroka je 
nekaj neprecenljivega – to so bile besede 
marsikatere mamice ali očeta. Tudi nam je v 
veselje, da pokažemo utrip življenja in dela 
v vrtcu, kjer so njihovi otroci.
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Lutkovna predstava 
Pasavček

Predstava s strani Javne agencije Republi-
ke Slovenije za varnost prometa, katero so 
si ogledali predšolski otroci vrtca Vrtiljak in 
Ciciban v četrtek, 1. 12. 2016, ob 9. 30 uri 
v šolski telovadnici, nam je popestrila do-
poldan. Ker že vsa leta pridno sodelujemo v 
projektu Pasavček, nam je ta nagrada zelo 
veliko pomenila. Otroci so se lahko aktiv-
no vključevali v predstavo, izkazali so svoje 
znanje o varnosti v prometu ter se na koncu 
skupaj poveselili z maskoto projekta Pasav-
ček.

Obisk » kravice« s kmetije 
Selinšek 

V torek, 22.11.2016, nas je obiskal pred-
stavnik kmetije Selinšek iz Starš. Otroci so z 
zanimanjem kukali v njegovo košaro, polno 
mlečnih dobrot. Ob slikah je otroke sezna-
nil s pridelavo domačih mlečnih izdelkov, 
otroke je poučil o pomembnosti mlečnih 

izdelkov za zdravje ter jim predstavil svojo 
kravico. Otroci so presenečeno pristopili h 
kravici in se preizkusili v molžnji mleka. Bilo 
je veliko smeha, začudenih pogledov, mal-
ce prestrašenih in tudi pogumnih otroških 
oči. Priključili so se tudi naši najmlajši otroci, 
ki se velike kravice niso nič bali. Zanimiv  in 
pester dopoldan smo zaključili s poskušnjo 
pravih domačih jogurtov kmetije in sirarne 
Selinšek.

DECEMBRSKI UTRINKI IZ VRTCA CICIBAN

Urška Suhodolčan

December je čarobni mesec. Je mesec, poln 
pričakovanj, različnih dogajanj in ustvarjal-
nosti. Dejavnosti v vrtcu so potekale prijetno, 
sproščeno in bile so praznično obarvane, 
saj smo se na bližajoče se praznične dni pri-
čeli pripravljati že konec meseca novembra, 
ko smo v dopoldanskem času odprli vrata 
vrtca in svojih igralnic za starše – povabili 
smo jih na praznične ustvarjalne delavni-
ce. To je bil poseben dan, ko so na majhne 
stolčke v igralnicah sedli mamice in očetje, 
ponekod pa babica ali dedek in skupaj smo 
ustvarjali in izdelovali izdelke za dekoracijo 
prostorov vrtca. Med ustvarjanjem pa se je 
kar pogosto slišalo tudi, kako je bilo, ko so 
oni hodili v vrtec. 
Strokovne delavke vrtca smo z izdelki nas-
lednji dan okrasile vrtec in tako smo bili 
pripravljeni na najbolj čarobni mesec v letu. 
V oddelkih so potekale skrbno načrtova-
ne in izbrane dejavnosti, saj smo otrokom 
želele pričarati praznično vzdušje skozi cel 
mesec. Prebirali smo praznične zgodbice, li-
kovno ustvarjali z različnimi tehnikami, iska-

li Miklavžev škorenj, izdelovali voščilnice in 
eko okraske ter z njimi okrasili smreko na 
igrišču vrtca, postavili in okrasili smrečico v 
vrtcu, plesali, rajali, deklamirali, se nauči-
li skupno pesem za dedka Mraza…in tudi 
nestrpno pričakovali njegov obisk v vrtcu. 
Tudi letos nas je razveselil s svojim obiskom 
in toplim stiskom roke. Zapeli smo mu pe-
smice, ki smo jih že osvojili, se pogovorili z 
njim, preden se je poslovil, pa nas je obdaril 
z didaktičnimi sredstvi. Ker pa ni praznične-
ga časa brez peke piškotov in sladkanja z 
njimi, se temu tudi v vrtcu nismo mogli od-
reči. Poiskali smo recept za krhke piškote, 
pregledali, kaj potrebujemo, in naslednji 
dan s seboj prinesli predpasnike in mo-
delčke za testo. Ta dan je že od prihoda v 
vrtec tekel pogovor o piškotih in po zajtrku 
smo začeli s pripravami na peko. Potrebno 
je bilo pripraviti vse sestavine, nadeti pred-
pasnik, deklicam speti lase, nato pa teme-
ljito umiti roke in že smo bili pripravljeni. 
V veliko skledo smo dodajali vse potrebne 
sestavine, nato pa je vzgojiteljica zamesila 

testo. Ko je bilo testo pripravljeno, smo na 
mizo dali krpo, nanjo posuli moko, dodali 
testo, ga razvaljali, nato pa z modelčki iz-
rezovali in oblikovali piškote najrazličnejših 
oblik ter jih polagali na pekače, ki smo jih 
kar iz dveh skupin poslali v kuhinjo, da so 
se keksi spekli, medtem pa čakali, če se bo 
prijeten vonj peke piškotov iz kuhinje razširil 
po prostorih vrtca. Po kosilu smo se poslad-
kali s prvimi piškoti, ki smo jih pripravili 
sami….in prav vsi smo bili mnenja, da so 
zelo okusni. Naslednji dan pa je »zadišalo« 
tudi iz igralnice starejših prijateljev, kjer so 
pripravljali čokoladne kroglice. Tudi te so 
bile slastne in prepričani smo bili, da bodo 
sladke dobrote zagotovo všeč tudi staršem, 
ko jih bomo pogostili na »Palčkovanju«. 

Zaključek, kot nekateri radi rečejo »najlep-
šega meseca v letu«, pa je bila predstava 
»Božični orkester«, ki smo jo za otroke in 
starše ter tudi zunanje obiskovalce pripra-
vile strokovne delavke vrtca. In kot že ime 
samo nakazuje, nas je v predstavi obiskal 
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tudi Božiček, ki pa nas je po zaključku pred-
stave povabil na igrišče vrtca, kjer smo se 
ob praznični glasbi posladkali s slastnimi 
piškoti in toplim čajem ter počakali, da nas 
obišče dobri mož meseca decembra. Težko 
pričakovani dedek Mraz se je v spremstvu 
treh zajčkov pripeljal s kočijo, nas prijazno 
pozdravil in se razveselil množice, ki ga je 
že nestrpno pričakovala na igrišču vrtca Ci-
ciban, skušal čim več prijateljem ponuditi in 
stisniti dlan, se pogovoriti in zaželeti vesele 
praznike, medtem ko so zajčki skrbeli, da 
bi se prav vsak posladkal z bonbonom. 
Preden se je poslovil, je skupaj z zbranimi 
zapel, nato pa s kočijo odhitel na pot, saj je 
nanj čakalo še veliko otrok.

Ksenija Rodeš, vzgojiteljica

FORMIS MINI MED 16 V SLOVENIJI

Deklice mini odbojke OK Formis so uspeš-
no odigrale prvi del državnega prvenstva v 
mini odbojki (letnik 2006 in mlajše) za sezo-
no 2016/2017, v katerem je letos začelo s 
tekmovanjem 52 ekip iz vse Slovenije.
Letošnje tekmovanje je bilo v prvem delu 
razdeljeno na 8 regij: koroška, štajerska, 
celjsko-savinjska, pomurska, gorenjska, 
notranjska, primorska in ljubljanska regija. 
V štajerski regiji so nastopale naslednje eki-
pe: Nova KBM Branik, Turbina, Benedikt, 
Pohorje Volley, Formis mini in Formis mini 
mini. Vsaka ekipa se je z vsako pomerila 

po dva krat, prvouvrščeni ekipi iz skupine 
pa sta se uvrstili v drugi del državnega pr-
venstva (med 16 ekip). Ekipa Formis mini 
je zanesljivo osvojila prvo mesto ter se bo 
v drugem delu državnega prvenstva, ki se 
bo nadaljevalo 18. 2. 2017, borila za čim 
višja mesta. Pohvaliti velja tudi deklice, ki so 
nastopale v ekipi Formis mini mini, saj so 
prepričljivo osvojile tretje mesto v štajerski 
regiji. 
Na prvem turnirju drugega dela državnega 
prvenstva bodo nasprotnice naših formisk 
vrstnice iz Maribora, Prevalj ter odvisno od 

rezultatov na zadnjem turnirju koroške regi-
je, saj se za zadnje preostalo mesto borijo 
še ekipe iz Slovenj Gradca, Dravograda in 
Mislinje. Prvi dve mesti vodita na turnir, ki bo 
4. 3. 2017, na katerem se bosta »delili« prvi 
dve vstopnici za polfinalni turnir državnega 
prvenstva v mini odbojki. 
Kaj bo prinesla letošnja sezona, bomo videli 
šele na koncu, a za nas velja: »Dajmo For-
mis, dajmo, nikoli se ne predajmo!«

Boštjan Glodež

NE TELEFONIRAJ MED VOŽNJO!

Telefoniranje med vožnjo je med 
vozniki naše občine vse bolj opa-

zno. Ti se žal premalo zavedajo, 
da uporaba mobilnega telefona za 

volanom bistveno zmanjša njihovo 
zbranost. Zaradi tega lahko spre-

SPV SVETUJE



Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju 27

gledajo pomembno prometno si-
gnalizacijo in se prepočasi odzovejo 
na nepredvidljive razmere na cesti. 
Takšne okoliščine lahko povzročijo 
hudo prometno nesrečo.

Voziš? Izklopi telefon.
To je osrednje sporočilo sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu občine Miklavž 
na Dravskem polju. 

Naš namen je zmanjšati možnost udeležbe 
v prometnih nesrečah, ki bi bile posledica 
uporabe mobilnega telefona med vožnjo, in 
ozavestiti naše voznike o tem, kako nevar-
no je med vožnjo pogovarjanje po mobilnih 
telefonih.
 Motnje pozornosti med vožnjo, ka-
mor štejemo tudi uporabo mobilnih 
telefonov, so lahko tudi dejavnik 
nastanka prometnih nesreč. Po neka-
terih tujih raziskavah je tveganje za nasta-

nek prometne nesreče kar štirikrat večje, če 
med vožnjo govorimo po telefonu.
Slovenska zakonodaja telefoniranje med 
vožnjo dovoljuje, a le v primeru, če je v vozi-
lo vgrajena naprava za prostoročno telefo-
niranje, v nasprotnem primeru je za kršitelja 
predpisana globa v višini 120 €, kljub temu 
pa SPV svetuje, da med vožnjo ne 
telefonirate, saj je vožnja aktivnost, ki ji 
moramo posvetiti vso našo pozornost!
V primeru nujne uporabe mobilnega telefo-
na je zato najbolj varno, da se usta-
vite na primernem mestu zunaj vo-
zišča in pot nadaljujete šele, ko končate s 
pogovorom.

Upoštevanje zakonskih predpisov je od-
visno od vsakega posameznika, zato je 
pomembno da se o njih na glas govori in 
opozarja, saj lahko le tako preprečimo ne-
ljube dogodke, ki velikokrat zaključijo življe-

nja ljudi na krut način. Naj bo varnost 
vedno na prvem mestu.

Predsednik SPV 
Silvo German

MORDA JE TO PRAVA LOKACIJA ZA TRŽNICO

Občina  Miklavž si je pred leti zastavila cilj 
urediti prostor, kjer bi lahko delovala tržni-
ca, na kateri bi imeli možnost lokalni pri-
delovalci ponuditi svoje pridelke in izdelke. 
Tržnico, ki bi lahko zaživela za samooskrbo 
prebivalstva z zdravo domačo hrano. Po-
leg tega danes ugotavljajo, da je pridelava 
hrane pomembna gospodarska dejavnost, 
ki številnim daje delovna mesta. Obisk tr-
žnice pomeni ta dan poleg nakupovanja, 
spoznavanja zdrave, v domačem okolju 
pridelane prehrane, tudi druženje.
V preteklosti se je občina Miklavž že ukvar-
jala z ustanovitvijo kmečke tržnice. V mislih 
je imela, da so pridelovalci prehrambnih 
artiklov zdrave domače prehrane iz občine 
Miklavž in sosednjih občin pripravljeni so-
delovati na kmečki tržnici. Takoj se je posta-
vilo vprašanje lokacije, kajti lokacija tržnice 
je izrednega pomena. 
Zato so se odločili za lokacijo pri občini, saj 
občani tod mimo hodijo na pokopališče, k 
maši in na občino. Občina je v ta namen 
naročila kovinske stojnice, pripravila pred-
pise za normalno obratovanje in objavila 
pričetek delovanja kmečke tržnice. Ponudba 
na tržnici je bila za začetek še kar dobra. 
Toda žal je bila tržnica slabo obiskana, lo-
kacijo je zakrivala občinska zgradba in iz-
bran je bil morda nepravi dan trženja. Tako 
je tržnica delovala le kratek čas. Če zbere-
mo vzroke slabega obiska, lahko rečemo: 
pomanjkljivosti v organizaciji, izbrana loka-
cija, obveščenost in dan trženja.

Pred nekaj meseci se je pojavila ponovno 
kmečka tržnica na parkirnem prostoru trgo-
vskega centra pri kulturnem domu. Na tržni-
ci ponujajo pridelke pridelovalci iz okolice 
Ptuja in Peker. Žal ponudnikov iz Miklavža ni 
zraven in niti ni videti občinskih stojnic. Na 
trenutnih stojnicah nas tako razveseljujejo z 
domačimi suhomesnatimi proizvodi od do-
mače suhe salame, mesa iz tunke, domače 
klobase, zaseke, ocvirkov, krvavic, kašnic, 
pečenic in dobrot iz krušne peči, s kruhom, 

pecivom vseh vrst, poticami tudi po naroči-
lu ter pridelki kmetijske pridelave (krompir, 
zelje, črna redkev, pesa, luščen fižol in zele-
njava od korenčka do peteršilja) in drugo. 
Nikakor pa ob domačih dobrotah ne poza-
bite na okusno domače sezonsko sadje in 
zelenjavo, ki prijazno vabi k nakupu, ki se 
mu ne morete upreti.
Prepričan sem, da je trenutno izbrana lo-
kacija ugodna, saj je v centru Miklavža, ob 
pošti, zdravstvenem domu, lekarni, zavaro-
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ZLATA POROKA

50 let skupne poti sta lani obeležila Ljuba 
in Edi Škrabl iz Skok. Oba sta zelo dejav-
na v naši občini, predvsem v našem malem 
kraju. Svoj jubilej sta želela deliti z vsemi, s 
katerimi sta v teh letih tesno sodelovala in 
nam pripravila čudovit, sproščen večer. Med 
povabljenimi sta bila tudi župan Leo Krem-
žar in predsednik KS Skoke Zdenko Čuš. 
Vsi jima želimo še veliko lepih skupnih tre-
nutkov in jima za zlato poroko iskreno če-
stitamo.

Mirjana Vazzaz Ferčec

valnici, trgovskem centru, papirnici in čoko-
ladnici, kjer se kupci in spremljevalke lahko 
okrepčajo. Trenutno je odprta ob petkih od 
8. do 12. ure. Če je pravi čas in dan, pa o 
tem naj odločijo občani.
Prav bi bilo, da tudi na občini razmislijo o 
tej lokaciji in druženju, o skupni »kmečki 
tržnici«. Skupno bi prestavili tržnico z da-

našnjega prostora samo dva do tri metre 
nazaj na zelenico pred kulturnim domom 
tik za asfaltiranim parkirnim prostorom. 
Promocijo, oglaševanje in propagando pa 
prepuščam zainteresiranim za kmečko tr-
žnico v Miklavžu, pa ne samo na papirju 
ali otvoritvi, pač pa tudi v nadaljevanju. Saj 
poznamo pregovor: »Vedno potrebujemo 

nekoga, ki premakne in vleče voz.« Za us-
peh pa je pomembna lepa in še prisrčna 
beseda, spoštovanje predpisov ter pozitiven 
odnos kupca.

Rafko Izlakar

Pogovor z Evo Skazo
1. V svoji predstavitvi imaš zapisa-
no, da si se s športom začela zelo 
hitro ukvarjati?
»Da sem se začela tako hitro ukvarjati s 
športom, ima največ zaslug moj oče. Sprva 
sem trenirala gimnastiko, nekaj časa ju-
do,kasneje še tek. Z 10 leti sem prvič nasto-
pila v Radencih na teku na  5 km in zasedla 
21. mesto - takrat je to zame predstavljal 

velik uspeh. Do svojega 13. leta sem treni-
rala plavanje, potem pa sem spoznala tria-
tlon in se v ta šport zaljubila.«

2. Katere discipline zajema triatlon?
»Triatlon je preizkušnja treh športov- pla-
vanja, kolesarjenja in teka. Med seboj si 
sledijo s hitrimi menjavami,kjer šteje vsaka 
sekunda, zato so ji lahko rekli kar 4. disci-
plina. Mlajša kategorija zajema 400 m pla-
vanja, 10 km kolesarjenja in 2,5 km teka, v 
mladinski je treba opraviti 750 m plavanja, 
20 km kolesarjenja in 5 km teka, člani pa 
se preizkusimo v 1500 m plavanja, 40 km 
kolesarjenja in 10 km teka. Slednja je tudi 
olimpijska disciplina.«

3. Je za premagovanje takšnih 
razdalj potrebna izredna telesna 
vzdržljivost in jeklena volja?
»Res je potrebno veliko treningov, vendar 
sem mnenja, da podobno terja od tekmo-
valca vsak šport.«

4. Se spomniš svoje prve tekme v 
triatlonu?
»Iskreno povedano se prve tekme - tekmo-
vala sem v akvatlonu, to je kombinaciji pla-
vanja in teka, spomnim le bežno. Vem le to, 
da sem bila nad športom zelo navdušena.«

5. Plavanje, tek in kolesarjenje so 
precej raznoliki športi. Kako pote-
kajo treningi?
»Dejansko so različne discipline in so tudi 
treningi specifični, sem sodijo še treningi 
menjav… Dnevno imam 2 do 3 treninge, 
kar mi vzame 4 do 6 ur dnevno. Nedelja pa 
je tudi zame dan počitka.«

6. S talentom in trudom pa pridejo 
tudi uspehi in teh si v zadnjem času 
precej nanizala. Na katere si še po-
sebej ponosna?
»Ker je bila lanska sezona zadnja, ko sem 
še nastopala v mladinski konkurenci, sem 
uspehov toliko bolj vesela. Na evropskem 

»MOJE SOTEKMOVALKE SO HKRATI TUDI MOJE VZORNICE«
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prvenstvu na Portugalskem sem zasedla 9. 
mesto, bila sem 2. v skupnem evropskem 
seštevku, dosegla pa sem tudi prvo zmago v 
evropskem pokalu in sicer na domači tekmi 
na Bledu.«

7. Leta 2015 si se udeležila tudi 
Evropskih iger v Bakuju. Kakšni ob-
čutki so te prevevali, ko si na startni 
črti stala ob bok velikim zvezdam 
triatlona?
»V prvi vrsti sem čutila spoštovanje. Moje 
sotekmovalke so hkrati tudi moje vzornice- 
olimpijske prvakinje in podprvakinje. Hkra-
ti pa sem čutila veliko željo, da bi jim bila 
enakovredna.«

8. Verjetno pa je šport povezan tudi 
s precejšnjimi stroški?
»Stroškov je res veliko - priprava, oprema, 
treningi. Največji del finančne pomoči sem 
še vedno deležna  s strani staršev, za kar 

sem iskreno hvaležna. Nekaj prispevajo 
tudi sponzorji, nekaj primakne tudi država. 
A brez staršev ne bi šlo.«

9. Kljub velikim športnim obvezno-
stim pa si lani uspešno zaključila 
II. gimnazijo in se vpisala na študij 
psihologije v Mariboru. Kako uskla-
juješ vse obveznosti?
»Trenutno ni tako težko, ker me študij psiho-
logije zanima. Zavedam se, da je izobrazba 
za nadaljnje življenje pomembna, hkrati pa 
sem še predana športu. Urnik je res natr-
pan, a če imaš voljo in željo, se vse da.«

10. Še ostane kaj prostega časa?
»Večino prostega časa izkoristim  za učenje. 
Seveda se tudi  družim s prijatelji, pogledam 
kakšno dobro serijo ali film.«

11. V letošnjo tekmovalno sezona 
stopaš z veliko pričakovanji?

»V tem letu prvič tekmujem v članski ka-
tegoriji in želim si, da me letošnja sezona 
prijetno preseneti. Junija bo v Avstriji zame 
prvo člansko evropsko prvenstvo in nanj se 
pripravljam z veliko željami in visokimi cilji.
V začetku avgusta me čaka mlajše člansko 
prvenstvo na Madžarskem - tam bi rada 
prišla med prvih 10 ali vsaj prvih 15.
Svetovno prvenstvo  bo septembra na Nizo-
zemskem in tudi tam upam na dober rezul-
tat. Toliko bolj, ker v prejšnjih sezonah na 
svetovnih tekmah nisem dosegala željenih 
rezultatov.«

12. Eva, naj bodo v tej sezoni tvoji 
zamahi in koraki čim bolj uspešni!

Andreja Senčar

NEKAJ BESED O PREŠERNU

Ob slovenskem kulturnem prazniku 

Neizpodbitno dejstvo je, da je Prešeren s 
svojo poezijo pomenil evropeizacijo sloven-
ske kulture, saj se je šele z njegovo pesniško 
besedo otresla utilitarno-moralizirajočega 
verzifikatorstva; da se je pesnik v poldru-
gem stoletju razrasel v sinonim slovenstva 
in da je z genialnostjo umetniške izpovedi 
plemenitil prenekateri pesniški rod. Tako 
tudi sodobni človek   najdeva v njegovih 
pesmih samega sebe ter preko njega zmo-
re razreševati svojo lastno razpetost med 
»upom in strahom.« Spričo tega dejstva je 
povsem razumljivo, da se poleg številnih 
izdaj njegovih Poezij še kar naprej poraja-
jo nova, nikoli do dna izčrpana spoznanja, 
novi pogledi na njegovo umetniško besedo, 
zasledimo pa tudi novejše ugotovitve o Pre-
šernu kot človeku. Ob prebiranju teh bese-
dil nam bo tako pesnikov duševni profil še 
jasneje izrisan, nam bo bližji, globlje bomo 
doumeli njegovo orfejstvo in prometejstvo.
Kako je Prešeren odmeval med takratnim 
razumništvom, nam zelo nazorno razode-
vajo predvsem literarne kritike in različni 
zapisi tistega časa. Omeniti velja predvsem 
Čopov prispevek za Šafařikovo Zgodovino 
južnoslovanskih literatur in ugodno oceno 
Čelakovskega, ki pa je obenem  tudi prvo 
pomembno priznanje tujega strokovnjaka. 
Ljubljanski nemški literat Jožef Babnik (Bu-
chenhein) ga imenuje »kot edinega pesnika 
našega sedanjega kranjskega pesniškega 
Parnasa«, medtem ko je bil Malavašič  - 
očitno pod močnim vplivom Bleiweisovih 

novičarjev, kjer je bil Koseski s svojo pate-
tičnostjo osrednja pesniška osebnost – ne-
koliko v zadregi, saj Prešerna primerja z la-
bodom, medtem ko Koseskemu pa polaska 
z orlom. Zagotovo je malomeščanskemu 
okusu prej prijala vznesena patriotična pe-
sem Koseskega, Prešernova pa mu je bila 
s svojo virtuoznostjo in izpovedno globino 
teže dojemljiva, dokler seveda ni mladoslo-
venski krog, predvsem Josip Stritar s svojim 
znamenitim esejem leta 1866 k prvi posmr-
tni izdaji Poezij, »postavil Prešerna ob stran 
največjih pesnikov vseh narodov in obsodil 
ves tedanji slovenski pesniški diletantizem« 
(F. Koblar). Nedvomno, ko bi bil Prešeren 
pesnik velikega naroda, bi danes v evropski 
književnosti veljal za takšnega, kakršen je 
pri Angležih Byron, pri Nemcih Goethe ali 
pri Rusih Puškin.
Najbrž ima Claudio Magris prav, ko je za-
pisal, da mali narodi ne prenesejo velikih 
pesnikov. Je mar to kompleks manjvrednos-
ti, morda zavist? Kakor koli že –  Prešeren 
je bil pesnik evropskega formata. Njegov 
provokativni duh pač ni bil po meri tedanje-
ga časa, predvsem zaradi njegovega upor-
ništva in kriticizma, zlasti kljubovanja nep-
ravičnim družbenim razmeram, kar bi nam 
tudi danes bilo zelo potrebno. Ta njegov 
ustvarjalni lok, kakor nam je nekoč preda-
val  akademik prof. dr. Boris Paternu, eden 
najvidnejših  še živečih prešernoslovcev, je 
razpet od upanja, hrepenenja preko brezu-
pa (up in brezup sta namreč sploh najbolj 
ključni besedi v njegovem pesniškem opu-
su), poraza do vztrajanja in kljubovanja. 

Tako se kaže tudi v svoji zgledno artistično 
dodelani pesmi Pevcu (kjer razmišlja o pe-
sniškem poklicu, smislu umetnosti) in ki je 
oblikovno, glasovno in idejno dramaturško 
dovršeno izklesana mojstrovina, je najpo-
membnejše sporočilo v njej postavil natan-
ko v sredino pesmi, kjer se glasi: »brezup 
prihodnjih oduzet spred oči.« Torej kljub vsej 
nenaklonjenosti pesnikovemu življenju pou-
darja kljubujoče sizifovsko vztrajanje.
Žal ne poznamo njegove človeške podobe, 
ker se nikoli ni hotel portretirati, poznamo 
pa vendarle o njem mnogo likovnih upo-
dobitev. Vsekakor najbolj pristen je verjetno 
Goldensteinov portret iz leta 1850, nasli-
kan sicer po spominu leto dni po pesnikovi 
smrti. Znan pa je opis  pesnikove hčerke 
Ernestine Jelovškove, ki takole prikazuje po-
dobo svojega očeta:
»V obraz je bil videti zdrav, od sonca nekoli-
ko zagorel; imel je belo čelo, a ne posebno 
visoko, pač zaradi zelo bujno rastočih las; 
moja mati je trdila, da ni videla lepšega 
čela od njegovega. Sive in bolj majhne 
oči je imel na pol odprte; njegov, navadno 
resni pogled je dajal očem nekaj motnega, 
zato so ljudje govorili, da gleda mračno. 
Samo kadar je bil močno vznemirjen, npr. 
vesel ali jezen, se mu je zablisnilo v očeh, 
in silna strela je udarila v predmet njego-
ve ljubezni ali jeze. Moji materi se je zde-
lo, da vidi v dno duše, čisto nemogoče bi 
bilo, da bi ga nekdo nalagal. Obrvi so bile 
svetle in košate, nos pa bolj dolg in rahlo 
upognjen; usta majhna, ustnice fine, zgor-
nja je molela nekoliko čez spodnjo in le po 
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trzanju spodnje ustnice so vedeli, kdaj je bil 
močno vznemirjen, kajti  znal se je zmeraj 
premagovati. Brada je bila mehka in okro-
gla s plitko jamico; pogled skoraj mračen, 
okrog ust je imel poteze iskrene prijaznosti 
in ljubeznive dobrosrčnosti. Lase, zelo gos-
te, mehke in bleščeče, temno rjave, skoraj 
črne, je navadno nosil zelo dolge… Nekoč 
ga je moja mati vprašala, zakaj nima veriži-
ce pri žepni uri. Z nasmehom je pripomnil, 
da vendar ni treba vsakemu vedeti, da ima 
uro: »Svoboden moški ne nosi verig, kvečje-
mu rožne vezi ljubezni.« 
Zares, ni prenesel niti verige na žepni uri, 
sicer pa najbolj popolna pesnikova podoba 
se nam razodeva v njegovih pesmih.
Prešeren je še vedno živ, tudi danes. Povpre-
čen Slovenec vsaj dvakrat v letu sliši zanj: na 
njegov rojstni dan 3. decembra in na dan 

njegove smrti 8. februarja, ko praznujemo 
Prešernov dan, dan slovenske kulture. Ven-
dar pa bi se le spodobilo kdaj pa kdaj seči 
po njegovih Poezijah, kajti veliki pesniki niso 
nikoli do konca prebrani. Vsak čas najde v 
njih nekaj zase.
 Ni dovolj samo ob proslavah zasesti prve 
sedeže v dvorani in ploskati nastopajočim 
ali nagrajencem, potem pa nanje kar po-
zabiti. Na žalost nismo preveč naklonjeni 
zlasti njim, ki si sami utirajo pot po njegovih 
stopinjah, najhuje na lastni koži to občuti-
jo prav samostojci, ko ob skromni žepnini 
zgolj životarijo ali kot je zapisal sam pesnik 
Prešeren: »on živi, umrje brez dnarja.« Zato 
se upravičeno sprašujemo, ali je kultura res 
samo strošek iz proračuna. Ali res ne mo-
remo dojeti njene izredne pomembnosti za 
razvoj in obstoj naroda? To nam je lastna 

zgodovina že večkrat potrdila in tega se 
nekateri evropski narodi tudi dodobra za-
vedajo. Zato nam tako znano zvenijo ver-
zi  iz njegove elegije Slovo od mladosti iz 
daljnega leta 1829: »Modrost, pravičnost, 
učenost, device/ brez dot žalvati videl sem 
samice.«
 Mar ne drvimo v prepad? Iz statistike lah-
ko razberemo skoraj neverjetno dejstvo, da 
slaba polovica Slovencev na leto sploh ne 
prebere niti ene knjige. Ja, prav ste prebrali: 
niti ene knjige. Spomnimo se pri tem, kaj 
je pred časom povedal pesnik Tone Pavček, 
da če se ne bo bralo, nas bo pobralo. Od-
ločitev pa je samo naša.

Ivan Žigart

ROŽMARIN

Rožmarin ni le za spomin, ima tudi svoj 
duh, pa poizkusimo, pravijo, da drži. Ne-
verjetno: izboljša spomin za 75-odstotkov in 
prepreči demenco! Ko boste prebrali, kako 
zdravilna je ta primorska rastlina, jo boste 
zagotovo še raje uporabljali. Ne le da iz-
boljšuje spomin za kar 75-odstotkov, tako 
močna je, da lahko prepreči razvoj demen-
ce. Rožmarin izboljšuje razpoloženje, krepi 
spomin in preprečuje demenco. Rožmarin 
je odlična in zelo zdravilna začimba, s kate-
ro lahko popestrimo jedi, prijetno diši, zato 
lahko nabran šopek odišavi stanovanje. A 
poleg tega je izredno zdravilna za naše mo-

žgane, izboljšuje spomin, kognitivne funk-
cije, znanstveniki pa trdijo, da preprečuje 
tudi razvoj demence. Britanski strokovnjaki 
so naredili preizkus s prostovoljci, ki trpijo 
za demenco. Ti so imeli vsak dan terapi-
jo z rožmarinom. Eterična olja, ki jih rož-
marin vsebuje, so polna antioksidantov, ki 
zdravilno delujejo na možgane. Dovolj je, 
da sveži rožmarin zmečkate z rokami in ga 
vdihujete. Na tak način se sproščajo snovi 
iz rastline, te snovi pa so zdravilne. Enako 
se je zgodilo z bolniki, ki trpijo za demenco. 
Vdihovanje zdravilnih snovi rožmarina je iz-
boljšalo njihov spomin, kognitivne funkcije, 

okrepilo je zdravje možganov in upočasnilo 
razvoj demence. Strokovnjaki so optimi-
stični, verjamejo, da je ta rastlina pravi od-
govor za zdravilo zoper te hude in vse bolj 
pogoste bolezni. Kadar le imate možnost, 
vdihnite zdravilno rožmarin. Ta vam bo 
pomagal tudi, če ste utrujeni, če ste slabe 
volje, nerazpoloženi. Rožmarin vas bo takoj 
napolnil z energijo in pomagal, da se boste 
lažje skoncentrirali.
Poskusite!

Anica Podlesek

ZA RAZVEDRILO

... če iščete osebo v Dravskem Dvoru in vam po imenu in priimku to nikakor ne uspe – Vam v pomoč nudimo »partizanska imena« oz. 
vzdevke. Zagotovo boste jih našli! Namig: info. Točka je Gostilna King…
A-Alfi; B-Bledi, Buco, Boško; D-Duči, Dojči, Dugi, Deka; F-Flok, Frla; J-Jazbec, Joc; L-Lesi, Laser, Lepi; K- Koki; M-Maki, Mihca, Muki; 
O-Okica, Odzi; P-Packo, Primac, Putek, Pero; S-Slinavi, Sesil, Srček, Seba, Stari; Š-Stigla; T-Tenki, Tamika; U-Udi; Z-Zmaj, Zidi; Ž-Žila; 
Y-Yeri

»TA MALI OGLAS«
Izgubljeno: NK Dravski Dvor (v ustanavljanju že 20 in nekaj malega let) je izgubil vsakršno upanje za pridobitev osnovne dejavnosti – 
IGRIŠČA!
Šifra: Malo zavidamo Dobrovcam, Miklavžu, Skokam…

Neznano kam se je zateklo (izgubilo) naše edino upanje za ureditev športno-rekreacijskega poligona za krajane od 5 do 95 let!
Šifra: Sliši na ime Berti.
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NAGARADNA KRIŽANKA ŠT. 84 

 
 

SESTAVIL 
RAFKO 

IZLAKAR 

MESTO V 
IND. DRŽ. 

UTAR 
PRADEŠ 

DREVO 
TROPSKE 

AFRIKE 
LOVEC NA 

RAKE 

MEDNA- 
RODNA  

UNIJA ZA  
TELEKOM. 

NAJVIŠJI 
VRH 

KORZIKE 

LESNI 
ALKOHOL, 

LIGNIT 
ARABSKI 
ŽREBEC 

ŽENSKA, KI 
VARI        

PRAVO-
SLAVNA 

HVALNICA        

KRIPTON 

 

      
TURŠKA 
UTEŽNA 

MERA 

 

ARMENSKI 
SKLADA- 

TELJ  
ARNO 

24. ČRKA  
ABC 

 

ZNAK ZA 
FOSFOR 

 

EG. BOG 
SONCA 

  

SAMOGLA-
SNIK 

 
ILOVICA 

   
POLJSKI 

KONJENIK 
MEHKA SVI-
LENA PREJA 

KRAJ PRI 
ZADRU 

MESTO V 
SEV. IRSKI 

ZNAK ZA 
TERBIJ 

AMERIŠKA 
PEVKA  

EMA 
      

FILIPINSKA 
OPICA 

       
GRIČ V 

LJUBLJANI 

NENADNO 
OBVEŠČEN 
S SIRENO 

         
ČEŠKA 

OBUTVENA 
TOVARNA 

    

PLEHKOST, 
NEPOMEM-

BNOST 
         

 

 
 
 

LATINSKI 
IZRAZ ZA 

DUŠO 
     

PLOD 
BUKVE 

   ZAČETNI 
 DEL SKOKA 

AVTO. OZ-
NAKA ZA 

JAPONSKO 
 

GR. STOGLA-
VI ZMAJ 

     

RIM. ŠT. 
ENA 

 
SHRAMBA 
DENARJA 

POVIŠANA 
PLOŠČAD 

KRAT. ZA 
 RA. IN TV 
DRUŽBO  

V ZDA 
   

NAREČJE, 
DIALEKT 

     VELIKO 
REŠETO 

SL. IZBOR 
ZABAVNE 
GLASBE 

4. ČRKA 
ABC 

 BRISAĆA 
RDEČI KRIŽ ZNAK ZA 

BERILIJ 

GORA NAD 
SANKT 

MORITZEM, 
ŠVICA 

    

KRŠČANSKA 
STRANKA 

   

KOST PRS- 
NEGA KOŠA 

     
STARA 
MAMA 

KRAJ JUŽ. 
OD RUŠ 

POŠTNA 
OZNAKA 
INDIANE 

  

OBLASTA 
BAKTERIJA 

   

SESTAVNI 
DEL 

       
TELEVIZIJA NEGATIVNA 

ELEKTRODA 

DEJANJE, 
URADNA 
LISTINA 

   

VLAŽNOST, 
TEKOČINA 

       

RIM. ŠTEV. 
DVE 

  
RIM. ŠT. 50 SMUČARSKI 

KLUB 

KRAMA, 
ŠARA, 

ROPOTIJA 
       

BORIS 
OSTAN 

  

OKRAJŠAVA 
ZA STRAN 

   
GR. BOG 
VOJNE 

INGRID 
EBERLE 

 

 

KITAJSKA 
UTEŽNA 

MERA    

ŠVED. IND. 
KONCER 

    
AM. MERA 
ZA MLEKO DUŠIK 

 
     

ENAKA 
SOGLASNIKA 

  
SLAVKO 
AVSENIK 

OTROCI     SADNA 
PIJAČA    

MUSLIMAN-
SKO MOŠKO  

IME 
    

NORVEŠKA 
GLASBENA 

SKUPINA 
   

Ugankarski slovarček: AKATIST – pravoslavna cerkvena hvalnica, BABAJANIAN- armenski skladatelj Arno (1921-1983), BUNTON – 
ameriška pevka Emma, (Spice Grils) 1976-, LADON – v grški mitologiji stoglavi zmaj, NARTNIK – majhna polopica z zelo veliki očmi, živi 
na malajskih in filipinskih otokih, TAN – kitajska in japonska utežna mera, TRAMA – mehko vita svilena preja. 

Rešitev križanke 83: URA, JE, POLNOČ, ANINGREATE, KADA, IA, OB, VELIKO, SREČE, TIŠINA, KAL, AZ, ATHINA, V, KRASITI, PIR, LESA, ARA, 
OA, ELEMENT, SUM, GT, TIM, LOIR, KICAR, UNIKAT, PARCELA, TRNEK, N, ALEM, LOTO, JNI, VESELJE, IN, UPANJE, KE, RAE, RAC Rešitev: 
URA JE POLNOČ, VELIKO SREČE V LETU 2017 UREDNIŠTVO, VESELJE IN UPANJE. 
 
 
 

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 17. 3. 2017 na naslov Občine Miklavž na Dravskem polju. Nagrajenci prejšnje križanke št. 83 so: 
Karmen Avsec (Cesta 24. junija 13, Maribor), Klaus Berger (Ulica talcev 35, Miklavž) in Hedvika Fluks (Ulica miru 16, Miklavž). Čestitamo!
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VABILO NA PROSLAVO OB 
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

Spoštovani!
Vabimo vas na proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, 

ki bo v torek, 7. 2. 2017, 
ob 18. uri v Kulturnem domu v Miklavžu.

V kulturnem programu bodo sodelovali: člani Kud-a Zvonke Antoličič, 
mešani pevski zbor in dramska sekcija Kud-a Zvonke Antoličič. 

Vljudno vabljeni!

Sem dolgo upal in se bal,
slovo sem upu, strahu dal;

srce je prazno, srečno ni,
nazaj si up in strah želi.

France Prešeren 


