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ŽUPANOV UVODNIK

V teh časih visoke brezposelnosti je lepo sli-
šati od politikov, da bodo storili vse, za pri-
dobitev novih delovnih mest. Za uresničitev 
tega cilja so pripravljeni povoziti zakonoda-
jo, najboljša kmetijska zemljišča spremeniti 
v beton, razlastiti občane, državljane, pose-
kati gozdove. Pripravljeni so ne razmišljati 
o onesnaževanju okolja, o zagotavljanju 
ljudem najboljših življenjskih razmer, o za-
strupitvi okolja, vplivih na zdravje, pridelavi 
zdrave hrane. Tako ravnanje predstavnikov 
ljudstva, ki so izvoljeni, imenovani za to, da 
delajo v dobro ljudi. Kažejo brezčutnost do 
svojih državljanov, pa tudi do beguncev, ne-
močnih domačih in tujih ljudi. Pred velikimi 
in močnimi hlapčujejo in krivijo hrbtenice. 
Dva velika projekta sta v naši neposredni 
bližini, ki bosta še kako zaznamovala življe-
nje in bivanje nas, predvsem pa naših otrok, 
vnukov. Magna in Letališče. Projekta, ki sta 
zavita v plašč menda velikih priložnosti, šte-
vilnih novih delovnih mest, številnih podje-
tniških izzivov… A ko malo odstreš ta plašč 
leporečenja in se poglobiš v oba projekta, 
se zastavi veliko vprašanj, na katera nihče 
ne da odgovora. Odgovori, ki se ponujajo 

sami po sebi, niso ne čisti ne prijazni in ne 
obetajoči. Pristajalno stezo mariborskega 
letališča, ki smo mu občani naše občine naj-
bližji, naj bi podaljšali za 600 do 1000 me-
trov. Tako naj bi zahtevali novi lastniki, ker 
nameravajo na letališče pripeljati ogromna 
tovorna letala, ki za svoje vzlete in prista-
janja potrebujejo tako dolge pristajalne 
steze. Taka letala povzročajo grozljiv hrup, 
v svojem drobovju prevažajo stotine litrov 
kerozina, vozijo skoraj izključno ponoči, ker 
so letalski koridorji čez dan zasedeni s po-
tniškim prometom. Taka letala preganjajo z 
vseh svetovnih letališč. Na mariborsko leta-
lišče ne morejo, ne da bi nizko preletavali 
strehe naših naselij in delov okoliških občin. 
Prepeljala naj bi desetkrat več tovora kot 
jim dovolijo na ljubljanskem, zagrebškem in 
graškem letališču. Pred več kot desetimi leti 
je slovenska politika želela iz tega letališča 
narediti vojaško letališče. Takrat smo se od-
ločno zoperstavili. Danes bi tukaj imeli Nato 
bazo. Zdaj nas nihče ničesar ne vpraša, z 
nami se nihče ne pogovarja. Pogovarjajo se 
vlada, Maribor in Kitajci. 

Magna naj bi bila velika priložnost. Govo-
rili so o več kot tri tisoč novih zaposlitev. 
Zdaj se že sramežljivo omenja številka 400. 
Skoraj gotovo je, da bi bila prva faza lakir-
nica, eden najbolj okolju neprijaznih delov 
avtomobilske produkcije, ki je skoraj v celoti 
robotiziran. Kakšna logika poganja idejo, 
da denimo avtomobilsko karoserijo narediš 
v Gradcu, jo pripelješ v Hoče, tukaj prelaki-
raš in odpelješ nazaj v Avstrijo na montažo? 
Gotovo ne ekonomska. Da v Avstriji nimajo 
dovolj prostora za gradnjo takšnega obra-
ta? Ker hočejo našim zaposlenim, ki že de-
lajo v Magni v Avstriji, zagotoviti delo bližje 
domu? Dajte no. Kapitalizem, zaslužkarstvo, 
grabljenje denarja ne poznajo takšne social-
ne miselnosti. Pač pa morebiti idejo, da jim 
bodo tukaj plačevali manj. Ne bo trinajste 
in štirinajste plače kot v Avstriji, tudi takšnih 
plač, kot jih imajo sedaj, najbrž ne. Dvomim 
tudi, da bi avstrijska država Magni dala kar 
18,5 milijona evrov subvencije, najboljša 

kmetijska zemljišča za gradnjo, razlastila la-
stnike zemljišč, kot je storila naša vlada. V 
luči zadnjih napovedi avstrijske vlade, da bi 
vsem tujim delavcem, zaposlenim v Avstriji, 
izplačevali otroške dodatke, kot bi jih pre-
jemali v svoji državi, si lahko mislimo, da za 
idejo selitve dela proizvodnje stoji tudi mož-
nost manjših stroškov delovne sile in seveda 
večji zaslužek lastnikov koncerna. V Avstriji 
menda naj ne bi bilo zadosti delavcev za 
tovrstno proizvodnjo. Resnici na ljubo jih 
menda tudi v Sloveniji ni. Pomeni, da bodo 
morali priti od drugod. Menda si delavci, ki 
delajo v graški Magni, počasi že ogledujejo 
kakšne druge službe, ker želijo v Avstriji tudi 
ostati. 

Tisti, ki nismo že prvi hip navdušeni, ko nek-
do omeni nova delovna mesta, tuje investi-
torje, se marsikaj sprašujemo in ugibamo. 
Želimo vedeti, zakaj želi neka velika firma 
prestaviti del proizvodnje v šestdeset kilome-
trov oddaljene kraje, za državno mejo. Kako 
bodo napovedani posegi vplivali na življe-
nje, zdravje, počutje tukajšnjih prebivalcev, 
ne nazadnje vrednost njihovih nepremičnin. 
In seveda predvsem prihodnjih generacij. Ali 
bo kdo vprašal tudi nas v naši občini, ki smo 
v obeh projektih lahko najbolj prizadeti, če 
se denimo strinjamo, da bosta padli dve tre-
tjini tako imenovanega Miklavškega gozda, 
kot je razvidno iz že sprejetih sprememb pro-
storskega plana sosednje občine. 
Za konec, nisem proti razvoju, novim, zelo 
potrebnim delovnim mestom. A na tehtnico 
je zmeraj potrebno postaviti pluse in minu-
se. Dobro in slabo, koristi in škodo. Problem 
je, kadar nekdo pobere smetano, drugemu 
ostanejo pomije. Zdi se, da smo v tej dru-
gi skupini ljudje tega območja, predvsem 
naših krajev in najbližjih sosedov. Zato bi 
želeli odgovore na vprašanja, jamstva. Že  
mariborska politika je do morebitnih hudih 
problemov nezainteresirana. Za slovensko 
politiko smo prebivalci teh krajev mnogo 
bolj oddaljeni kot Berlin, Dunaj ali Bruselj.

Leo Kremžar, župan
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MIRJANA VAZZAZ FERČEC IMENOVANA 
NA MESTO PODŽUPANJE

Letošnja pomlad je v občinsko po-
litiko prinesla žensko roko, saj je 
župan Leo Kremžar na mesto po-
džupanje imenoval Mirjano Vazzaz 
Ferčec, kateri v tem mandatu pri-
pada sedež občinske svetnice na 
Listi Lea Kremžarja.  Odločitvi za 
zasedbo drugega podžupanskega 
mesta je botrovala želja po večji in-
formiranosti občanov o dogajanju 
v občini in boljša povezanost kra-
jev, ki je v določenih trenutkih na 
skrajno nizkem nivoju. 

Gospa Vazzaz Ferčec, čestitke ob imeno-
vanju in tudi za to, da ste se kot ženska su-
vereno podali v »svet moškega vladanja«, 
bi lahko rekli. Za vami je dober mesec po-
džupanovanja, to je bil gotovo čas, ko ste 
se predvsem spoznavali s svojimi pristoj-
nostmi, načinom dela in samega utripa v 
občinski upravi. Vaše naloge in obveznosti, 
ki ste jih prevzeli so gotovo v oblikovanju 
nekoliko drugačne občinske politike, za 
katero se je odločil župan, ki vas je praktič-
no imenoval sredi mandata? 
Dober mesec delovanja na mestu podžu-
panje je za mano in o samih pristojnostih 
se dogovarjam in se bom dogovarjala z 
županom sproti v odvisnosti od potreb. 
Na samem področju informiranja pa so se 
nekateri koraki že povzeli, v tej navezavi 
je potrebno najti prostor tudi v občinskem 
proračunu. Kar zadeva utrip v občinski 
upravi, pa moram reči, da sem doslej vedno 
imela občutek, da je uslužbencev preveč; a 
sedaj ob direktnem vpogledu vidim, da pa 
jih je v resnici premalo. Nekako se spozna-
vam s področji delovanja vseh in ob različ-
nih situacijah se bom kot dodatna pomoč 
vključevala v njihovo delo, na neki način 
koordinator med občani in občino oziroma 

njeno upravo. Na določenih dogodkih, pri-
reditvah, zborih pa bom nadomeščala tudi 
župana. Občanom sem na voljo v prosto-
rih občine vsak torek in četrtek od osme do 
dvanajste ure. Piše se mi lahko tudi na mail 
naslov, facebook stran; začela pa sem pi-
sati tudi blog (fercec.com).

S kakšnimi pristopi, načini boste torej dvig-
nili obveščenost, reševali nejasnosti in tudi 
morebitno nezadovoljstvo?
Zagotovo se bom angažirala pri izdaji neke 
vrste tedenskih, štirinajstdnevnih novic, ki 
bodo prišle v vsak poštni nabiralnik; pogo-
stost bi bila odvisna od potreb. V njih bi se 
objavljali bližnji dogodki, prireditve; skratka 
najave različnih aktivnosti društev in drugih 
organizacij. Na ta način bi se objavljali tudi 
javni razpisi oziroma razpisi društvom in 
ostalim zainteresiranim. Objavljene bodo 
uradne ure raznih institucij in morebitne 
spremembe slednjih. Prav vsi občani bodo 
imeli možnost posredovati pisne zahvale, 
pohvale, pripombe...Te novice bodo tudi 
slikovno obogatene. 
Drugače pa bi si tudi želela, da bi bila več-
ja povezanost, lažja komunikacija občanov 
z občinsko upravo, kar je prav tako moja 
zadana naloga. Sem mnenja, da pravočas-
na informacija prepreči nezadovoljstvo, ne 
nazadnje pa tudi kakšna korespondenca 
uprava-občan ne bi bila potrebna. Oboga-
tila se bo spletna stran, oblikoval kak forum 
kot bolj neformalna komunikacija. Izredno 
pomemben pri informiranju je tudi lokal-
ni televizijski program, predvsem v smislu 
priprave tematskih pogovorov in okroglih 
miz, intervjujev. Veliko dodatnih idej pa se 
bo še gotovo porodilo. 

Nekako je možno razmišljati glede na to, 
da prihajate iz druge volilne enote oziro-
ma iz kraja Skoke, da ste bili na mesto 
podžupanje imenovani predvsem zaradi 
očitane neinformiranosti občanov ob ne-
davni izgradnji kanalizacijskega sistema 
v Dobrovcah in Skokah. Menite, da bi se 
temu izognili z vašim imenovanjem že pred 
časom oziroma se temu v občinski upravi 
ni znalo uspešno pristopiti?
Ta situacija je pokazala, da je pravočas-
na informacija izredno pomembna in go-
tovo bi se morebitne nejasnosti, nejevolje 
občanov lahko rešile prej in morebiti je to 
bil razlog, da se je potreba po imenovanju 
podžupanje za področje informiranja tudi 
resnično pojavila. 

Utrip občinske politike v občini Miklavž 
ste v zadnjih letih temeljito že spoznali, 

saj ste bili aktivni na različnih področjih in 
tudi mesto občinske svetnice so vam v tem 
mandatu zaupale volilke in volilci druge 
volilne enote. 
Moj prvi stik z lokalno politiko sega v leto 
2002, ko sem kandidirala na listi Stranke 
mladih Slovenije in smo takrat dosegli iz-
jemen uspeh; sama sem bila izvoljena na 
mesto občinske svetnice v občini Miklavž ter 
istočasno članica krajevnega sveta Skoke. 
Celoten mandat sem si takrat prizadevala 
za boljše vključevanje in aktivnost mladih v 
celotni občini. Zato smo takrat pripomogli 
k oblikovanju Odbora za mladino; začeli 
aktivnosti za ureditev igrišča v Skokah; po 
vseh krajih smo uredili E-točke, kjer so se 
zbirali mladi in so imeli brezplačen dostop 
do interneta; uredili smo mladinsko sobo v 
Skokah. Po izteku tega mandata sem po-
novno kandidirala in bila izvoljena v kra-
jevni svet Skoke, kjer sem se angažirala pri 
vseh akcijah v obdobju od leta 2006 do 
2010. Postala sem aktivna v društvenem 
življenju, v KO RK Skoke in KUŠID Vizija. 
Aktivno sem sodelovala pri organizaci-
ji dogodkov za najmlajše, malce večje in 
za starejše. Sodelovala sem pri največjem 
projektu društva, snemanju celovečernega 
filma, ki je bil predstavljen širom po Slove-
niji. Leta 2014 sem kandidirala na Listi Lea 
Kremžarja in se vrnila v občinski svet kakor 
tudi v različne odbore. 

Poleg čestitk ob imenovanju na mesto po-
džupanje pa vam je slednje potrebno izre-
či tudi za nedavno imenovanje na mesto 
predsednice KO RK Skoke, ki je po uspe-
šnem delu dosedanjega vodstva sinonim v 
Sloveniji in zgled dobre prakse sorodnim 
okoliškim organizacijam. Pohvale torej za 
pogum in menim, da odločitev za prevzem 
»bogate dediščine« ni bila lahka?
Ob številnih obveznostih, v katere sem vpe-
ta, bom našla čas tudi za delo na področju 
humanitarnosti v Skokah. To mi ne bo težko 
predvsem ob dejstvu, da to počnem z vese-
ljem in ob podpori isto mislečega odbora; 
bo delo zagotovo potekalo uspešno in vsaj 
tako dobro kot doslej. Resnično prevzemam 
bogato dediščino, kar vidim tudi kot pred-
nost in ne samo kot odgovornost do prete-
klosti v smislu, da vse poteka utečeno, da so 
znani postopki in način, kako kaj pripraviti. 
Potrebno bo torej uskladiti čas in delo or-
ganizirati nemoteno, bi še lahko rekla v ne-
koliko bolj poslovnem izrazoslovju. Izredno 
pa bi si želela v delo vključiti čim več mladih 
oziroma da bi slednji tudi po izteku osnovne 
šole bili pripravljeni pomagati, obiskati sta-
rejše... Trudila se bom, da bo KO RK Skoke 

OBČINA
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ostal na nivoju, ki se je zgradil v zadnjih letih 
in lahko s ponosom rečem, da gre za izje-
mno dejavno organizacijo. Glede na to, da 
v slednji delujem že 12 let, bo to zagotovo 
držalo. 

Mnogi so vas v zadnjih letih imeli možnost 
spoznati pri angažmaju na različnih pod-
ročjih, pa vendar za tiste, ki vas še ne poz-
najo: kdo je Mirjana Vazzaz Ferčec, kakšne 
izkušnje si je v svoji karieri nabrala, kaj 
počne kot običajna ženska in katere so tiste 
malenkosti, ki jo razveseljujejo?
V bistvu sem počela že marsikaj, od tega, 
da sem bila zaposlena v družinskem pod-
jetju, delala sem marketing za profesional-
no kozmetično hišo, bila urednica poročne 
revije, ukvarjala z organizacijo porok, se 
udeleževala različnih sejmov. Potem pa sem 
šla na svojo pot marketinga, pospeševanja 

prodaje v podjetjih tako večjih kot manjših. 
Tudi na družbenih medijih sodelujem, vodim 
facebook profile...Ustvarila sem si družino, 
imam dva otroka, ki obiskujeta miklavška iz-
obraževalna zavoda, mož pa je tudi aktiven 
v miklavških društvih. Trudim se biti fizično 
aktivna, a je žal časa vedno premalo; je pa 
kak klepet s prijateljico na kavi izredno do-
brodošel. 

Najin pogovor pa dajva vendarle nekoliko 
drugače končati, in sicer v smislu vašega 
razmišljanja o viziji občine Miklavž. Smo 
vendarle na polovici tega mandata in upo-
kojenski staž župana morebiti napoveduje, 
da se v novo volilno vojno ne bo več podal. 
Se morda vidite tudi na mestu županje in ali 
bi peljali podobno politiko?
Izkušnje, ki jih bom pridobila v prihodnje, 
bodo gotovo oblikovale moje razmišljanje, 

tudi o nadaljnjem delu v lokalni politiki. Pre-
pustila se bom občutkom in se poigrala s to 
mislijo. Če pa se morda nekoliko postavim 
v to vlogo, pa bi gotovo kot županja peljala 
nekoliko drugačno politiko, saj sem vendarle 
ne nazadnje ženska. 
Pa naj ob tej priložnosti izpostavim svoje raz-
mišljanje, da si želim, da bi bili ljudje bolj 
pozitivni, da ne bi videli le negativizma in da 
bi se zavedali, da smo občina ljudje. Lahko 
smo zadovoljni in uspešni, a le, če sodelu-
jemo. 

Mateja Pleteršek

LETOŠNJE OBČINSKE FINANCE NAKLONJENE 
PODRUŽNIČNI ŠOLI V DOBROVCAH

Enaindvajsetič so se občinski svetniki in 
svetnice občine Miklavž srečali v rednem 
sklicu. Dokument identifikacije investicijske-
ga projekta za rekonstrukcijo dela pritličja 
zdravstvenega doma na Sodni ulici v Mari-
boru je bil prvi dokument, ki so ga potrdili 
na tej občinski seji. Cilj projekta je preu-
reditev prostorov v pritličju Zdravstvenega 
doma Maribor za zagotovitev in ureditev 
ustreznih delovnih prostorov za diagno-
stične preglede okulistike ter dodatnih  de-
lovnih prostorov za izvajanje diagnostičnih 
pregledov (radiologija), kar je predočil tudi 
predstavnik zdravstvenega doma Marko 
Turčin. Vrednost investicije je ocenjena na 
467.535 evrov, delež občine Miklavž je ob 
tem 3, 2 % na podlagi solastniškega ude-
ležbe. V letošnjem proračunu bomo glede 
na finančno konstrukcijo investicije za ta 
naslov namenili 7.448 evrov. 

Potrdili so tudi Dokument identifikacije inve-
sticijskega projekta (DIIP) ter investicijskega 
programa  za dograditev in rekonstrukcijo 
podružnične osnovne šole Dobrovce. Pri-
sotne je na to temo temeljiteje  v imenu 
pripravljavca gradiva E-zavoda (Zavod za 
projektno svetovanje, raziskovanje in ra-
zvoj celovitih rešitev) seznanila Zlatka Zas-
tavnikovič. V letu 2012 je bila za ta projekt 
izdelana idejna zasnova-IDZ, ki je vklju-
čevala dve varianti rekonstrukcije oziroma 
dozidave prostorov, od katerih se je obči-
na po usklajevanju z zavodom OŠ Miklavž 

odločila za tisto, ki predvideva celovitejšo 
ureditev šolskih prostorov. Dve leti kasneje 
so pripravili projektno dokumentacijo, ki 
obsega tehnično dokumentacijo v PGD in 
PZI obliki. Izvedba javnega naročila gradnje 
oziroma rekonstrukcije objekta je že izvede-
na, izvedba gradbenih in obrtniških del pa 
se predvideva v dneh letošnjih poletnih po-
čitnic. Investicija dograditve in rekonstrukci-
je je ocenjena na približnih 780.000 evrov; 
pri čemer se za gradbena, obrtniška in in-
stalacijska dela predvideva 650.000 evrov; 
pohištvo in druga oprema se načrtuje za 
100.000 evrov; stroški strokovnega nad-
zora so ocenjeni na 13.000 evrov; stroški 
izdelave DIIP in dokumentacije za notranjo 
opremo pa so v višini 4.000 evrov. Dogra-
ditev oziroma rekonstrukcija dobrovške 
podružnice namerava odstraniti obstoječi 
vetrolov z nadstreškom; na zahodu se bo 
objekt prizidal v celotni širini 4 m, na jugu 
se bo izvedel nadstrešek pred vhodom. V 
tem tako rekoč prizidku pritličja bo umešče-
na nova garderoba za potrebe otrok in 
manjše skladišče za potrebe delilne kuhinje 
ter prostor čistil in jašek dvigala za potrebe 
invalidov, v prizidku nadstropja pa knjižnica 
in v prizidku mansarde manjša avla. Tre-
nutna manjša učilnica ob kuhinji bo pre-
urejena v večnamenski prostor z jedilnico. 
V celoti bo odstranjena obstoječa strešna 
konstrukcija podstrešja in izvedena uporab-
na mansarda, kjer se predvideva učilnica s 
kabinetom, multimedijska učilnica, pove-

zana s shrambo, in sanitarije za učence. V 
prenovljenih šolskih prostorih se obeta obli-
kovanje dodatnega oddelka-5 .razreda, in 
sicer v sklopu multimedijske učilnice. S tem 
se bo prehod učencev v matično osnovno 
šolo v Miklavžu zamaknil za eno leto in bi 
tako bila na razpolago v matični šoli doda-
tna učilnica. 
V točki pobud in vprašanj je Damijana Si-
miča zanimalo kdaj bodo po imenovanju 
podžupanje Mirjane Vazzaz Ferčec imeno-
vane nove sestave občinskih delovnih teles 
oziroma odborov in komisij, kar pa je po 
županovih besedah zadeva v pristojnosti 
Komisije za mandatna  vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki pa se bo najverjetneje kaj 
kmalu sestala. Isti svetnik je nadalje izposta-
vil, da je bil presenečen ob prisotnosti celot-
ne občinske uprave in miklavških svetnikov 
na redni seji Krajevnega sveta Miklavž ob 
oblikovanju letošnjega proračuna. Zato se 
je svetniku zastavilo vprašanje: Ali obliko-
vanje proračuna v KS Miklavž poteka po 
drugačnih merilih kot v ostalih krajevnih 
skupnosti, kjer pa prisotnosti uprave ni bilo? 
Župan je ob tem pojasnil, da je ta sestanek  
oziroma udeležence sklical KS Miklavž in ne 
on osebno.  Svetnikovo vprašanje v imenu 
Civilne iniciative iz Dobrovc in Skok pa se je 
nanašalo na sestanek z dne 8. 12. 2016, 
ko je bilo prisotnim predstavnikom iniciati-
ve obljubljeno, da bodo v začetku januarja 
2017 dobili natančne informacije o trajnih, 
tehničnih rešitvah vkljub poplavam in osta-
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lim težavam, ki so se ob novo izgrajenem 
kanalizacijskem omrežju v Dobrovcah in 
Skokah zgodile lansko leto, a slednjega vse 
do te občinske seje niso bili deležni. Župan 
je ob tem dejal, da bo sestanek širše za-
stopanosti sklican takoj, ko bo že pozvan 
pripravljalec rešitev posredoval še zadnji 
dokument, na katerega v občinski upravi še 
čakajo.

Rafko  Izlakar je povprašal, ali so v občinski 
upravi zaznali kak odziv iz kraja Dobrovce 
ob povišanju subvencije za nakup črpalk za 
upravičene, kar je bilo potrjeno na prejšnji 
občinski seji. Odgovor se je ob tem glasil, 
da občinska uprava ni zaznala kakšnega 
odziva. Isti svetnik je še dodal vprašanje, ali 
so bili na prej omenjenem sestanku s Civil-
no iniciativo iz Dobrovc dne 8. 12. 2016 
prisotni člani komunalnega odbora, čeprav 
kraj Dobrovce v njem nima predstavnika 
kraja.   

Mirjana Vazzaz Ferčec je predlagala, da 
se gradivo občinskih sej več ne posreduje 
v tiskani obliki, pač pa naj svetniki do nje-
ga dostopajo preko spleta, ter dodala, da 
bi kljub stroškovniku morebiti razmislili o 
nakupu tabličnih računalnikov za občinske 
svetnike.
Leonida Gavez Šerbinek  je izpostavila pot-
rebo po namestitvi informacijske table v bli-
žini trgovine Spar v Miklavžu. 

Vprašanje Gordane Paska se je nanašalo 
na odločanje o objavi posameznih člankov 

v občinskem glasilu Naši izviri, kar pa je pri-
stojnost uredniškega odbora. 

Stanislav Petek  pa je ob izteku te točke 
dnevnega reda delil mnenje po namestitvi 
mikrofonov oziroma komuniciranje občin-
skih svetnikov iz klopi. 

Soglasna je bila volja  občinskega sveta  ob 
potrditvi v drugem branju Proračuna obči-
ne Miklavž za leto 2017. Letošnje občinske 
finance predvidevajo 5.086.702 evrov pri-
hodkov in 6.580.125,00 evrov odhodkov. 
V času javne razprave, ki je potekala med 
prvim in drugim branjem, je bilo podanih in 
upoštevanih nekaj sprememb, kot je deni-
mo: dodan nakup igral v Ulici Zlatke Karer v 
Miklavžu, priprava projektne dokumentacije 
za ureditev Ekartove ulice od Ptujske do Te-
zenske ulice; priprava idejne študije za nov 
Zdravstveni dom v Miklavžu, izdelava pro-
jektov za ureditev Ulice Kirbiševih, za doda-
tnih 60.000 evrov so se povečala sredstva 
za trajne rešitve ob izlivih vode kanalizacij-
skega sistema Dobrovce-Skoke, nadaljeva-
la pa se bo tudi obnova notranjosti cerkve 
v Dobrovcah. Na področju investicij letošnje 
leto prav gotovo izstopa generalna obno-
va podružnične šole v Dobrovcah, nadalje 
pločnik in kolesarska steza od Miklavža do 
Dobrovc, na Dravskem Dvoru bo odkuplje-
no in izgrajeno športno igrišče, v Miklavžu 
bo asfaltirana in komunalno opremljena 
povezovalna cesta od mosta čez hidroener-
getski kanal do krožišča Ptujska cesta-Babi-
čeva ulica.

V drugo s sklepom potrjen Letni načrt rav-
nanja s stvarnim premoženjem občine 
Miklavž za leto 2017 zastavlja načrtovane 
odkupe in prodaje zemljišč ter pridobivanje 
premičnega premoženja. Iz naslova pro-
daje nepremičnega premoženja občine se 
orientacijsko predvideva 244.313 evrov, iz 
naslova odkupa pa dobrih 205.000 evrov. 
Izoblikovan in potrjen je Plan letnega in 
zimskega vzdrževanja občinskih cest in jav-
nih površin občine Miklavž za leto 2017, 
kjer se za letno vzdrževanje predvideva 
96.200 evrov ter štiriletni plan rednega in 
investicijskega vzdrževanja novogradenj 
občinskih cest in javnih površin, kjer v letu 
2017 poleg v proračunu omenjenih investi-
cij izstopa še ureditev mostu pri OŠ Miklavž 
in od tod pločnik do Dobrovc; ureditev Mej-
ne ulice in preboj od Mladinske proti Vrtni 
ulici v Dobrovcah; v Skokah ureditev Letali-
ške ceste, Kmečke ceste in Uskoške ulice ter 
v Dravskem Dvoru Ceste ob gozdu.

Svetniki in svetnice so se v gradivu seznani-
li tudi z veljavnim Odlokom o zazidalnem 
načrtu za novo  centralno in stanovanjsko 
območje na jugu Miklavža - tako imenova-
ni zazidalni načrt Marof oziroma miklavški 
trikotnik z večnamenskim objektom, ki pa 
zaradi nekaterih danes že realiziranih pre-
dlogov na drugih lokacijah prav gotovo 
nakazuje spremembe tega zazidalnega 
načrta. Kdaj bo to zanimivo, pa je danes 
preuranjeno reči. 

Mateja Pleteršek

DOSEDANJE AKTIVNOSTI PRI PRIPRAVI CELOSTNE 
PROMETNE STRATEGIJE ZA OBČINO MIKLAVŽ 
NA DRAVSKEM POLJU

Občina Miklavž na Dravskem polju je v letu 
2016 pričela z izdelavo Celostne prometne 
strategije (CPS) za območje celotne občine. 
V okviru projekta nastaja strateški doku-
ment, s katerim bo občina lahko izvajala 
ukrepe in pridobivala sredstva za različne 
naložbe na področju prometa v prihodnje. 
Osnovno vodilo celostne prometne strate-
gije je izboljševanje kakovosti bivanja skozi 

vključevanje javnosti, kar smo že naredili 
skozi številne aktivnosti, kot so ankete, jav-
ne razprave, intervjuji, nagradna igra ipd. 
Skozi proces priprave CPS smo prišli do 
zaključne faze, kjer pripravljamo končni 
dokument za potrditev na občinskem svetu. 
Do sedaj sta bili izvedeni fazi »Zagon proce-
sa« in »Racionalno zastavljanje ciljev«.  

Največji izzivi in 
priložnosti
V fazi analize so bili obdelani izzivi in prilož-
nosti z vseh vidikov prometnih udeležencev. 
Ugotovljeno je bilo, da je v Občini Miklavž 
na Dravskem polju na področju cestnega 
prometa izboljšanje kakovosti lokalnih cest 
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in javnih poti ter urejanju ulic v naseljih. 
Določeni odseki imajo slab asfaltni sloj, do-
datno pa k slabši varnosti pripomorejo še 
ozke in nepregledne ceste. Še posebej je 
problematično dejstvo, da so na teh cestah 
izključeni šibkejši udeleženci, kot so kolesar-
ji in pešci, kar se še posebej izrazi ob viso-
kih hitrostih in srečevanju s tovornimi vozili. 
Na področju prometa pešcev so glavni iz-
zivi prometna preobremenjenost šolskega 
okoliša, manjkajoče peš povezave, neure-
jenost in neopremljenost javnih zbirališč oz. 
javnih površin ter visoke hitrosti motornega 
prometa ob vstopih v naselja. Na podro-
čju kolesarskega prometa so glavni izzivi 
manjkajoče kolesarske povezave vzdolž 
glavnih prometnic, načrtovalske prakse, ki 
kolesarskemu prometu niso naklonjene, 
pomanjkanje označitve kolesarskih poti ipd. 
Največji izziv pri javnem potniškem prome-
tu je izboljšanje usluge javnega avtobusne-
ga prometa ter prilagoditev prog in voženj 
uporabnikom (potnikom).

Scenarij alternativnega 
razvoja najbolje ocenjen
Na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili 
v fazi analize, smo pripravili tudi različne 
scenarije prihodnjega razvoja prometa v 
občini. 

Prebivalstvo v občini narašča predvsem na 
račun priseljevanja in širjenja naselij. Stroški 
povezani, s transportom, so dokaj visoki za-
radi izrazito migracijskega značaja delovno 
aktivnega prebivalstva (okrog 80% jih dela 
v drugi občini), zlasti pa za tiste, ki za svo-
je primarno prevozno sredstvo uporabljajo 
avtomobil. Pogoji za uporabo avtomobila 
so ugodni, kar pa ne velja za vse ostale 
transportne alternative, kot je hoja, kole-
sarjenje ali javni transport. Prav zaradi po-
manjkanja alternativnih možnosti ocenjuje-
mo, da je stopnja socialne vključenosti na 
dokaj rizičnem nivoju, predvsem za starejše 
prebivalstvo, ki se iz leta v leto povečuje. 

Glede na trende razvoja prometa smo do-
ločili in na javnih razpravah tudi ovrednotili 
tri glavne scenarije razvoja v prihodnosti. 

Osnovni scenarij je scenarij spontane-
ga razvoja, kjer se brez posebnega ukre-
panja nadaljujejo ustaljeni trendi, kot do 
sedaj. Avtomobilski promet narašča, dostop 
do vseh ostalih transportnih možnosti je 
omejen na zgolj določene ciljne skupine.

Drugi scenarij je scenarij razvoja po 
trenutno veljavnih ukrepih, ki predvi-
deva zmerno izboljšanje s pristopi in ukrepi, 
ki so bili že sedaj v uporabi. Pri tem scena-
riju bo avtomobilski promet še vedno zmer-
no naraščal, vendar pa bodo svojo veljavo 
začele pridobivati tudi ostale transportne 
možnosti.

Tretji scenarij je scenarij alternativnega 
razvoja, ki predvideva nadgradnjo že ob-
stoječih ukrepov z novimi pristopi. Pri tem 
scenariju se prioritetno izvajajo ukrepi , ki 
dajejo prednost uravnoteženju med različ-
nimi transportnimi možnostmi, s posebnim 
poudarkom na varnosti pešcev in kolesarjev 
ter konkurenčnosti do JPP.

Največ pozitivnih ocen je prejel scenarij al-
ternativnega razvoja.

Vizija razvoja prometa
Oblikovanja vizije smo se lotili z vprašanjem 
»V kakšni občini bi želeli živeti?«. Z odgo-

vorom smo poskušali orisati in opisati pri-
hodnost občine s poudarkom na trajnostni 
mobilnosti. Zasnovali smo jo tako, da smo 
izhajali iz potrjenega scenarija in analizira-
nih izzivov ter priložnosti. Prav tako nam je 
kot usmeritev služila analizirana anketa, ki 
smo jo poslali na vsa gospodinjstva v občini 
ter intervjuji s ključnimi deležniki, ki smo jih 
izvedli v fazi analize. Pomembno vlogo pri 
oblikovanju vizije je imela tudi predstavitev 
na občinskem svetu, kjer so občinski svetniki 
podali svoje razmisleke in ideje o prihod-
njem razvoju prometa v občini. 

Predlagana vizija se dotika vseh udeležen-
cev v prometu in prebivalcev občine. Prav 
tako je povezana z vsemi vrstami prometa, 

PRIKAZ POSAMEZNIH OVREDNOTENIH SCENARIJEV

OBLIKOVANA VIZIJA OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
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ki se pojavljajo v občini. Skozi proces, kjer 
so se izoblikovale konkretne potrebe ob-
čanov za ureditve in izboljšave v prometu, 
smo dosegli skupni konsenz glede temeljnih 
vrednot vizije. Gre za vrednote, kot so var-
nost, odgovornost, skrb za okolje, zdravje, 
trajnost ipd. Vse te vrednote so se pojavljale 
v debatah skozi javne razprave in delavnice 
z delovno skupino. 

Na podlagi teh vrednot je nastal prvi pred-
log vizije, ki se glasi: »Želimo postati 
občina z najvišjo prometno kulturo 
občanov v regiji.«

Sam predlog vizije smo preverili tudi z vpra-
šalniki  in intervjuji za ključne deležnike. Pri 
sami postavitvi vizije smo se želeli osredo-
točiti na prihodnost, pri tem pa nagovoriti 
občane skozi povezani glas skupnosti. Zato 
je v tem kontekstu ključen začetek stavka 
– želimo postati. V nadaljevanju se osre-
dotočamo na prometno kulturo, saj želimo 
apelirati na občane, da se zavejo potencia-
la lastnega prispevka. Vsak je del skupnosti 
in preko svojih prometne kulture soodgovo-
ren za razvoj prometa v svoji občini. Prav 
nagovarjanje prometne kulture je lahko 
usmerjeno v več različnih, a medsebojno 
prepletenih učinkov, kot so recimo: spre-
membe potovalnih navad (npr.: manj vo-
ženj z avtomobilom in povečevanje voženj 
s kolesom), povečanje prometne varnosti, 
zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, 
izboljšanje zdravja prebivalcev, zmanjšanje 
gospodarske škode, nove priložnosti v lo-
kalnem okolju, večje zadovoljstvo občanov  
in ne nazadnje izboljšanje kakovosti življe-
nja v občini.

Anketa: najbolj nujni 
ukrepi za kolesarje
Podatki ankete so bili zbrani s pomočjo 
strukturiranega vprašalnika, ki so ga anke-
tirani izpolnjevali sami, bodisi so ga izpolnili 
na papir in ali prek spletne ankete, ki je bila 
dostopna na spletni strani Občine Miklavž 
na Dravskem polju. 

Prav tako se je anketa izpolnjevala na te-
renu. Končen realiziran vzorec, na katerem 
temelji poročilo, je 276 izpolnjenih anket. 
 
Anketirani so na lestvici od 1 do 5 ocenjeva-
li, kako so zadovoljni s posameznimi vidiki  
prometne ureditve v Občini Miklavž na Dra-
vskem polju, pri čemer ocena 1 pomeni, da 
je posamezni vidik ocenjen zelo slabo, oce-
na 5 pa zelo dobro. 

Najbolj kritično so anketirani ocenili pri-
lagojenost prometnih površin inva-
lidom (srednja ocena 2,03), obseg/števi-
lo kolesarskih stez (srednja ocena 2,14), 
prilagojenost prometnih površin otrokom 
(srednja ocena 2,19), prilagojenost prome-
tnih površin starejšim (srednja ocena 2,21), 

PRIKAZ ENEGA IZMED REZULTATOV ANKETE

varnost kolesarjev (srednja ocena 2,26), 
označenost kolesarskih stez (srednja ocena 
2,33), urejenost kolesarnic in stojal za par-
kiranje (srednja ocena 2,43), varnost povr-
šin za pešce (srednja ocena 2,51), urejenost 
površin za pešce (srednja ocena 2,57), cena 
avtobusne vozovnice (srednja ocena 2,58) 
in število parkirišč (2,66). 

Sodeč po podatkih raziskave so občani naj-
bolj zadovoljni z oddaljenostjo avtobusnega 
postajališča od doma (srednja ocena 3,63), 
urejenostjo avtobusnih postajališč (srednja 
ocena 3,50), pa tudi s časovno omejitvijo 
parkiranja (srednja ocena 3,13 in), hitro-
stnimi omejitvami (srednja ocena 3,05) in 
urejenostjo parkirišč (2,97).
Kar 73  % vprašanih je kot moteč element 
izpostavilo slabe pogoje za kolesar-
jenje (ni koles, stez, strm teren…), 65,7 
% vprašanih je navedlo slabe pogoje za 
pešačenje (ni pločnikov, neurejene pešpo-
ti….), 56,5 % vprašanih je navedlo nevarno 
prehitro vožnjo voznikov, 50,6 % vprašanih 
najbolj motijo neurejene šolske poti, 45,9 
% vprašanih med motečimi elementi navaja 
neurejene poti za gibalno ovirane, 38,3 % 
pa najbolj moti nezadovoljiv avtobusni pro-
met.  
41,6 %  gospodinjstev v občini ima dva 
avtomobila, 31,5 % gospodinjstev  ima 
enega, 15,2 % tri in  4,2 % gospodinjstev 
ima  4 ali več avtomobilov, 5,7 % gospo-
dinjstev pa nima avtomobila. 

Kot najbolj nujne ukrepe so anketirani 
izpostavili več površin za kolesarje 
(kot nujen ukrep ga navaja 52,2 % anketi-
ranih), sledijo ureditev šolskih poti (45,9 % 
anketiranih), povečanje varnosti pešpoti (41 
% anketiranih), več površin za pešce (40,2 
% anketiranih) in prilagoditev prometnih 
površin starejšim (36,5 % anketiranih). 

Anketa je obravnavala tudi potovalne 
navade občanov, in sicer s kakšnim pre-
voznim sredstvom potujejo na delo. 54 % 
vprašanih jih vozi avtomobil, 14 % jih upo-
rablja avtomobil, kot sopotnik, s kolesom se 
v službo vozi 12 % vprašanih, medtem ko 
jih javni potniški promet uporablja zgolj 8 
%. Tistih, ki hodijo peš v službo, je 7 %.

Ukrepi razdeljeni po 
vsebinskih stebrih
Zaradi večje učinkovitosti ter sinergijskih 
učinkov posameznih ukrepov smo te najprej 
razdelili v pet stebrov, in sicer:
• Celostno načrtovanje mobilnosti
• Trajnostno naravnan motorni promet
• Kakovosten javni potniški promet
• Kolesarjenje za vsakogar
• Privlačna hoja

Nato smo znotraj posameznih stebrov ob-
likovali svežnje ukrepov, v katerih se bodo 
med njimi vzpostavljale sinergije in jih nare-
dile učinkovitejše. Pri evidentiranju ukrepov 
smo poskušali izbirati predvsem tiste, ki pri-
spevajo k doseganju večjega števila ciljev.

Želja pripravljavcev CPS je sicer, da bi se de-
lež opravljenih poti z avtomobilom zmanj-
šal, ob hkratnem povečanju preostalih 
načinov transporta. K temu je pritrdila tudi 
delavnica in vprašalnik o scenarijih prihod-
njega razvoja prometa, kjer so udeleženci 
ovrednotili različne scenarije po posame-
znih uporabniških skupinah in parametrih. 
Tako je največ pozitivnih odzivov dobil sce-
narij alternativnega razvoja, ki predvideva 
povečanje splošnega zanimanja za hojo in 
kolesarjenje, izboljšanje stopnje osvešče-
nosti, dvig kakovosti storitev javnega po-
tniškega prometa in postopno zmanjšanje 
števila potovanj in potreb po parkiranju.
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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.

Josip Rotar
Mariborska kolesarska mreža

PREGLED REZULTATOV MERITEV DELCEV PM10 
V ZUNANJEM ZRAKU V OBČINI MIKLAVŽ NA 

DRAVSKEM POLJU V LETU 2016

V zimskih mesecih se zaradi vplivnosti na 
zdravje ljudi med vsemi onesnaževali v zad-
njem času izpostavlja predvsem delce PM10 
(gre za delce z aerodinamskim premerom, 
manjšim od 10 µm), ki lahko zaradi svo-
je majhnosti prodrejo globoko v človeško 
telo. V občini Miklavž na Dravskem polju 
se meritve delcev PM10 izvajajo že od leta 
2010 naprej, v tem prispevku bomo prika-
zali izmerjene rezultate v letu 2016 in jih 
primerjali s preteklimi leti. Merilno mesto je 
locirano ob občinski stavbi, približno 6 m 
južno od nje, na strehi objekta. Meritve se 
izvajajo v skladu z referenčno metodo (SIST 
EN 12341), predpisano v prilogi 6 Pravilni-
ka o ocenjevanju kakovosti zunanjega zra-
ka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15, 05/17).

Mejne vrednosti za varovanje zdravja ljudi 
so predpisane v Uredbi o kakovosti zuna-
njega zraka (Ur. l. RS 9/11, 8/15) in so na-
vedene v tabeli 2.

Tabela 2: Mejne vrednosti za varovanje 
zdravja ljudi

ŠT je dovoljeno število preseganj v koledarskem letu 

Kot je razvidno iz slik 1 ter 2, je onesna-
ženost z delci PM10 najvišja v zimskih me-
secih, preseganja mejne dnevne vrednosti 
so bila izmerjena v mesecih januar, febru-
ar, november in december. Izmerjena letna 
vrednost v letu 2016 znaša 27 µg/m3, kar 
ne prekoračuje z zakonodajo predpisane 
letne vrednosti (40 µg/m3). Število prekora-
čitev mejne dnevne vrednosti pa je bilo 45, 
kar prekoračuje dovoljeno število preseganj 
v koledarskem letu (35).

IZMERJENE MESEČNE KONCENTRACIJE DELCEV PM10

PRESEGANJA MEJNE DNEVNE VREDNOSTI - DELCI PM10

OBČINA

Onesnaževalo Enota DNEVNA LETNA
Mejna ŠT Mejna

Delci PM10 µg/m3 50 35 40



10 Naši izviri

Na sliki 3 je prikazana primerjava izmerje-
nih vrednosti v Miklavžu z merilnim mestom 
Maribor Center (meritve izvaja ARSO).

Primerjava izmerjenih vrednosti delcev 
PM10:
• Januarja ter februarja so bile koncen-

tracije na obeh merilnih mestih podob-
ne, 

• marca smo v Miklavžu izmerili rahlo 
višjo vrednost kot v Mariboru,

• od aprila do septembra smo v Miklavžu 
izmerili nižje vrednosti kot v Mariboru,

• oktobra na obeh mestih podobne,
• novembra ter decembra pa smo v 

Miklavžu izmerili višje vrednosti.

Iz primerjave je razvidno, da so izmerje-
ne koncentracije delcev PM10 v Miklavžu 
na Dravskem polju v zimskih mesecih zelo 
podobne ali celo višje, kot so izmerjene 
vrednosti na merilnem mestu Maribor Cen-
ter. Vzrok za takšno stanje bi lahko iskali v 
osnovnih razlikah med merilnima mesto-
ma: za lokacijo Maribor Center je značilna 
sicer večja gostota poselitve, vendar tudi 
velika razvejanost plinovodnega ter toplo-
vodnega omrežja, za lokacijo v Miklavžu na 
Dravskem polju pa manjša gostota poseli-
tve, vendar manj plinovodnih priključkov in 
hkrati več manjših ter tudi starejših kurišč na 
trdno gorivo, ki v večji meri onesnažujejo 
okolje.

PRIMERJAVA IZMERJENIH VREDNOSTI V MIKLAVŽU Z MERILNIM MESTOM 
MARIBOR CENTER

Za zaključek naj poudarimo, da je v pe-
čeh na trdno gorivo potrebno pravilno 
kuriti ustrezno suh les, morebitno kurjenje 
odpadkov pa okolje onesnažuje še bistve-
no bolj ter tudi z bistveno bolj nevarnimi 
snovmi. Znižanje izpustov delcev ter s tem 
tudi posledično nižje koncentracije delcev v 
zunanjem zraku pa lahko dosežemo tudi z 
zmanjšanjem toplotnih izgub stavb (izbolj-

šanje izolacijskega ovoja stavb, zamenjava 
oken in vrat), uporabo zemeljskega plina za 
ogrevanje, uporabo obnovljivih virov ener-
gije, kakor tudi z uporabo javnega prometa.

Uroš Lešnik
Nacionalni laboratorij za zdravje, 

okolje in hrano

VPLIV ONESNAŽENEGA ZRAKA 
Z DELCI PM NA ZDRAVJE LJUDI 

SENECA: »TAKOJ, KO SEM ZAPUSTIL ONESNAŽEN ZRAK RIMA, SEM SE POČUTIL PREROJEN«

Zakaj sploh govorimo o problemu 
onesnaženosti zraka z delci PM? V 
prvi vrsti zaradi vpliva na zdravje 
ljudi, živali in stanje ekosistemov, 
posledično pa tudi zaradi ekonom-
ske škode zaradi bolniških odsot-
nosti, zdravljenja, invalidnosti in 
umrljivosti.

Onesnaženost zraka z delci PM10 je še 
zlasti v letošnji kurilni sezoni velik problem. 
Redne meritve, ki jih že vrsto let opravljamo 
v naši občini, kažejo, da naša občina sicer 
ni ena najbolj onesnaženih z delci, vsekakor 
pa v zimskem času dosegamo vrednosti, ki 
so zaskrbljujoče. Svetovna zdravstvena or-
ganizacija WHO priporoča povprečno letno 

vrednost delcev PM10 20 µg/m3. Pri takšni 
koncentraciji naj ne bi opazili škodljivih vpli-
vov na zdravje ljudi. V slovenskih mestih se 
letne koncentracije gibljejo med 22 – 32 
µg/m3. V naši občini smo v mesecu janu-
arju letos izmerili najvišjo dnevno koncen-
tracijo delcev PM10 157 µg/m3, povprečna 
mesečna koncentracija pa je bila 85 µg/
m3. V tem mesecu smo namerili tudi 18 
preseganj mejne dnevne vrednosti za del-
ce PM10. Po zadnjih podatkih je v Sloveniji 
zaradi onesnaženega zraka pričakovana 
življenjska doba za več kot leto dni krajša 
zaradi onesnaženega zraka.

Kakšne so zdravstvene 
posledice vdihavanja 
onesnaženega zraka?
Od vseh okoljskih dejavnikov, ki vplivajo 
na zdravje ljudi, je onesnažen zrak največji 
problem. Epidemiološke raziskave dokazu-
jejo, da le-ta pomembno negativno vpli-
va na zdravje ljudi. Na osnovi rezultatov 
raziskav so ocenili, da v Evropi vsako leto 
umre 40.000 do 130.000 ljudi za posledi-
cami izpostavljenosti onesnaženemu zraku. 
Ne smemo pozabiti, da smo tudi mi del te 
Evrope.

OBČINA
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POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE

Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod, 
d. d., tudi v letu 2016, tako kot do sedaj, 
zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzo-
ra po izdelanem HACCP načrtu oziroma z 
obvladovanjem procesov od črpanja pod-
zemne vode, njene obdelave, prečrpavanja 
in distribucije do uporabnikov. Skladnost 
pitne vode smo spremljali na črpališčih, 
na omrežju v vodooskrbnih objektih in pri 
uporabnikih (večinoma v osnovnih šolah 

in vrtcih ter deloma v gostinskih objektih). 
Izvajanje notranjega nadzora je potekalo 
v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi 
(Ur.l.RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 
92/2006, 25/2009 in 74/15).

Skupno je bilo v sklopu izvajanja notra-
njega nadzora v letu 2016 odvzetih 2.241 
vzorcev za mikrobiološka preskušanja in 
97 za kemijska preskušanja. Na celotnem 
sistemu Mariborskega vodovoda, d. d., je 
bilo v letu 2016 mikrobiološko neskladnih 
5,35% vzorcev. Kemijsko neskladnega vzor-
ca ni bilo zabeleženega. 

Podrobnejše poročilo ter več podatkov o 
kakovosti pitne vode se nahaja na spletni 
strani: http://www.mb-vodovod.si/

Pitno vodo, ki jo je v letu 2016 do-
bavljal Mariborski vodovod za ob-
čino Miklavž na Dravskem polju, 
Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano ocenjuje kot skla-
dno z zahtevami Pravilnika o pitni 
vodi. Glede na obseg opravljenih 
preskušanj ocenjujejo pitno vodo 
kot varno.

OBČINA
Dokazano je, da imajo delci naslednje vpli-
ve na zdravje:
• povzročajo vnetje na mestu vstopa v 

telo, torej v sapniku, pljučih (kronično 
vnetje ima za posledico zmanjšanje 
pljučnih funkcij in nastanek kronične 
obstruktivne bolezni - KOPB, kar je si-
cer veljalo predvsem za bolezen kadil-
cev, vendar tudi nekadilci zbolevajo za 
KOPB);

• pri astmatikih poslabšajo simptomati-
ko in sprožijo astmatični napad;

• povečajo sprejeme v bolnišnicah zara-
di bolezni dihal, srca, ožilja ter poveča-
jo umrljivost;

• povzročajo sistemsko vnetje, spremem-
bo krvnega tlaka, motnje srčnega rit-
ma in posledično večjo umrljivost;

• povzročajo vnetje v srčni mišici, kar 
vodi v srčno popuščanje;

• povzročajo in pospešujejo nastanek 
ateroskleroze;

• povečano tveganje za nastanek krvnih 
strdkov:

• zmanjšana sposobnost prenosa kisika; 
• zadnje raziskave pa govorijo tudi o 

tem, da najfinejši delci, ki prodrejo ne-
posredno v možgane, povzročajo Par-
kinsonovo in Alzheimerjevo bolezen, 
so rakotvorni, mutageni in povzročajo 
poškodbe organov.

Če imate občutek, da so se vaše kronične 
zdravstvene težave v zadnjem času pos-
labšale, imate prav! Potrebno je poudariti, 
da zrak tudi v zaprtih prostorih ni bistveno 
drugačen od tistega zunaj, pa tudi v avto-
mobilu ne. 

Na spodnji sliki je ponazorjena primerja-
va med debelino pisarniškega papirja A4, 
premerom človeškega lasu ter velikostmi 
delcev PM10 in PM2,5. Delcev velikosti 
PM0,1 niti prav ponazoriti ni mogoče, tako 

so majhni, pa vendar prodrejo najgloblje v 
telo in krvno-žilni sistem.

Kaj lahko ukrenemo, da 
bo zrak čistejši?
Logično je, da vsak razumen občan pomisli, 
kaj pa lahko on naredi, da bo zrak čistej-
ši. Glede na to, da je problem prekomerne 
onesnaženosti prisoten predvsem v zim-
skem času, je razumljivo, da je vzrok kur-
jenje energentov za ogrevanje in pripravo 
tople vode. Ogrevanju se seveda ne bomo 
odpovedali, saj bi tvegali še katere druge 
zdravstvene težave. Od nas pa je odvisno, 
kako se bomo ogrevali. 
Na prvem mestu je izbira okolju primernej-
šega energenta. Idealno bi bilo ogrevanje 
s pomočjo solarne energije, vendar o tem 
verjetno zelo redko kdo razmišlja. Bolj oza-
veščeni pa morda razmišljate ali se celo 
ogrevate s pomočjo toplotne črpalke. V 
naši občini je na mnogih lokacijah tudi že 
možna uporaba zemeljskega plina. Plin je z 
vidika delcev že optimalni energent. Slabše 
možnosti ogrevanja so uporaba ekstra lah-
kega kurilnega olja in drv, še posebej, če 
so peči stare in imajo velike izpuste in slabe 
izkoristke. Najslabša varianta pa je kurje-
nje premalo suhega lesa in kakršnih koli 

odpadkov. Tu mislimo na vse vrste plastične 
in sestavljene embalaže (plastenke, plasti-
ficiran papir, časopis, plastične krožnike, 
kozarčke…), odsluženega stanovanjskega 
pohištva, stavbnega pohištva (okna, vrata, 
iverke…). Te vrste odpadki ob kurjenju spro-
ščajo zelo strupene pline. Ni čudno, če kdo 
reče, da se iz sosedovega dimnika vali gost 
črn dim, verjetno kuri odpadke! Ima prav. 
En sosed lahko neznosno onesnaži zrak celi 
soseski. Ne nazadnje je kurjenje teh materi-
alov celo kaznivo. Ob pravilnem kurjenju se 
iz dimnika skoraj ne kadi. 
Torej, dragi občani, ko boste razmišljali o 
svoji kurilni napravi, morda jo zamenjate 
za sodobno prej, preden vam stara čisto 
odpove. Ob tem pa pomislite tudi, kakšen 
energent bi bil okoljsko boljši od tega, ki ga 
uporabljate danes. Sploh pa odpadke pre-
dajte podjetju Snaga, ta načeloma ve, kako 
z njimi.

Zakaj vse to? Da ne bomo spet kdaj 
čepeli v zaprtih, neprezračenih sta-
novanjih in čakali, da veter razpiha 
delce, ki smo jih povzročili mi sami. 
Da bomo mirne vesti gledali sokra-
jane, ki gredo tudi v zimskem času 
na zdrav sprehod in rekreacijo. In 
ne pozabite, tudi vaši hišni ljub-
ljenčki trpijo zaradi onesnaženega 
zraka, morda celo bolj kot vi, le po-
vedati vam tega ne znajo!
ČE JE VELJAL PREGOVOR »STRUP JE 
V MALIH DOZAH«, BI DANES LAHKO 
REKLI »STRUP JE V MALIH DELCIH«!

PA NE POZABITE NA VELIKE DOZE 
VITAMINA C!

Medobčinski urad za varstvo 
okolja in ohranjanje narave

Januar 2017



PROGRAM PRIREDITEV - APRIL 2017
DATUM PRIREDITVE URA PRIREDITVE  PRIREDITEV KRAJ DRUŠTVO

1. april - sobota od 8. 00 do 12. 00 OČISTIMO OBČINO MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 
Zbirališča: KS Dravski Dvor, KS Dobrovce, KS Skoke, Taborniški dom/
DU Miklavž, Kulturni dom Miklavž

Občina Miklavž na Dravskem polju, krajevne skupnosti 
Občine Miklavž na Dravskem polju in društva občine Miklavž 
na Dravskem polju

7. april - petek
od 9.00  od do 18. 00 RAZSTAVA ROČNIH IN LIKOVNIH DEL Kulturni dom Miklavž

Društvo upokojencev Miklavž -ročnodelska sekcija Sončnica in 
foto-video  sekcija

od 19. 00  do 21. 00 DAN ODPRTIH VRAT REKREACIJE Športna dvorana Miklavž DTV Partizan

8. april - sobota

od 8.00 do 11. 00
MERITVE KRVNEGA PRITISKA, HOLESTEROLA IN SLADKORJA V KRVI (na 
meritve pridite tešči)

Dom krajanov Dravski Dvor Glog

od 9. 00 do 18. 00 RAZSTAVA ROČNIH IN LIKOVNIH DEL Kulturni dom Miklavž
Društvo upokojencev Miklavž - ročnodelska sekcija Sončnica 
in foto-video sekcija

od 9. 00 do 18. 00 ROČNODELSKA RAZSTAVA Krajevna skupnost Dobrovce Prosvetno društvo Mateja Bora - Ročnodelska sekcija

od 10. 00 do 12. 00 POMLADNA DELAVNICA: izdelava pomladnih okraskov Dom upokojencev Miklavž Društvo prijateljev mladine

ob 15. 00 POHOD PO SRČNI POTI IN POGOSTITEV OB 35. OBLETNICI RK SKOKE Krajevna skupnost Skoke Rdeči križ Skoke

9. april - nedelja

ob 7. 45
RIBIŠKO TEKMOVANJE V POČASTITEV OBČINSKEGA PRAZNIKA (lovi se ek-
ipno in posamezno)

Miklavška mlaka Ribiško društvo Miklavška mlaka

od 9. 00 do 18. 00 ROČNODELSKA RAZSTAVA Krajevna skupnost Dobrovce Prosvetno društvo Mateja Bora - Ročnodelska sekcija

ob 18. 00 SREČANJE TAMBURAŠEV Športna dvorana Miklavž KUD Zvonke Antoličič Miklavž

12. april - sreda
od 16. 00 do 19. 00 OTROŠKA DELAVNICA: barvanje pisanic in raznih izdelkov za veliko noč Dom krajanov Dravski Dvor

Društvo upokojencev Modra jesen Dravski Dvor - ročnodelska 
sekcija

ob 16. 00 LOKALNO OCENJEVANJE VINA LETNIKA 2016 Kulturni dom Miklavž
Društvo vinogradnikov Miklavž v sodelovanju s priznanimi 
enologi vinorodne dežele Štajerske

14. april - petek
ob 8. 20 EKO DAN z naslovom Sodeluj in spremeni Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju

učenci in strokovni delavci Osnovne šole Miklavž na Dravskem 
polju

ob 17. 00 PREDAVANJE O GOBAH Z DEGUSTACIJO Kulturni dom Miklavž Gobarsko društvo Snežka

19. april - sreda ob 18. 00 SVEČANA AKADEMIJA Kulturni dom Miklavž
Občina Miklavž na Dravskem polju v sodelovanju s KUD-om 
Zvonke Antoličič  Miklavž

21. april - petek

ob 9. 00 POHOD Z DEDKI IN BABICAMI Enota vrtca Ciciban Vrtec Ciciban, Dobrovce

od 9. 30 do 10. 30 IMEJMO RADI NAŠ PLANET Enota vrtca Vrtiljak Vrtec Vrtiljak, Miklavž

od 17. 00 do 22. 00 TURNIR »BORBENIH DVOJIC« V NAMIZNEM TENISU Dom krajanov Dravski Dvor - velika dvorana Športno društvo Dinamika

22. april - sobota

ob 8. 00
MERJENJE KRVNEGA TLAKA IN KRVNIH VREDNOSTI S KRATKIM PREDAVAN-
JEM O KRONIČNIH BOLEZNIH (pridite tešči, po meritvah manjša pogostitev)

Krajevna skupnost Dobrovce Rdeči križ Dobrovce

od 8. 00 do 20. 00 DAN KOŠARKE 2017 Športna dvorana Miklavž Športno društvo Košarkarska šola Miklavž

od 9. 00 do 18. 00 NOGOMETNI TURNIR ZA NAJMLAJŠE SELEKCIJE Športni park Dobrovce Nogometni klub Dobrovce

od 10. 00 do 13. 00 DAN ODPRTIH VRAT RIMSKIH GOMIL Rimske gomile v Miklavžu Turistično društvo Miklavž, vonik Matjaž Grahornik

od 19. 00 do 20. 30 RAZSTAVA IN POGOSTITEV V STILU STARIH RIMLJANOV Rimske gomile v Miklavžu
Turistično društvo Miklavž v sodelovanju z umetnikom Rober-
tom Lončaričem

23. april - nedelja ob 9. 00 POHOD OB MEJAH OBČINE MIKLAVŽ zbor pri osnovni šoli Miklavž Planinsko društvo Miklavž

24. april - ponedeljek od 10. 00 do 18. 00 RAZSTAVA MODELOV PLOVIL - LADIJ Kulturni dom Miklavž KUD Zvonke Antoličič Miklavž

25. april - torek
od 10. 00 do 18. 00 RAZSTAVA MODELOV PLOVIL - LADIJ Kulturni dom Miklavž KUD Zvonke Antoličič Miklavž

od 10. 00 do  14. 00 TURNIR KEGLJANJA S KROGLO NA VRVICI Dom krajanov Dravski Dvor Društvo upokojencev Modra jesen Dravski Dvor

26. april - sreda

od 10. 00 do 18. 00 RAZSTAVA MODELOV PLOVIL - LADIJ Kulturni dom Miklavž KUD Zvonke Antoličič Miklavž

ob 13. 00 TURNIR PETANKE Športni park Dobrovce Društvo upokojencev Dobrovce

ob 13. 00 RAZSTAVA STARIH PREDMETOV Športni park Dobrovce - društveni prostori Društvo upokojencev Dobrovce

ob 13. 00 KOLESARSKI TRIM zbor v športnem parku Dobrovce Društvo upokojencev Dobrovce

27. april - četrtek

ob 10. 00 FLANČIČ PISKER 2017 Športni park Dobrovce Prosvetno društvo Mateja Bora

ob 14. 00 POHOD PO MEJAH DRAVSKEGA DVORA zbor pri domu krajanov Dravski Dvor
KS Dravski Dvor in Društvo upokojencev Modra jesen Dravski 
Dvor

ob 16. 00 KRAJEVNI PRAZNIK KS DRAVSKI DVOR pri domu krajanov Dravski Dvor
Krajevna skupnost Dravski Dvor v sodelovanju z DU Modra 
jesen Dravski Dvor in pevci DU Miklavž

30. april - nedelja

ob 16. 00 POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA pri domu krajanov Dravski Dvor Krajevna skupnost Dravski Dvor in krajani

ob 18. 00 POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA Miklavški trikotnik Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž in krajani

od 18. ure naprej KRESOVANJE IN DRUŽABNO SREČANJE Miklavški trikotnik
Občina Miklavž na Dravskem polju, PGD Miklavž in društva 
Občine Miklavž na Dravskem polju

1. maj - ponedeljek
ob 14. 00 POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA pri vrtcu Ciciban Dobrovce Krajevna skupnost Dobrovce in krajani

ob 15. 00 POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA pri domu krajanov Skoke Krajevna skupnost Skoke in krajani
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DU Miklavž, Kulturni dom Miklavž

Občina Miklavž na Dravskem polju, krajevne skupnosti 
Občine Miklavž na Dravskem polju in društva občine Miklavž 
na Dravskem polju

7. april - petek
od 9.00  od do 18. 00 RAZSTAVA ROČNIH IN LIKOVNIH DEL Kulturni dom Miklavž

Društvo upokojencev Miklavž -ročnodelska sekcija Sončnica in 
foto-video  sekcija

od 19. 00  do 21. 00 DAN ODPRTIH VRAT REKREACIJE Športna dvorana Miklavž DTV Partizan

8. april - sobota

od 8.00 do 11. 00
MERITVE KRVNEGA PRITISKA, HOLESTEROLA IN SLADKORJA V KRVI (na 
meritve pridite tešči)

Dom krajanov Dravski Dvor Glog

od 9. 00 do 18. 00 RAZSTAVA ROČNIH IN LIKOVNIH DEL Kulturni dom Miklavž
Društvo upokojencev Miklavž - ročnodelska sekcija Sončnica 
in foto-video sekcija

od 9. 00 do 18. 00 ROČNODELSKA RAZSTAVA Krajevna skupnost Dobrovce Prosvetno društvo Mateja Bora - Ročnodelska sekcija

od 10. 00 do 12. 00 POMLADNA DELAVNICA: izdelava pomladnih okraskov Dom upokojencev Miklavž Društvo prijateljev mladine

ob 15. 00 POHOD PO SRČNI POTI IN POGOSTITEV OB 35. OBLETNICI RK SKOKE Krajevna skupnost Skoke Rdeči križ Skoke

9. april - nedelja

ob 7. 45
RIBIŠKO TEKMOVANJE V POČASTITEV OBČINSKEGA PRAZNIKA (lovi se ek-
ipno in posamezno)

Miklavška mlaka Ribiško društvo Miklavška mlaka

od 9. 00 do 18. 00 ROČNODELSKA RAZSTAVA Krajevna skupnost Dobrovce Prosvetno društvo Mateja Bora - Ročnodelska sekcija

ob 18. 00 SREČANJE TAMBURAŠEV Športna dvorana Miklavž KUD Zvonke Antoličič Miklavž

12. april - sreda
od 16. 00 do 19. 00 OTROŠKA DELAVNICA: barvanje pisanic in raznih izdelkov za veliko noč Dom krajanov Dravski Dvor

Društvo upokojencev Modra jesen Dravski Dvor - ročnodelska 
sekcija

ob 16. 00 LOKALNO OCENJEVANJE VINA LETNIKA 2016 Kulturni dom Miklavž
Društvo vinogradnikov Miklavž v sodelovanju s priznanimi 
enologi vinorodne dežele Štajerske

14. april - petek
ob 8. 20 EKO DAN z naslovom Sodeluj in spremeni Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju

učenci in strokovni delavci Osnovne šole Miklavž na Dravskem 
polju

ob 17. 00 PREDAVANJE O GOBAH Z DEGUSTACIJO Kulturni dom Miklavž Gobarsko društvo Snežka

19. april - sreda ob 18. 00 SVEČANA AKADEMIJA Kulturni dom Miklavž
Občina Miklavž na Dravskem polju v sodelovanju s KUD-om 
Zvonke Antoličič  Miklavž

21. april - petek

ob 9. 00 POHOD Z DEDKI IN BABICAMI Enota vrtca Ciciban Vrtec Ciciban, Dobrovce

od 9. 30 do 10. 30 IMEJMO RADI NAŠ PLANET Enota vrtca Vrtiljak Vrtec Vrtiljak, Miklavž

od 17. 00 do 22. 00 TURNIR »BORBENIH DVOJIC« V NAMIZNEM TENISU Dom krajanov Dravski Dvor - velika dvorana Športno društvo Dinamika

22. april - sobota

ob 8. 00
MERJENJE KRVNEGA TLAKA IN KRVNIH VREDNOSTI S KRATKIM PREDAVAN-
JEM O KRONIČNIH BOLEZNIH (pridite tešči, po meritvah manjša pogostitev)

Krajevna skupnost Dobrovce Rdeči križ Dobrovce

od 8. 00 do 20. 00 DAN KOŠARKE 2017 Športna dvorana Miklavž Športno društvo Košarkarska šola Miklavž

od 9. 00 do 18. 00 NOGOMETNI TURNIR ZA NAJMLAJŠE SELEKCIJE Športni park Dobrovce Nogometni klub Dobrovce

od 10. 00 do 13. 00 DAN ODPRTIH VRAT RIMSKIH GOMIL Rimske gomile v Miklavžu Turistično društvo Miklavž, vonik Matjaž Grahornik

od 19. 00 do 20. 30 RAZSTAVA IN POGOSTITEV V STILU STARIH RIMLJANOV Rimske gomile v Miklavžu
Turistično društvo Miklavž v sodelovanju z umetnikom Rober-
tom Lončaričem

23. april - nedelja ob 9. 00 POHOD OB MEJAH OBČINE MIKLAVŽ zbor pri osnovni šoli Miklavž Planinsko društvo Miklavž

24. april - ponedeljek od 10. 00 do 18. 00 RAZSTAVA MODELOV PLOVIL - LADIJ Kulturni dom Miklavž KUD Zvonke Antoličič Miklavž

25. april - torek
od 10. 00 do 18. 00 RAZSTAVA MODELOV PLOVIL - LADIJ Kulturni dom Miklavž KUD Zvonke Antoličič Miklavž

od 10. 00 do  14. 00 TURNIR KEGLJANJA S KROGLO NA VRVICI Dom krajanov Dravski Dvor Društvo upokojencev Modra jesen Dravski Dvor

26. april - sreda

od 10. 00 do 18. 00 RAZSTAVA MODELOV PLOVIL - LADIJ Kulturni dom Miklavž KUD Zvonke Antoličič Miklavž

ob 13. 00 TURNIR PETANKE Športni park Dobrovce Društvo upokojencev Dobrovce

ob 13. 00 RAZSTAVA STARIH PREDMETOV Športni park Dobrovce - društveni prostori Društvo upokojencev Dobrovce

ob 13. 00 KOLESARSKI TRIM zbor v športnem parku Dobrovce Društvo upokojencev Dobrovce

27. april - četrtek

ob 10. 00 FLANČIČ PISKER 2017 Športni park Dobrovce Prosvetno društvo Mateja Bora

ob 14. 00 POHOD PO MEJAH DRAVSKEGA DVORA zbor pri domu krajanov Dravski Dvor
KS Dravski Dvor in Društvo upokojencev Modra jesen Dravski 
Dvor

ob 16. 00 KRAJEVNI PRAZNIK KS DRAVSKI DVOR pri domu krajanov Dravski Dvor
Krajevna skupnost Dravski Dvor v sodelovanju z DU Modra 
jesen Dravski Dvor in pevci DU Miklavž

30. april - nedelja

ob 16. 00 POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA pri domu krajanov Dravski Dvor Krajevna skupnost Dravski Dvor in krajani

ob 18. 00 POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA Miklavški trikotnik Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž in krajani

od 18. ure naprej KRESOVANJE IN DRUŽABNO SREČANJE Miklavški trikotnik
Občina Miklavž na Dravskem polju, PGD Miklavž in društva 
Občine Miklavž na Dravskem polju

1. maj - ponedeljek
ob 14. 00 POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA pri vrtcu Ciciban Dobrovce Krajevna skupnost Dobrovce in krajani

ob 15. 00 POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA pri domu krajanov Skoke Krajevna skupnost Skoke in krajani
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POZIV CIVILNE ZAŠČITE

Civilna zaščita sodi pod okrilje Ministrstva 
za obrambo, bolj natančno pod upravo 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 
Nadalje je organizirana po 13 izpostavah, 
ki so razporejene po državi. Naša občina 
sodi pod izpostavo Maribor, ki je locirana 
v Pekrah. Pod njo spada tudi center za ob-
veščanje, kamor pokličemo z vsem dobro 
znano telefonsko številko 112. Civilna zaš-
čita je na lokalni ravni organizirana na pro-
stovoljni bazi. Najbolj znan in izpostavljen 
del civilne zaščite so vsekakor prostovoljni 
gasilci, ki so organizirani kot samostojna 
enota. Tudi v naši občini je tako. 

Po zakonodaji mora imeti vsaka dovolj veli-
ka organizacija organiziran oddelek civilne 
zaščite, ki skrbi za vse potrebne dejavnosti 
v sami organizaciji. V naši občini takšne 
organizacije ni, z izjemo osnovne šole, s 

katero zgledno sodelujemo. V preteklosti so 
vrste civilne zaščite dopolnjevali tudi nabor-
niki, ki so vojaški rok služili na civilni način 
(tudi pisec teh vrstic sem te sorte). Odkar je 
ukinjeno služenje vojaškega roka, pa ni več 
podmladka iz tega naslova. Tako smo ostali 
brez »naravnega podmladka«, kar se tudi 
že pozna pri sestavi (z izjemo gasilcev). 

Sicer naša občina ni pretirano izpostavljena 
glede naravnih nesreč. Vendar nam v zad-
njih letih ni bilo prizaneseno. Ob poplavah 
reke Drave novembra 2012 je bilo ogro-
ženih pet objektov in eden izmed njih tudi 
poplavljen. Tudi žled v začetku leta 2014 
je povzročil obilico težav. Zelo živa so še 
lanskoletna neurja, ko kanalizacijski sistem 
ni vzdržal na izpostavljenih točkah tako na 
Dobrovcah kot v Miklavžu. 

Predvsem ob lanskoletnih dogodkih se je 
pokazalo, da gasilci kljub izjemnim napo-
rom in požrtvovalnosti niso zmogli vsega 
naenkrat. Tako se je porodila ideja, da bi 
sestavili nekaj dodatnih ekip civilne zaščite, 
ki bi ob podobnih dogodkih priskočili na 
pomoč. 

Tako vabim morebitne prostovoljke 
in prostovoljce, ki želijo ob nepred-
videnih dogodkih pomagati skup-
nosti, na informativni sestanek v 
sejno sobo občinske stavbe dne 10. 
4. 2017 ob 18. uri.       

Poveljnik Civilne zaščite 
Občine Miklavž na Dravskem polju

Iztok Peterin

Krvodajalska akcija bo potekala 17. maja 2017 od 7. 
30 do 10. ure v Osnovni šoli Miklavž. Odvzem krvi bo 
v mobilnem avtobusu pred šolo. Pridite in si oglejte naš 
avtobus – mogoče pa postanete celo član naše družbe 
krvodajalcev.

VABILO NA 
KRVODAJALSKO AKCIJO

OBČINA
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PROSLAVA SLOVENSKEGA KULTURNEGA PRAZNIKA

APEL ZA PRAVILNO UPORABO FFS

8. februar, datum smrti našega velikega 
poeta Franceta Prešerna, že od l. 1945 
praznujemo kot slovenski kulturni praznik, 
tradicijo proslav v čast slovenske kulture pa 
že leta ohranja naš KUD Zvonke Antoličič.

Uvod v proslavo ob kulturnem prazniku v 
torek, 7. februarja je bila tudi letos Prešer-
nova Zdravljica v izvedbi našega mešane-
ga pevskega zbora KUD-a Zvonke Antoli-
čič pod vodstvom umetniške vodje Metke 
Vrbančič Osterc, s pozdravnim nagovorom 
pred praznikom pa se je predstavila tudi 
nova namestnica župana, Mirjana Vazzaz 

Ferčec. V kulturnem programu, ki je sledil, 
sta se prepletala nastopa mešanega pev-
skega zbora in dramske sekcije, ki se je z 
recitalom poklonila spominu na Srečka Ko-
sovela ob 90. obletnici njegove smrti.

K umetniškemu vtisa brane poezije - pred-
stavljeni so bili zanj značilni sklopi o Krasu, 
borih in pesmi, posvečeni materi, sta veliko 
prispevali tudi glasbena spremljava violon-
čelista Gorazda Strgliča in video projekcija s 
svetlobnimi učinki. Med posameznimi sklopi 
je pevski zbor predstavil delček bogate glas-
bene zakladnice.

Mi vsi smo tisti, ki skupaj ustvarjamo in 
predstavljamo slovensko kulturo. Na našem 
planetu nas je okrog dva in pol milijona. To 
naj nam bo v čast in v ponos, kot je zapisal 
tudi naš pesnik Janez Vesel Koseski – »Biti 
slovenske krvi, bodi Slovencu v ponos!«

Andreja Senčar

Čebela spremlja človeka na njegovi življenj-
ski poti že od pradavnine. Z njenim pridel-
kom medom si je že v prazgodovini tešil la-
koto in celo reševal življenje. V času svojega 
razvoja je človek spoznal še ostale številne 
koristnosti čebele, od njenih pridelkov pa 
do opraševanje sadnega drevja in kulturnih 
rastlin. Čebela in njeni proizvodi igrajo tako 
že tisočletja pomembno vlogo v prehrani, 
medicini, še posebno pa v ekologiji. Le vlogi 
čebele kot opraševalca se lahko zahvalimo 
za bogat izbor sadja in zelenjave v naši pre-
hrani, kakor tudi za rastlinsko raznovrstnost 
v naravi.

Ko čebele obiskujejo cvetove,  na katerih 
nabirajo medičino in cvetni prah,  pogos-
to pridejo v stik s strupenimi sredstvi, ki se 
v kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. 
Čeprav sta pravilna raba, promet in kazni 
v primeru nepravilne uporabe FFS predpi-

sane v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih 
(ZFfS-1) (Uradni list RS, št. 83/12), še vedno 
prihaja do pomorov čebel.

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

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

• priporočena sredstva upo-
rabljajte v najnižjih priporoče-
nih odmerkih,

• uporabljajte za čebele manj 
nevarne pripravke,

• pred škropljenjem pokosite 
podrast v sadovnjaku ali vi-
nogradu,

• škropite v večernih urah ali po-
noči, ko so čebele že v panjih.

Da bo na travnikih še naprej veliko razno-
vrstnih rož in zvokov brenčečih čebel ter da 
bodo cvetoča sadna drevesa oprašena, slo-
venski čebelarji pozivamo vse uporabnike 
FFS, da so pri njihovi uporabi skrajno pre-
vidni.

Čebelarska zveza Slovenije
Vlado Auguštin

DRUŠTVENA DEJAVNOST

OBVESTILO
Naslednja številka bo izšla konec maja, zato prosim vse sodelavce, da svoje prispevke pošljejo na naslov 
uredništva najkasneje do 19. maja 2017 ter da se držijo navodil za pripravo in oddajo pisnih prispevkov 

in fotografij, ki smo jih objavili v prejšnji številki.
Urednik
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IGRAJMO SE PREGANJANJE OSTANKOV ZIME 

Za pusta morajo biti siti ljudje, živina pa tudi 
duhovi. Pust je ostanek verovanj iz pogan-
skih časov in eden najstarejših ljudskih obi-
čajev. Izvira iz časov pred krščanstvom, ko 
so naši predniki obredno častili pomladne 
sile in preganjali ostanke zime. Prepodili 
naj bi zle duhove, priklicali pomlad in hkra-
ti prosili za dobro letino. Tudi pri nas ima 
pustno dogajanje dolgo zgodovino. Vsaka 
pokrajina ima svojo pustno šego, pa tudi 
svoj pustni jedilnik. A glavno je, da so bile 
jedi mastne, sladke in ocvrte, da je zelje ki-
slo, da je kisla repa, kuhana svinjina, različ-
no suho prekajeno meso... Nekoč so ljudje 
namreč verjeli, da polni krožniki bogate in 
močne hrane privabljajo obilno letino. 

Čeprav je pustnih jedi veliko, je najbolj pre-
poznavni pustni krof. Tudi včasih so bili krofi 
pomemben del pustnih verovanj in obred-
ja, o čemer pričajo številni reki, kot če za 
pusta nimamo obilice krofov, se poleti ne 
bo sušilo seno, ali če so na pustni torek kro-
fi slabo pečeni, repa jeseni ne bo debela. 
Ljudje so zapovedim verjeli in krofe cvrli za 
pusta hrusta.

In kako je nastal krof?
Po stari legendi pravijo, da je zaljubljena 
kuharica testo pomotoma namesto v peč, 
dala v vročo mast in tako je nastal krof. Du-
najčani hočejo imeti zasluge zase in pravijo, 
da jih je iznašla Cecilia Krapf, ki je že okoli 

leta 1690 izdelovala kroglice, polnjene s 
sadjem. A zgodovina in rojstvo krofa nista 
prav nič gotova. 

In kdo vse se je na 
pustni povorki v občini 
Miklavž v nedeljo, 26. 
februarja, mastil s krofi 
in kaj vse so počele 
obredne sile, da bi 
priklicale pomlad?
Odplesali so kurenti v duhu preganjanja 
slabega in prinašanja dobrega, ko jih je 
preganjala kamela Rusa, tej pa je v vsem 
svojem siju sledila Jajčnica. Jajčnica je s 
svojo novo odpravo, prišla je namreč z »av-
tomatik metlo«, v trenutku pometla z vladar-
ji krajev in prevzela oblast. 

In sledili so:
Netopirji iz Skok. Smešne, a koristne živa-
lice. Lahko smo veseli, da so zašli v našo 
vas. Želodčke si polnijo kar s komarji in na 
sumu je nekaj posameznikov, ki jih bodo v 
poletnem času kar posvojili.

Hotinčani pravijo, da se Gosenica velikan-
ka prehranjuje s plevelom. Velika laž kot 
ona sama. Požrešna je, so pokazale širše 
raziskave. V enem dnevu pogrize vse, tudi 

od metra višine. In če slučajno svoje cevasto 
telo povleče v sadovnjak? Pravijo, da jabolk 
ne jedo. Če pa jim je uspelo uiti pred čis-
tilnim servisom, bodo drugo leto zagotovo 
postale prekrasni metulji.

Čistilni servis, prav ste slišali, po imenu KO-
BO-BO iz samega centra Miklavža. Ta pra-
vega so poslali. In kje je bil, ko smo v naši 
vasi veslali z gondolami. Ja, takrat pa je nas 
reševala mornarica.

Ste veseli, da je mornarica, no ta dupleška, 
resnična zadeva. Njene drobovine se je v 
knjigi lotil Tone Partljič. V njej pred nami oži-
vijo dogodki o dupleški nedelji, o županovih 
prigodah, goljufijah, o ljubezni, o splavarje-
nju, o kraji lesa in spustu po Dravi.  

Podoben spust je doživela tudi Jamajška 
bob ekipa, ko je hotela osvojiti vrh olimpij-
skih iger Sočija. Nepogrešljivemu »Olimpij-
ski tem Jamajka« iz Prepolj pa je to bolje 
uspevalo. So imeli s seboj vso potrebno 
opremo ali so jo izgubili kot njihovi vzorniki, 
se ne ve. Neutrudne navijačice so zastirale 
vpogled v dogajanje, ko je, kot v Sočiju, nji-
hov vodja dejal: »Mi vedno poskrbimo za 
smeh«. Bolj malo ga je bilo, saj so se navze-
li kitajskega duha, ki jim je bil tik za petami.
S Fištravčevo odpravo iz Dobrovc je za-
vel vonj daljnega vzhoda. Tam vse poteka 
malo tako in malo tako. Radi ga pijejo tile 
Kitajčki. Mislim, da je šmarnica že pri njih. 

Zima je prišla, sneg leti z neba, je puščava zemlja vsa. 
Mraz prihaja z njo, hud možak je to, nam pa nič hudo ne bo.
Mrazek - prava reč, mi gremo za peč, pa ne moreš nam nič več!« 
(ljudska)

DRUŠTVENA DEJAVNOST
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DRUŠTVENA DEJAVNOST

Obstaja neposredna bojazen, da bo na-
slednja kvinta.

Kvinte pa ne, pa tudi brajd ne, se oglaša 
naslednji Dobrovski glas. Zahteva po zaščiti 
v EU in izven nje je visoko v zraku. Pot do 
Bruslja ni ovira, saj so brajde potrebne za 
senco, kvinta pa za hlajenje pod njo. To je 
še zadnje, kar je od kmetijstva ostalo. Če 
nam to vzamejo, pa je z nami resnično ko-
nec.

Spor med duhovi predrami iz spanja same-
ga Franca Jožefa Dunajskega. Z grozo pos-
luša vse, saj je vladal kot 18-letni in končal 
kot 86-letni starec. Na zadnjem obisku je 
narodu poklonil koruzo. Tisto, ki jo je iz Me-
hike v Evropo pritovoril Krištof Kolumb, da 
bi jo posejali, zmleli moko in vsaj ob petkih 
prijateljsko jedli pri skupni mizi žgance. Jo-
žef je imel dolgo in burno življenje. Njegova 

Sisi ni bila preveč prilagodljiva in skoki čez 
plot so bili njegova stalnica. Tudi koruza 
ni opravila svojega poslanstva. Izkušeni se 
obrača k skupini, ki ga priganja k kmečki 
poroki namreč, in deli še zadnje nasvete 
trmastemu možu, zlovešči tašči in nedolžni 
nevesti o dolžnostih zakonske žene.

Dobrovska poroka, večna borba za grunt. 
Ko se ta-le zgodi, se vsiljuje ženinova (us-
miljena ženska) in mu na samo šrango pri-
pelje otroka v vozičku. Ne mara zanjo in ne 
za otroka. Karavana gre dalje, ona pa išče 
novega …Nekdo se bo že ujel. 

Ujeli so se in prišli. Migranti iz Kidričevega. 
Že ves svet ve za Dobrovsko veslanje, celo 
migranti. Vsi bi nas radi rešili in slednji so 
tu.

Cigoni so zadnja rešitev, da se na Dobrov-
cah pozabi na veslanje. Pa nam  Margeč-
ki dvakrat pečeni priznajo, da jim dišijo le 
naša kolesa, vesla pa lahko kar obdržimo. 
Njih naj se ne bojimo, pravijo, »ta belih se 
bojte«, nas poučijo. 

No, pa smo zapisali, kdo vse se je tega dne 
veselil in na koncu mastil s klobaso in pil 
kvinto.

Do naslednjega leta le še  krofov 
nasvet !
Pomembno je, da so pri pripravi te-
sta za krofe vse sestavine ogrete, 
prav tako tudi deske, prtiči in pros-
tor, kjer vzhaja.
Testo se namreč hitro prehladi. 
     
   Alenka Klasinc

Astronumero ugotavlja za štiri-
najstico naslednje; predstavlja gi-
banje, kombinacije ljudi in stvari, 
je zelo dobro število za denarne 
posle, špekulacije in poslovne spre-
membe. Prinaša tudi določeno tve-
ganje oziroma nevarnost zaradi de-
lovanja drugih.

In kaj pravimo mi?
Da je v nedeljo, 26. februarja 2017, v času 
med 13. in 15. uro v občini Miklavž vse na-
vedeno resnično veljalo in delovalo. 

Tega dne je svojo pot zaokrožila po vseh 
krajih občine 14. pustna povorka, izvedena 
v organizaciji našega društva. Obrazom, 
nam že znanim, se vsako leto pridružijo 
novi, bodisi kot sodelujoči na povorki ali kot 
sponzorji ali pa samo kot opazovalci doga-
janja.

Še vedno ostaja pustna povorka 1. priredi-
tev občine Miklavž v letu, ki je občinskega 
značaja in vedno znova orje ledino. Da pa 

svoje delo v pustni odpravi tudi opravi, ste v 
veliki meri zaslužni vi, spoštovani sponzorji. 

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

Skoke,
3. Žito d.d.,
4. Dobrodej d.o.o.,
5. Bajsič transport in logistika d.o.o.,
6. Pekarna A&V Lešnik d.o.o,
7. Tehtalni sistemi Jus d.o.o.,
8. Letev d.o.o.,
9. TRM Akvarius d.o.o.,
10. Paladim store d.o.o.,
11. Bell d.o.o.,
12. Contrast d.o.o.,
13. Trgovina Ličar Aleš Rokavec s.p.,
14. Frizerski salon Pahič Jožica s.p.,
15. Mont les Danilo Milošič s.p.,
16. Tapetništvo Mulec Stojan s.p.,

17. Pleteršek Irena s.p.,
18. Lamotexpres, Zdravko Lamot s.p.,
19. Senekovič Ludvik s.p.,
20. Mladen Kraljič,
21. Tone Fras,
22. Anton Marčič,
23. Aktiv kmečkih žena Dobrovce,
24. Gasilsko društvo Miklavž,
25. CATV Miklavž, Radio Maribor in Radio 

City 
26. sodelujoči redarji in policija, 
27. vsi, ki ste se našemili in bili del po-

vorke, ali pa gledalci v nevsakdanjih 
oblačilih,

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

Če nam je zagodel pri navajanju škrat, nam 
oprostite.
Se vidimo na FAŠENKU 2018.  
     
 
     
 PD MATEJA BORA, 

Dobrovce

14. DOBROVŠKI FAŠENK 
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TURISTIČNO DRUŠTVO MIKLAVŽ V LETU 2016 

Skozi vse leto nas iz širnega sveta  dosegajo  
neprijetni, žalostni, kruti dogodki, priča smo 
neštetim  neprijetnim in slabim odločitvam 
na domačih tleh, ki nam grenijo življenje. 
Če pa človek razmišlja o dejanjih, ki imajo 
za posledico dobro voljo, ki človeku polep-
šajo dan, ki prinašajo nekaj uric prijetnega 
druženja… potem tisti temni oblaki razoča-
ranja nad nesmisli in slabimi odločitvami 
tistih, ki nam krojijo življenje, vsaj za kratek 
čas izginejo. Včasih celo posije sonce! 

V Turističnem društvu Miklavž smo se tru-
dili, da bi sijalo večkrat, trudili smo se, da 
bi našo osnovno funkcijo delovanja, ki je 
povezovanje društev naše občine na sku-
pnih projektih in aktivnostih znotraj občine 
in promocijo naših naravnih, zgodovinskih 
in kulturnih znamenitosti karseda uspešno 
izvajali.  

Na občnem zboru 4. februarja 2017 smo 
predstavili opravljeno delo v letu 2016. 
Večer so gromko pričeli Miklavški koranti, 
ki so samo dva dni prej na Budini pri Ptuju 
opravili »kurentov skok«. To je polnočno mi-
stično doživetje, ko si kurenti prvič nadenejo 
zvonce in pričnejo odganjati zimo in druge 
zle duhove. Treba jim je verjeti, saj je mraz 
takoj popustil, zima pa se je morebiti samo 
potuhnila. Ta silni naboj moči, ki je z njimi 
napolnil dvorano, so umirili pevci moškega 
pevskega zbora DU Miklavž, ki so nam ob 
spremljavi Petrove harmonike ubrano zape-
li. 

Veseli smo bili udeležbe naših članov in po-
vabljenih gostov, med katerimi so bili župan 
Leo Kremžar, podžupan Egon Repnik, pred-
sednik KS Dobrovce Ivan Klasinc ter pred-
sedniki in predstavniki društev naše občine.  
Dobrodošlico jim je izrekla Milena Roj, ki je 
zatem podala poročilo o opravljenem delu 
v preteklem letu. Projekte in aktivnosti, ki 
smo jih načrtovali za leto 2016, smo v ce-
loti realizirali, dodali smo celo novi projekt 
»Miklavška trgatev stare trte«, ki ga v priho-
dnosti nameravamo razširiti in pripraviti  še 
bolj odmevno turistično prireditev. 

Uvod v leto 2016 je bilo sodelovanje na  
Vinkovem pohodu v organizaciji Planinske-
ga društva Miklavž, februarja pa smo že 
tretje leto zapored razpisali likovni natečaj 
v naših vrtcih, v okviru katerega otroci dru-
gega starostnega obdobja rišejo risbice na 

temo pustnih mask. Vodstvo vrtca in otroci 
z veseljem sodelujejo, mi pa otroke nagra-
dimo za najlepše risbice in vsem podelimo 
pohvale. 

V okviru občinskega praznika smo pripravili 
dan odprtih vrat Miklavške rimske  gomile, 
kamor vsako leto prihaja vse več obiskoval-
cev.  Pogostili smo jih s pravo malico rimskih 
vojščakov, zvečer pa so lahko občudovali še 
razstavo obraznih mozaikov, ki so bili v soju 
sveč v gomili še bolj skrivnostni, po gomili 
pa je zavel duh rimske preteklosti. 

Našo majsko turistično prireditev Dobrote iz 
domačih logov smo pripravili v sodelova-
nju z našimi zvestimi društvi, ki poleg naše 
osnovne ponudbe - nabrano v domačih 
logih in nato ocvrto akacijevo in bezgovo 
cvetje - ponudijo obiskovalcem naše tradi-
cionalne lokalne dobrote. Takšni ponudbi 
jedi in pijače se niso mogli načuditi trije 
mladi angleški kolesarji, ki so se na poti 
iz Budimpešte ustavili na prireditvenem 
prostoru pri trgovini Spar. Z veseljem so se 
pošteno okrepčali in obljubili, da bodo letos 
pripeljali kar cel avtobus prijateljev na našo 
prireditev. Ja, prireditev je dobila medna-
rodno razsežnost, če se malce  neskromno 
pošalim.  Konec maja smo člane turistične-
ga in vinogradniškega društva popeljali na 
strokovno ekskurzijo v Spodnjo Savinjsko 
dolino. Ekskurzija je bila uspešno izvedena 
v zadovoljstvo vseh udeležencev. 

Lahko bi rekli, da imamo v našem društvu 
tri odlične perice, ki znajo prati tako, kot 
se je pralo nekoč - ob vodnjaku. Junija so 
prale ob Jožefovem vodnjaku na Studencih, 
kamor nas vsako leto povabijo člani TD 
Studenci. Lani so naše perice spremljali še 
pevci DU Miklavž in prepričljivo so prema-

gale vse druge ekipe, kar ni bilo prvič. Ja, 
Milena, Mira in Vera dobro vedo, kako se 
tej reči streže in ob splahnjevanju dolgih gat 
in ženskih pumparic so čebljale in obirale 
po dolgem in počez – in zmagale.  

Priprave na našo največjo turistično prire-
ditev - Pozdrav jeseni - so stekle že v avgu-
stu. Ob pomoči in sodelovanju 14 društev 
naše občine, osnovne šole in obeh vrtcev 
smo prireditev izvedli že skoraj »profesio-
nalno«, saj vaja dela mojstra – prireditev je 
potekala že šesto leto. Ob odlični ponudbi 
lokalnih dobrot naših društev, šole in dveh 
zunanjih ponudnikov je šest društvenih ekip 
tekmovalo v kuhanju štajerske kisle župe, ki 
so jo obiskovalci hitro »pospravili«. Kmeč-
ka opravila po starih šegah in navadah ter 
šaljive vaške igre pa so bile pika na i naše 
prireditve, saj se je na zeleni jasi razlegal 
smeh in vsesplošno navijanje.  

Kmalu po septembrski prireditvi smo opra-
vili prvo trgatev potomke stare trte. »Trgači« 
so si zaslužili pečene kostanje in srnin golaž, 
prireditev pa je ob sodelovanju vinogradni-
kov in članov DU Miklavž uspela tako, kot 
smo si želeli. Društvo vinogradnikov je no-
vembra organiziralo jesensko ekskurzijo v 
Prlekijo in Trakoščan na Hrvaškem, udeležili 
so se je tudi naši člani. 

Konec novembra smo zaključili projekt oce-
njevanja okolja stanovanjskih hiš, kmetij in 
poslovnih objektov. Komisija Sekcije za hor-
tikulturo je med letom opravila dva ogleda, 
na zaključni novembrski prireditvi pa smo 
podelili petdeset priznanj za najlepše ureje-
na okolja stanovanjskih hiš.

Sodelovanje z Društvom vinogradnikov, 
Planinskim društvom in DU Miklavž sem že 
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omenila,  bili pa smo še na prireditvah, ki so 
jih organizirali GD Snežka, PD Mateja Bora, 
PGD Miklavž in KS Miklavž, prav tako smo 
sodeloval pri projektih, ki jih je organizirala 
občina. Bili smo soorganizatorji prireditve 
LENT v Miklavžu, sodelovali smo pri posta-
vitvi prvomajskega kresa in v občinski čistilni 
akciji.

Naši gostje so naše delo ocenili kot uspeš-
no, hkrati pa izrazili pripravljenost za so-
delovanje tudi v prihodnje. Predstavili smo 
načrte za letošnje leto s tiho željo, da bi jih 
med letom nadgrajevali in v pisano vsebin-
sko paleto vključili zgodbe, ki bi obogatile 
spomin na preteklost, na šege in navade 
naših prednikov. 

Iskreno zahvalo izrekamo vsem društvom, 
šoli in vrtcema za njihovo sodelovanje, gos-
podu županu in občinski upravi pa za njiho-
vo finančno in moralno podporo. 
 

 Milena Roj

MINILO JE LETO, KI SO GA ZAZNAMOVALI 
BEGUNCI IN EMIGRANTI

V januarju lanskega leta smo se kot že 
velikokrat do sedaj udeležili dobrodelne-
ga koncerta v Igralnici Mond, ki ga KORK 
Šentilj prireja že trinajst let zapored. Zadnjih 
šest let so bile naše donacije namenjene iz-
ključno zbiranju sredstev za mobilno trans-
fuzijsko postajo UKC Maribor. Spomladi 
je bil avtobus dokončan in postavljen na 
cesto, tako da že opravlja svojo funkcijo 
na manjših krvodajalskih akcijah. Upam, 
da bomo spomladi 17. maja ali pa jeseni 
27. septembra na naši krvodajalski akciji, 
ki jo skupaj z OŠ Miklavž organiziramo vsi 
KORK v naši občini, imeli priložnost preiz-
kusiti njegovo namembnost in praktičnost, 
saj smo ena izmed manjših organizacij RK, 
ki to lahko izvedemo v avtobusu – saj bo 
to posebno doživetje. Že sedaj pa vabimo 
vse krvodajalke, krvodajalce in vse osta-
le občane, da si ogledajo naš avtobus ali 
pa da celo sami darujejo kri za ljudi, ki jo 
potrebujejo. Vljudno vabimo krvodajalce, 
ki se lansko leto niso udeležili naših akcij 
– pridite: še vedno imamo majice za vas. 
Vsak dan je toliko poškodovancev in ostalih 
operacij, da naše bolnišnice dnevno potre-
bujejo vsaj 400 odvzemov. Zato se čez vse 
leto trudimo, da naše delo usmerjamo k 
pridobivanju mladih in novih krvodajalcev. 
Lansko leto sta dve osebi kri darovali prvič. 
To je za krvodajalstvo zelo pomembno, saj 
se krvodajalci tako kot vsa slovenska popu-
lacija zelo hitro staramo, mladih krvodajal-
cev pa je vse premalo.

V aprilu se redno udeležujemo čistilne ak-
cije, ki jo ob dnevu zemlje prireja naša ob-
čina z namenom, da bo naš kraj lepši, bolj 
čist in da bo bivanje v njem prijetnejše. Prav 
tako sodelujemo pri postavitvi kresa ob de-
lavskem prazniku prvega maja. Redno so-
delujemo pri krvodajalskih športnih igrah, 
ki jih prireja RK Rogoza.

Vse štiri KORK Miklavž ob tednu RK v maju 
stopimo skupaj ob sprejemu prvošolčkov v 

podmladek RK na OŠ Miklavž. Prizadevne 
učiteljice in mentorice otroke seznanijo s 
poslanstvom RK, humanostjo in pomočjo 
do sočloveka ter pripravijo kulturni program 
na temo Rdečega križa. Otroke razveselimo 
z zloženkami RK, darili donatorjev, izročimo 
jim izkaznice in na koncu se posladkajo s 
torto. Prav tako sodelujemo in se predsta-
vimo na tradicionalni prireditvi Šport špas – 
Druženje in gibanje vseh generacij, ki jo že 
vrsto let organizira OŠ Miklavž. V decembru 
se redno udeležujemo miklavževanja v naši 
OŠ in z donacijo učencem delno pomaga-
mo pri financiranju zaključne ekskurzije, 
šole v naravi ali šolske prehrane. 

Vsako leto je več mladih družin, posame-
znikov in upokojencev, ki potrebujejo našo 
pomoč pri nabavi kurjave, plačilu zapadlih 
položnic ali pri nabavi šolskih potrebščin.

Izdatno smo pomagali družini, ki je prosila 
za pomoč pri nabavi kritine in sanacije ško-
de, ki jim jo je uničila nevihta in toča.

V lanskem letu smo skoraj vsak mesec po-
moči potrebnim ljudem delili pakete s pre-
hrano in tako smo razdelili:
135 županskih paketov · 56 paketov RK  · 
191 paketov pralnega praška · 1400 l mle-
ka · 400 kg moke · 200 l olja · 200 kg riža 
· 400 kg testenin · 200 kosov fižola · 200 
kosov pelatov · 288 kosov Viki kreme · 188 
kosov marmelade 
240 kosov sardin in 120 kosov paštete.

S tem upamo, da smo, tem ljudem vsaj 
malo olajšali dnevne potrebe po hrani.
Zdravko Stojko nas vsako leto pred prazniki 
pokliče in skupaj se dogovorimo, da obišče  
družino, ki je najbolj potrebna pomoči, ter ji 
materialno in finančno pomaga.

Nadja Ferčal vsako leto donira finančna 
sredstva na naš račun in z njimi izključno 

pomagamo družinam pri poplačilu zapa-
dlih obveznosti.

Robert Horvat in njegova žena sta pred pra-
zniki obiskala pet družin in jih razveselila s 
prehrambenimi izdelki, tako da so bile mize 
bolj polne in prazniki lepši.

V začetku decembra vsi prostovoljci in pro-
stovoljke našega odbora obiščemo naše 
občane s koledarji, zaželimo jim zdrave, 
lepe in mirne praznike ter se zahvalimo 
za prispevke, s katerimi pomagamo druži-
nam in posameznikom ob nepremostljivih 
finančnih težavah.

Pred božično-novoletnimi prazniki obišče-
mo vse naše krajane, ki so starejši od 80 
let, teh je bilo lani 215. Čez vse leto s pri-
ložnostnim darilom obiščemo naše krajane 
ki so dopolnili 90 let, takšnih jubilantov je 
bilo v lanskem letu 6. Skupna ugotovitev pri 
obisku teh jubilantov je, da za njih poskrbijo 
prav vsi domači in ne potrebujejo nikakršne 
naše pomoči, so pa zelo veseli in hvaležni, 
da jih obiščemo ob takšnem jubileju.

Ob koncu bi se najprej zahvalil svojim čla-
nom odbora, saj so na razpolago ob vsaki 
akciji ali dogodku, krajanom in donatorjem 
za njihove prispevke, Občini Miklavž, OZRK 
Maribor, OŠ Miklavž, Miklavški pekarni za 
donirane proizvode ter vsem društvom in 
posameznikom, s katerimi dobro sodeluje-
mo.

Od oktobra 2015 do marca 2016 smo pri 
oskrbi beguncev in emigrantov v Šentilju bili 
prisotni devetkrat z enim, dvema, tremi pro-
stovoljci in enim gasilcem. Podnevi, ponoči, 
v dežju, mrazu in snegu smo opravili preko 
200 prostovoljnih ur.

Nikoli nisem trdil, da je prav, da se je ta 
begunski val zgodil na tak način. Po tej 
balkanski poti je prešlo našo državo preko 
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450 tisoč beguncev in emigrantov. V Šentilju 
smo jih oskrbeli, nahranili in poslali naprej 
v Avstrijo. Med njimi je bilo veliko nosečnic 
in več kot tretjina je bilo otrok, mlajših od 
dvanajst let. Veliko noči so prespali v šotorih 
ob čakanju, da se odpre avstrijska meja, in 
potem je večina nadaljevala pot v obljublje-
no deželo Nemčijo ali pa naprej v skandi-
navske dežele. Prostovoljci RK v Šentilju smo 
bili večinoma bivši ali pa aktivni krvodajalci 
in nikakor nismo zmogli, da bi se obrnili 
stran in rekli, to se pa nas ne tiče oziroma 
nam ni mar. Sem pa zelo razočaran, da 
smo zaradi tega kar smo počeli, nekateri v 
svojih okoljih deležni veliko kritike in nestrp-
nosti. Nikoli pa ne bom razumel ravnateljice 
osnovne šole v Kranju in celega učiteljskega 
zbora, vključno s starši, da ne bodo sprejeli 

nobenega begunskega otroka. Zelo pa sem 
vesel, da je v mariborski osnovni šoli po-
polnoma drugačna slika. Ravnatelj, ki je bil 
sam deležen nestrpnosti zaradi begunskih 
učencev, zatrjuje, da imajo v šoli begunske 
otroke in z njimi nimajo nikakršnih proble-
mov in če bo potrebno, bodo še kakšnega 
sprejeli. Res je, da je med njimi veliko eko-
nomskih emigrantov, ki gredo v svet za ve-
čjim kosom kruha, ampak večina med njimi 
pa je otrok in ljudi, ki bežijo z Arabskega 
polotoka pred vojno, ker nimajo ne hiše in 
ne kruha.

V Evropi še ne vemo, kaj nas čaka, če Tur-
čija odpre meje, kjer imajo dva miljona be-
guncev in emigrantov in novi še prihajajo.V 
Afriki je 20 miljonov ljudi ne samo na pragu 

revščine, ampak jim grozi, da bodo umrli, 
ker nimajo ne hrane ne vode in ti potrebu-
jejo pomoč civiliziranega sveta. Suša v Afriki 
je res neobvladljiva, a zraven so še plemen-
ske in druge vojne, ki so jih zanetili tako 
zahodni kot vzhodni politiki pod taktirko 
kapitala, in to žene ljudi čez morje v Evropo 
- vendar mnogi ne dosežejo niti kopnega, 
kaj šele boljšega življenja. 

Nihče nima pravice 
otrokom vzeti otroštva.

(Slavko Bobovnik v 
Odmevih marca 2016)

Rajko Mesarec

V letu 2016 
je bilo v občini

Miklavž na Dravskem 
polju rojenih 
62 otrok,

od tega 34 
fantkov 

in 28 deklic.

Staršem iskrene čestitke
ob rojstvu novih 

družinskih članov!
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VRNILI SMO SE V BEČEJ

V Športnem društvu košarkarska šola 
Miklavž smo se prvi januarski konec te-
dna vrnili v Bečej na mednarodni turnir v 
košarki. Tako kot lani so tudi letos igrale 
štiri selekcije, in sicer U-17 (letniki 1999 in 
2000), U-15 (letniki 2001 in 2002), U-13 
(letniki 2003 in 2004) in U-11 (letniki 2005 
in 2006). Omenjenim ekipam se je letos 
pridružila tudi ekipa veteranov Športnega 
društva DTV Partizan, s katerimi vse leto 
pogosto sodelujemo. Omenimo še, da je 
turnir obiskalo nekaj staršev v lastni režiji, 
tako da smo občani naše občine za dobra 
dva dni kar preplavili to malo vojvodinsko 
mestece.

Na pot smo se odpravili že ob treh zjutraj, 
kar pa ni motilo vedrega vzdušja na avto-
busu. Še največja težava je bila nizka tem-
peratura, saj je bilo zelo neprijetno zapustiti 
avtobus za kakšne nujne opravke. Ta mraz 
nas je potem spremljal do konca odprave.

Sam turnir je bil malce okrnjen glede na 
lansko leto, saj je potekal ravno v času 
pravoslavnega božiča in je bilo zaradi tega 
nekoliko manj prijavljenih ekip, predvsem 
iz Srbije. Kljub temu je bilo opaziti nekaj 
organizacijskih spodrsljajev, ki jih lani kljub 
večjemu obsegu tekmovanja ni bilo.

Kot že lani se je pokazala razlika v trenutni 
filozofiji košarkarske igre. Tako igrajo do-
mače ekipe izredno agresivno obrambo, ki 
temelji na izredni fizični pripravljenosti. Naši 
fantje v tem elementu igre nekoliko zaos-
tajajo, a izstopajo v taktični raznovrstnosti 
v napadu. Igra srbskih ekip tudi v napadu 
temelji na fizični moči in striktno na igri ena 
na ena. Ob tem so zelo zanemarili met na 
koš, ki je, milo rečeno, zelo slab. Skratka, 
v Srbiji se trenutno igra zelo agresivna ko-
šarka na moč brez elegantnih primesi, ki so 
nekoč tako krasile to igro na območju bivše 
skupne države.

Na igrišču so se fantje izvrstno kosali s fizič-
no močnejšimi nasprotniki. Tako so letniki 
2001 in 2002 zmagali, igralec Til Regoda 
je bil razglašen za najboljšega igralca tur-
nirja v tej kategoriji. Posebno omembo si 
tukaj zaslužijo veterani, ki so zmagali obe 
tekmi, a na koncu bili razglašeni za zadnjo 
ekipo. Kogar zanimajo podrobnosti, naj se 
pozanima pri udeležencih, lahko pa vse 
skupaj opišemo s krilatico »srbska posla«.

Žal se je našemu igralcu Mihi Kranjcu pri-
petila poškodba. Med igro se je z mezin-
cem zataknil ob nasprotnega igralca in si 

MLADI UPI

ga zlomil. Ko smo prispeli v bolnišnico, smo 
doživeli neprijetnost, saj rentgenski aparat 
v Bečeju ni deloval, zato smo morali v Novi 
Sad, kjer imajo novo otroško bolnišnico. 
Kljub vsemu so bili vsi ves čas zelo prijazni. 
Naj se ob tem zahvalimo Miranu Terzerju, ki 
je priskočil na pomoč s prevozom.

Po podelitvi pokalov in medalj smo se okoli 
15. ure v nedeljo odpravili proti domu. Le-

tos smo ubrali pot preko Osijeka, kar se je 
izkazalo za izvrstno potezo, saj na meji, ob 
koncu praznikov navkljub, nismo naleteli na 
gnečo kot lani. Okoli polnoči smo prispe-
li v Miklavž, kjer so nas že nestrpno čakali 
starši.

Iztok Peterin  



22 Naši izviri

40 DNI BREZ ALKOHOLA

Alkoholiziranost 
je še vedno eden 
izmed glavnih de-
javnikov tveganja 
za nastanek pro-
metnih nesreč, 
predvsem tistih z 
najhujšimi posle-
dicami. V preteklih 
letih lahko sicer 

spremljamo pozitiven trend zmanjševanja 
deleža alkoholiziranih povzročiteljev pro-
metnih nesreč, vendar pa nam je lansko 
leto, ko se je število najhujših prometnih ne-
sreč v povezavi z alkoholom ponovno po-
večalo, ponovno pokazalo, da je potrebno 
na tem področju nadaljevati in nadgraditi 
obstoječe aktivnosti. 

Pomembno je, da se v družbi jas-
no izoblikuje mnenje, da je alkohol 
splošni problem ter da je potreb-
na ničelna toleranca do alkohola 
v prometu v vseh vlogah tako med 
vozniki kot tudi pešci in kolesarji.

V Sloveniji je alkohola v prometu še vedno 
preveč. Sprejemljiva je le ničelna toleranca, 
ki jasno sporoča, da je tveganje zaradi al-
kohola v prometu preveliko. V lanskem letu 
je namreč zaradi alkoholiziranosti povzro-
čitelja umrlo 38 oseb, 170 je bilo huje po-
škodovanih. Delež alkoholiziranih povzro-
čiteljev prometnih nesreč znaša skoraj 10 
%, povprečna alkoholiziranost pa je izred-
no visoka, več kot 1,4 promila. Verjetnost 
povzročitve prometne nesreče je pri alkoho-
liziranosti 1,1 promila skoraj  20-krat večja 
v primerjavi s treznim voznikom.
Policisti so v preteklem letu 2016 na ob-
močju naše občine ob kršitvah zaznali 14 
alkoholiziranih voznikov v prometu, enako 
kot leto poprej.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu želi z jasnim sporočilom opozoriti ude-
ležence v prometu: 
1. Alkohol v prometu je eden izmed glav-

nih dejavnikov tveganja udeležbe v 
prometni nesreči. 

2. Zavedajte se, da se že s prvim kozar-
cem alkohola slabšajo naše psihofi-

zične sposobnosti za varno udeležbo v 
prometu. 

3. Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola 
niti se ne vozite z voznikom, ki je užival 
alkohol.

4. Tudi pri pešcih in kolesarjih je alkohol 
dejavnik tveganja, saj je vsako leto ne-
kaj pešcev in kolesarjev, ki so utrpeli 
hude posledice v prometnih nesrečah 
zaradi alkohola.

Upoštevajte naslednja priporočila in tako 
prispevajte k manjši škodi zaradi alkohola: 
• Nikoli ne sodelujte v prometu pod vpli-

vom alkohola niti kot voznik, pešec ali 
kolesar.  

• Zmanjšajte količino popitega alkohola,
• Bodite dober zgled otrokom in mlajšim 

ter jim nikoli ne ponujajte alkohola
• Opozorite tudi druge, da ne sodelujejo 

v prometu pod vplivom alkohola, to je 
vaša moralna odgovornost.

Predsednik SPV
Silvo German

IZLET
MERIPO

Programe izletov lahko tudi povsem 
prilagodimo vašim potrebam in željam 

ter vam izdelamo izlet po meri.

Zagreb in živalski vrt

Oglej, Miramare in Trst

Toskanski biseri

Bavarski gradovi

Praznik narcis

Češnje v deželi ene žlahtne štorije

27.4.

29.4.

29.4., 3 dni

20.5., 2 dni

28.5.

11.6.

1.7.Svete Višarje

od €24

od €41

od €175

od €149

od €45

od €36

od €39
www.turistagent.si

Miklošičeva ulica 2, SI-2250 Ptuj
T: +386 (0)2 74 81 880
T: +386 (0)2 23 50 206

info@turistagent.si

Mlinska ulica 28, SI-2000 Maribor
T: +386 (0)2 23 50 204

T: +386 (0)2 23 50 215/216
infomb@turistagent.si

BUSTERMALNI
Terme Sv. Martin na Muri že od

21€

PONUDBAOSTALA
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SPV SVETUJE
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NAGRADNA KRIŽANKA ŠT. 85 

 

4. ČRKA 
ABECEDE 

IZBRAN 
SODNIK 
TUDI V 

ŠPORTU 
SOČEN PRITISK KRAJ PRI 

ZADRU 
KEM ZNAK 
ZA INDIJ 

      
FR. PIS. 
OLIVER      

KISIK 

     
HITRA 

TEKAČICA 
V GR. 

MITOLOG. 

PERUJSKI 
INDIJANEC    

AMPER 

 KRISTUSOV 
UČENEC 2. SAMO-

GLASNIK 

KEM. ZNAK 
ZA FOSFOR  TISOČ 

METROV 

RIM.ŠT. 5 

 IVANKA  
MEŽAN 

STRUPENA 
RASTLINA, 
TROBELIKA 

7. GRŠKA. 
ČRKA    

ARABSKI 
ŽREBEC   AMERIŠKA 

PEVKA HUNSKI 
KRALJ 

MALAJSKA 
BOLEZEN 

OKOLJE, 
MILJE        

DEL KOLES. 
DIRKE      STAR 

RAČUNAL. 

KDOR SE 
UKVARJA Z 
DINAMITOM          

OTOŽNO, 
ŽALOSTNO    EG. BOG 

SONCA 

DEBELO 
DEBLO 

BREZ VEJ, 
NERODNEŽ 

    
VELIK MOR. 

SESALEC    JUTRANJA 
PADAVINA     IT. OPER. 

PEVKA 

ONDINA 
OTTA   LAT. IME ZA 

RASTLINO 
OMAN      

KIRGIŠKI 
PEVEC     KDOR ŽGE 
OGLJE 

ZNAK ZA 
REDKO 
KOVINO 
SAMARIJ 

  
ŠPANSKO 

MESTO       MESTNA 
HIŠA, 

MAGISTRAT 

GORA V 
ŠVICI   NEODLOČ. 

ČLOVEK 
TUR. PI-

SATELJICA 

KITA, VRV, 
STRUNA, KI 
POVEZUJE 

LOK 
      

PRIPR. ZA 
IGRANJE       MOTOR S 
PEDALI 

IME VEČ 
KRALJEV 

BORUNDIJA      
RIM.ŠT. 

1000  
MESTO. V 
IZRAELU    

 CUNJE, 
kKRPE 

 (ZANIČLJI-
VO )  

CELOTA 
MUSLIMAN-

SKIH 
OBIČAJEV 

RIM.ŠT. 
50 

VODNI 
HLAPI 

IRSKI  
FUNT    GNEZDO, 

LEGLO 

PLOŠČ.RA-
MEN. KOST         OMANSKI 

RIAL 

DEL 
LETALA ALI 

OKNA      
PARNA CEV 

       
PANČEVO 

 

BETVA, 
TROHA       SKUPEK 

BOMBAŽ. 
VLAKEN     ZNAK ZA 

DUŠIK 

       
NAČIN 

NAKLJU-
ČNE  

IZBIRE  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ugankarski slovarček: ADAB – zbrana vsebina muslimanskih običajev,  ADIVAR - turška pisateljica - Halide Elib (1884-1964), 
AKTN - pesnik in pevec pri Kazahih in Kirgizih, AMOK- malajska bolezen, vrsta blaznosti, INULA-  latinsko ime za rastlino oman, 
IEP- kratica za irski funt, NAVE- italijanska operna pevka - Maria Luisa, MATARO- špansko mesto blizu Barcelone, NTARE- ime 
več kraljev Borundija, ROLIN- francoski pisatelj, Oliver 

Rešitev križanke 84, Vodoravno: VARILKA, AKATIST, KROKUSI, Z, P, RA, A, ILO, BUNTON, NARTNIK, ALARMIRAN, BATA, 
BANALNOST, ANIMA, ŽIR, J, LADON, ABC, IDION, Č, NAIR, SKD, REBRO, IN, KOK, ELEMENT, AKT, MOKROTA, II, 
NAVLAKA, BO, STR, TAN, IKEA, NORICE, LL, DECA, SOK, ASAN, AHA. Rešitev gesla: KROKUSI ZNANILCI POMLADI, 
NORICE, ČRNI TELOH 
 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 19. 5. 2017 na naslov Občine Miklavž na Dravskem polju.
Nagrajenci prejšnje križanke št. 84 so: Rok Rodošek (Kozminci 5, Podlehnik), Danilo Simonič (Uskoška ulica 27, Miklavž) in Marjan Novak (Čobčeva 
19, Hoče). Čestitamo!
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V PRIČAKOVANJU 
NAJVEČJE GLASBENE 
PRIREDITVE V OBČINI 
Društvo DINAMIKA iz Dravskega 
Dvora vas tako kot že nekaj let 
tudi to leto ponovno vabi na dvo-
rišče dvorca v Dravskem Dvoru na 
nepozaben glasbeni rock vikend, 
in sicer 26. in 27. maja  2017!

Tokrat so za vas pripravili prav posebno 
glasbeno poslastico, saj vas bodo navdu-
ševali in razvajali med drugimi s trenutno 
najpopularnejšimi izvajalci slovenske glas-
bene rock scene – skupinama MI2 in Elvis 
Jackson. Ti bodo skupaj s predskupino in 
posebnimi gosti večera nastopili v soboto.
V petek pa se obeta prav poseben glasbe-
ni večer, saj bodo nastopili stari znanci iz 
sosednje Hrvaške – skupina The TRIO in 
kot spektakel petkovega večera – 13-član-
ska zasedba profesionalnih glasbenikov, 
ki že leta uspešno nastopajo kot zasedba 
The Phil Collins Tribute Band.

Ker tako popularnih zasedb v našem oko-
lišu ne moremo slišati ravno pogosto, si za 

datume koncertov čim prej rezervirajte svoj 
čas.

Že v prejšnjih letih so nam organizatorji 
dokazali, da znajo in zmorejo tudi v tako 
majhnem kraju izpeljati veliko stvar. Zato 
tisti, ki na njihovih prireditvah morda še 
niste bili, tokrat dogodka res ne smete za-
muditi. Poleg obilice starega dobrega roc-
ka bo tako v petek, kot v soboto seveda 
tudi bogata   kulinarična ponudba. Zraven 
tega pripravljajo tudi pester obkoncertni 
program in glasbena presenečenja.

Prav idilična lokacija na dvorišču obnov-
ljenega zgodovinskega dvorca pa daje 
še poseben čar, ko v mraku prizoriščna 
razsvetljava osvetljuje okolico. Ambient 
je unikaten in prav gotovo daje piko na i 
temu glasbenemu spektaklu.

Vsa hvala in zahvala gre organizatorjem, 
ki s svojo vztrajnostjo vedno znova doka-
zujejo, da se da odlično glasbeno prire-
ditev izpeljati tudi izven mesta, v kraju, 
za katerega večina Slovenije še nikoli ni  
slišala. Uspeva pa jim tudi iz preprostega 
razloga, ker pri projektu – kakorkoli je to 
v današnjem času težko verjeti – ne išče-

jo finančnih koristi. Preprosto imajo radi 
glasbo in jo želijo deliti z nami.

Podprimo torej njihovo prizadevanje in jim 
z obiskom prireditve pokažimo, da dela-
jo prav. Njihove želje in ambicije so na-
mreč, da bi lahko v bodoče pripeljali na 
svojo koncertno prizorišče še večja glasbe-
na imena in si tako zagotovili uvrstitev in 
objave v koledarje koncertnih dogajanj v 
Sloveniji.
Projekt ima vsekakor svoj potencial in le od 
nas obiskovalcev je odvisno, ali bo za naš 
mali kraj – Dravski Dvor in tudi za našo 
občino Miklavž kdaj slišala morda širša 
glasbena Slovenija. 

Za vse informacije glede koncertov in ce-
lotnega dogajanja spremljajte njihov face-
book profil 
• Dan mladosti.
• Če pa želite na prireditvi aktivno so-

delovati ali morda pomagati kot do-
nator ali celo sponzor in tako rekla-
mirati svoje podjetje, pa jim pišite na: 

danmladostidravskidvor@gmail.com

ROCK z vami !
Zmago Svenšek

KONCERT »DAN MLADOSTI« 
V DRAVSKEM DVORU TUDI LETOS!


