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

Prednovoletni čas je zmeraj priložnost za črto pod storjenim, 
veselje ob dosežkih in žalost, če kaj ne gre tako, kot si 
želimo. Ni vse v naših, občinskih rokah. Na naš razvoj 
vplivajo evropski posegi v naš prostor, v našo zakonodajo. 
Prav tako se pogosto nerazumno obnaša država, ki kakor 
da noče razumeti vloge občin, saj krči sredstva, s katerimi 
občine izvršujejo svoje naloge, tisto, kar morajo, kar občani 
pričakujejo, potrebujejo in zahtevajo. Poleg tega smo se  
letos srečevali z izzivi prihoda Magne v našo bližino in 
grozečimi napovedmi planiranih dejavnosti na letališču. 
V obeh primerih in še kakšnem , denimo povečanju 
proizvodnje glifosata, za katerega obstaja močan sum o 
rakotvornosti, v naši neposredni bližini, v nekdanjem Pinusu 
v Račah. Ne bi smeli dovoliti, da bi postali poligon za 
razvoj proizvodnje in storitev, ki bi dolgoročno negativno 
vplivali na naše okolje, na življenje in zdravje ljudi. Nova 
delovna mesta ne morejo biti opravičilo za morebitne 
usodne posledice. Slovenska Štajerska zaradi trenutnega 
pomanjkanja delovnih mest ne sme postati evropska Afrika, 
izkoriščana in opustošena, z na pol suženjsko delovno 
silo. Ker smo revnejši, ne smemo pristati na uničenje 
okolja, grozeče bolezni, krajša življenja. Počutil bi se zelo 
klavrno, če se kot župan ne bi boril proti takšnim poskusom. 
Nismo proti razvoju, prihodu močnih proizvajalcev, lepši 
prihodnosti mladih generacij. Nasprotno. Vse to in še več, 
toda dostojno, enakovredno razvitim evropskim državam, 
po visokih okoljskih in civilizacijskih standardih. 

V občini nam je uspelo ohraniti mir, zavedanje, da se le 
skupaj lahko kosamo z življenjskimi izzivi. Da smo v sožitju 
močnejši, manj ranljivi. Prihodnje leto je volilno, zavrela 
bo politična kri, realne in nerealne politične ambicije 
bodo priplavale na površje. Nepomembne stvari bodo 
postale pomembne, boj za oblast bo zameglil pogled. Če 
k temu dodamo slovensko folkloro, da se ne pogovarjamo 
o prihodnosti, o programih, o prizadevanjih, temveč o 
preteklosti, iščoč napake nasprotnih kandidatov. Veseli nas 
lahko, da smo v preteklosti imeli le za vzorec takšnega 
ravnanja. Bolj kot ne so naše predvolilne aktivnosti 
bile dostojne na ravni civiliziranih ljudi. Če odmislimo 
posamezne poskuse diskreditacije, umazanih podtikanj, laži, 
ponarejanja dejstev, smo v naši občini v teh petih mandatih, 
dvajsetih letih, bili kar nekak otok miru. Dokazovali 
smo, da se lahko premagajo medstrankarske zdrahe, 
medkrajevni očitki, kdo je komu kaj storil, kdo je koga 
izkoriščal. Ogromno število sklepov občinskega sveta je bilo 
izglasovano soglasno. Naključni obiskovalci tega najvišjega 
občinskega organa so bili nad tem nemalokrat presenečeni. 
Pa takšno delo ni bilo posledica enoumja, pritiskov, strahu. 
Preprosto smo se v mnogih prejšnjih razpravah in pripravah 
toliko pogovorili, zgladili ostre robove,  razumeli in sprejeli 
tehtne pomisleke. Glasovanje je bilo tako skoraj slavnostna 
gesta že dogovorjenega. Lepo je delati na ta način, v 
takšnem okolju. Zato so rezultati teh skoraj dvajsetih let 
odlični, prepoznavni in vidni. Resnično želim, da bi se smer 
nadaljevala. In pa seveda: veliko zdravja in sreče želim 
vsem!  

Leo Kremžar, župan

Županov uvodnik
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Občinski svetnice in svetniki ter 
zaposleni občinske uprave so 15. 
novembra zasedli svoja mesta in 
skozi dnevni red 26. redne občinske 
seje  je tako kot po navadi izpeljalo 
pripravljeno gradivo. 

Slednje je kot prvo, v skrajšanem postopku, spremenilo 
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. 
Adolfa Drolca Maribor. Predstavnik ZD Marko Turčin je 
povedal, da gre za spremembo standardne klasifikacije 
dejavnosti, kjer se odstranijo tiste, ki jih zavod več ne 
opravlja in doda dejavnost drugega socialnega varstva 
brez nastanitve za starejše in invalidne osebe. S tem bi se 
patronažne medicinske sestre vključile v sistem dolgotrajne 
oskrbe, ki vključuje zdravstvene storitve, in pripomogle k 
zagotavljanju pomoči starejšim, invalidom in bolnim, ki to 
pomoč potrebujejo v domačem okolju. 

Za energetsko prenovo večstanovanjskih stavb v Engelsovi 
ulici v Mariboru je bil potrjen dokument identifikacije 
investicijskega projekta in dopolnjen Investicijski 
program, kar smo kot občina soustanoviteljica Javnega 
medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor primorani 
storiti. Ista pristojnost se nalaga tudi za imenovanje 
revizorja letnega poročila Javnega medobčinskega 
stanovanjskega sklada Maribor za leto 2017, in sicer je to 
družba ABC Revizija, d. o. o.

Izvajalec Gospodarske javne službe Nigrad, d. d., je 
pripravil Elaborat odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Miklavž za leto 2017, 
ki ga je po predstavitvi zakonskih podlag Dejana Tacerja 
občinski svet potrdil. Omrežnina se tako poviša z 2,2059 

EUR na 3,88 EUR brez DDV za DN 20, prav tako se poviša 
strošek odvajanja vode z 0,1939 EUR/m³ (brez DDV) na 
0,2949 EUR/m³ (brez DDV). Občina pa bo ob takšnem 
povišanju cene zagotovila subvencijo cene iz občinskega 
proračuna v višini 222.884,64 EUR (brez DDV). 

V prvi obravnavi so pristopili k oblikovanju Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v 
Občini Miklavž, ki na podlagi novega Zakona o davku 
na nepremičnine predvsem ukinja določene oprostitve 
plačila NUSZ (kot je ukinitev instituta zajamčena plača, 
ukinitev oprostitev za kmetijske objekte, ki se nahajajo na 
najožjem vodovarstvenem območju in še nekaterih drugih), 
na novo razvršča slednje glede na vrsto dejavnosti in 
opredeljuje določitev poslovnih površin za objekte, prav 
tako pa nekoliko drugače dopušča možnost obročnega 
odplačevanja.  Med drugim je doslej  občinski odlok izvzel 
iz obdavčitve 400 m2 nepozidanega stavbnega zemljišča, 
ki ga denimo lastniki hranijo za svoje potomce; nova 
zakonodaja te oprostitve več ne dopušča. 

V točki pobud in vprašanj je Iztok Peterin podal pobudo 
na temo ureditve varnejšega prometa v Ulici Kirbiševih v 
Miklavžu, ki je tehnično relativno enostavno rešljiva in ne 
obremenjuje preostalih ulic na tem območju. Predlaga, da 
se na težavnem, približno 200-metrskem odseku, promet 
uredi s semaforizacijo, ki bi v danem intervalu dopuščala 
le promet v eno smer na omenjenem odseku. Pobuda bo v 
preučitev in odločanje posredovana Odboru za komunalo 
in strokovnim službam občinske uprave. Izdatnejša finančna 
podpora bi se naj namenila večjim družabnim dogodkom 
v občini, je svetnik ponovno predlagal, kot je Dan mladosti 
v Dravskem Dvoru, kjer menda organizatorji obupujejo ob 
organizaciji. Ta svetnik je tudi predlagal za to občinsko 
sejo obravnavo Pravilnika o vrednotenju programov športa 
v občini Miklavž, a na dnevni red ni bil uvrščen, in sicer 

DOGAJANJE 
OB NOVEMBRSKI 
26. OBČINSKI SEJI

Občina
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zaradi še trajajoče priprave pravilnika, se pa ta obeta v 
decembru. 
Silvo German je v imenu krajanov Dravskega Dvora takrat 
še vprašal, kdaj se bodo pričela izvajati gradbena dela za 
ureditev športnega igrišča v Dravskem Dvoru in zakaj je 
prišlo do časovnega zamika terminskega plana izvedbe.

Že naslednji dan po sklicu občinske seje so se dela začela 
izvajati. Do časovnega zamika je prišlo predvsem zaradi 
določenih dejstev, ugotovljenih v izbirnem postopku, ne 
nazadnje je ponagajalo vreme, saj izvajalci del zaradi 
razmočenosti tal niso mogli podati geotehničnega mnenja o 
geotehničnih pogojih ureditve predvidenih igralnih površin 
in parkirišča.  

Majda Dobaj  je povprašala o možnostih delovanja 
medgeneracijskega centra na območju Občine Miklavž na 
Dravskem polju z namenom aktivnega medgeneracijskega 
sodelovanja. Višja svetovalka Suzana Gomolj je povedala, 
da je Občina Miklavž na Dravskem polju v okviru projekta 
Večgeneracijskega centra Štajerska (VGC), katerega nosilec 
je Dom Danice Vogrinec Maribor, pričela z zastavljenimi 
aktivnostmi na njenem območju. Župan Leo Kremžar pa 
je dodal, da je projekt oblikovanja celostnega občinskega 
centra potreben širše strokovne obravnave, priprave in 
finančne podpore. Ista svetnica je želela izvedeti, ali se 
sme na skrajnem jugozahodnem delu naselja Dravski Dvor 
v smeri Rač izvajati gradnja objektov. V odgovoru je bilo 
mogoče izvedeti, da je to zemljišče opredeljeno kot stavbno 
zemljišče po prostorskem planu še iz časa Mestne občine 
Maribor. Samo gradbeno dovoljenje za gradnjo pa še ni 
bilo izdano. Prav tako svetnica predlaga, da se pri zadnji 
hiši v Lovski ulici izkopa jarek za odtekanje vode, ki se 
zadržuje na cestišču. Sam problem zadrževanja vode na 
cestišču bo dokončno rešen z ureditvijo ceste ob izgradnji 
kanalizacije. 

Damijan Simič je opozoril na dve suhi drevesi, ki ob 
pločniku Miklavž - Dobrovce ogrožata varnost, in prosil, 
da se lastnika gozda pozove k odstranitvi teh dreves. 
Spomnil je na pričakovane pisne odgovore njegovih že 
podanih pobud in vprašanj, ki jih še ni dobil. Zanimalo 
pa ga je tudi, kaj je občinska uprava postorila v zvezi z 
naročitvijo izdelave primerjalne revizije obeh analiz tveganj 
za onesnaževanje podzemne vode ob preselitvi kmetije 
Kac iz Skok na gozdno zemljišče.  Ob tem je izvedel, da 
so ponudbe izdelovalcev revizije pridobljene. Izbran bo 
najugodnejši ponudnik in temu bo posredovano naročilo.
Dragica Centrih je povedala, da ob večjih nalivih zamaka v 
klet stanovanjskega objekta v Brezjanski ulici, in prosila, da 
se preveri razlog zamakanja. Namreč predvideva se, da je 
morebiti za to krivo cestišče.

Rafko Izlakar je spregovoril na temo novo urejenega 
pumptrack poligona v Miklavžu, in sicer, da bi lahko 
občina za to investicijo pridobila donatorska sredstva, 
kot je to bilo pridobljeno v drugih občinah, poligon pa 
postavila med drugim v ali že obstoječi športni park v 
Miklavžu. V nadaljevanju je vprašal, kdaj je občinski svet 
potrdil obliko tega projekta, in to v strnjenem stanovanjskem 
naselju na otroškem igrišču, kako je rešeno odvodnjavanje 
meteornih vod, vzdrževanje v zimskih razmerah in varnost 

najmlajših otrok. Župan je ob tem odgovoril, da je poligon 
narejen po strokovnih kriterijih in normativih. Projektanti, 
ki so projektirali ta poligon, so projektirali tudi poligone v 
drugih krajih v Sloveniji.  Poligon je namenjen odraščajoči 
mladini, v bližini pa se bodo uredila še igrala za najmlajše. 
Glede odvodnjavanja meteornih voda pa dodal, da se bo 
meteorna voda stekala na zelenico. 

Edvard Škrabl je spomnil na manjkajočo luč javne 
razsvetljave v Uskoški ulici v Skokah in predlagal, da se 
za kolesarsko stezo Miklavž - Dobrovce namesti prometni 
znak: prepoved vožnje za motorna kolesa. 

Z odločitvijo občinskega sveta je večnamenski objekt 
Nogometnega kluba Dobrovce prešel v celoti v last Občine 
Miklavž, ki kot lastnik prevzema stroške investicijskega 
vzdrževanja objekta. NK Dobrovce na podlagi najemne 
pogodbe postane uporabnik pritličnih prostorov, s 
čimer prevzame obratovalne stroške, stroške rednega 
vzdrževanja, NUSZ ter stroške zavarovanj. Slednje 
lahko uporabnik prijavi na javni razpis za sofinanciranje 
izvajanja letnih programov športa. Etaža prvega nadstropja 
pa bi se naj po ureditvi namenila občinskim društvom. 

Občinski svet je tudi soglašal s pobudo kmetije Pleteršek v 
naselju Dobrovc za izdelavo OPPN za gradnjo kmetijskega 
objekta – hleva za 100 prašičev pitancev, ki se bo gradil 
ob obstoječem hlevu. Za to razširitev v naselju je bilo 
pridobljeno tudi mnenje KS Dobrovce, ki se je strinjal z 
izdelavo OPPN-ja.

Zaradi uvrstitve novega projekta (rekonstrukcija tlačnega 
voda fekalne kanalizacije od ZBDV Miklavž preko mosta 
čez kanal), ki ga je potrebno nujno zgraditi zaradi 
priključitve industrijskega obrata Magna Steyr na obstoječe 
kanalizacijsko omrežje, so se v proračunu Občine Miklavž 
in Načrt razvojnih programov za leto 2017 ustrezno 
prerazporedila in zagotovila sredstva. Naveden projekt 
se je s sprejetjem DIIP-a kot nov uvrstil v proračun zaradi 
sofinanciranja s strani Ministrstva za gospodarstvo, razvoj 
in tehnologijo (MGRT). Analiza tveganja oz. priključitve 
predvidenega območja na obstoječi kolektor oz. obstoječo 
javno kanalizacijsko omrežje opravljena letošnjega 
septembra, je potrdila stališča župana Lea Kremžarja 
o nevzdržnosti sistema ob priključitvi Magne Nukleus 
na javno kanalizacijo. Potrebno je rekonstruirati dele 
kanalizacijskega sistema tako, da bodo vse odpadne vode 
ustrezno odvedene do Centralne čistilne naprave Maribor. 
Študija predvideva in predlaga več ukrepov,  ki bodo 
omogočili normalno obratovanje kanalizacijskega sistema. 
Prvi del ustrezne končne ureditve kanalizacijskega sistema 
pa je prav projekt rekonstrukcije tlačnega voda fekalne 
kanalizacije preko mosta čez kanal v Miklavžu, katerega bo 
v višini dobrih 120.540,65 evrov financiralo MGRT, in sicer 
na podlagi podpisanega Memoranduma o sodelovanju za 
izvedbo omilitvenih ukrepov pri umeščanju industrijskega 
obrata Magna Nukleus na razvojnem območju občine 
Hoče-Slivnica. Rekonstrukcija bo izvajana sočasno z 
gradnjo povezovalne ceste od mosta do krožišča na Ptujski 
cesti v Miklavžu. 
       
   Mateja Pleteršek

Občina
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Enajsta zapovrstjo sklicana izredna 
občinska seja je potekala 5. decembra 
2017. 

Ne preveč obsežen dnevni red je doprinesel potrditev 
novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP) za projekt „Rekonstrukcija tlačnega voda fekalne 
kanalizacije od ZBDV Miklavž preko mosta čez kanal“. 
Slednjega je na 26. redni občinski seji Občinski svet 
Občine Miklavž tudi potrdil. A ker je bil  zatem izveden 
postopek oddaje javnega naročila in pridobljena ponudba 
za izvedbo gradbenih del, ki vrednostno odstopa od 
ocenjene vrednosti v dokumentu, je bila potrebna na tej 
občinski seji potrditev novelacije. Ne nazadnje pa so 
tudi vremenske razmere povzročile spremembo dinamike 
izvajanja projekta. Naj spomnimo, da gre za projekt, ki ga 
bo na podlagi sklenjenega Memoranduma o sodelovanju in 
prizadevanju za izvedbo omilitvenih ukrepov pri umeščanju 
industrijskega obrata Magna Nukleus financiralo Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer v znesku 
162.529,45 evrov. Poleg rekonstrukcije 167 m tlačnega 
voda se bo predelalo in prilagodilo tudi črpališče. 

IZREDNO 
SKLICAN 
OBČINSKI SVET 
V PRVIH DNEH 
DECEMBRA

Pri urejanju lastninsko pravnih razmerij v Ulici 8.februarja 
v Dravskem Dvoru je že nekaj let odprta problematika v 
delu, kjer se posega v obstoječe vozišče. Občina Miklavž 
je v preteklosti lastniku zemljišča že podala ponudbo za 
odkup tega dela nepremičnine, a lastnik v roku 30 dni od 
prejete ponudbe na slednjo ni odgovoril in posledično so 
pristopili k zahtevku za uvedbo razlastitvenega postopka. 
V tej navezavi je Upravna enota Maribor pozvala na 
dopolnitev vloge, in sicer v smislu, da po delu parcele, ki 
je kategorizirana lokalna krajevna cesta, poteka cestni 
promet;  da je razlastitev nujna za dosego javne koristi, 
da je javna korist razlastitvenega namena v sorazmerju 
s posegom v zasebno lastnino in da Občina Miklavž ne 
razpolaga z drugo ustrezno nepremičnino za dosego istega 
namena. Občinski svet Občine Miklavž je tako v tej zadevi 
sprejel sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi dela 
nepremičnine, in sicer v izmeri 123, 49 m2. 

Ustanovljeno je bilo 56 m2 javnega dobra v delu Zvezne 
ulice v Skokah, kjer je na podlagi pogodbe o neodplačnem 
prenosu nepremičnine status javnega pridobil pas 
zemljišča, ki je v naravi cesta. 

V zadnji točki tega sklica so potrdili sklep, da Občina 
Miklavž ne uveljavlja predkupne pravice za parcelo oz. 119 
m2 zemljišča v Peršikovi ulici v Skokah. Predkupna pravica 
je bila v preteklosti ustanovljena zaradi urejanja prometne 
infrastrukture, in sicer nadaljevanje Peršikove ulice oziroma 
povezavo na Jerebovo ulico ter morebiti tudi na Uskoško 
ulico. Lastnik nepremičnine je naslovil ponudbo za odkup 
nepremičnine za kupnino 30.000 evrov oziroma 252,10 
evrov na m2. Na podlagi uradno ocenjenih vrednosti 
zemljišč je bila ponujena odkupna cena previsoka in zato 
posledično takšna odločitev občinskega sveta. Posledično 
ideja o preboju Peršikove ulice ostaja odprto vprašanje, 
po besedah župana Lea Kremžarja pa obstajajo še druge 
možnosti. 

                                                   Mateja Pleteršek

Občina

OBVESTILO 
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ 
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2018

Na podlagi drugega odstavka 16. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV 
št. 23/2015) bo Komisija za priznanja Občine Miklavž na Dravskem polju v mesecu januarju 2018 objavila JAVNI 
RAZPIS za podelitev priznanj Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2018.

Predlagatelje prosimo, da naj bodo pozorni, saj bo javni razpis objavljen na spletni strani občine www.miklavz.si 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Predsednica dr. Zdenka Petermanec, prof. l. r.
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Spoštovani!

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je organizacija, 
v katero je vključenih 112 društev iz vse Slovenije. ZPMS 
že 64 let igra ključno vlogo pri oblikovanju družbe, v 
kateri imajo otroci in mladostniki svoj glas, svoje pravice in 
spodbudno okolje za razvoj. Vsak dan iščemo odgovore 
na aktualna družbena vprašanja in soustvarjamo življenja 
otrok in mladostnikov v Sloveniji. V naše programe in 
projekte je vsako leto vključenih več kot 70.000 otrok. 

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO 2 (Ur. 
L. RS št. 117/2006, 59. člen) priznava odhodke pravnih 
oseb v humanitarne namene kot olajšavo do višine 0,3% od 
obdavčenega prihodka, zato se na vas obračamo s prošnjo 
po podpori. Veseli bomo, če boste s svojim prispevkom 
pripomogli k večji kakovosti življenja otrok po vsej Sloveniji. 
S sprejetimi sredstvi bomo izvajali programe, ki v skladu s 
Konvencijo o otrokovih pravicah omogočajo vsem otrokom v 
naši državi enake možnosti. 

Glede na vašo odločitev vam lahko pripravimo donatorsko 
pogodbo ali pa sredstva nakažete na TRR: SI 56 0510 
0801 5645 025, ki je odprt pri Abanki, koda namena: 
CHAR, namen nakazila: DONACIJA OTROKOM, referenca: 
12 1320170000007.

VABILO
na delavnico
Zagotavljanje dostojnega dela 
zaposlenih, zlasti varnega in zdravega 
delovnega okolja, z namenom 
preprečevanja delovnih sporov

Informacije o delavnici
Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel 
z izvajanjem šestletnega projekta z namenom okrepitve 
svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med 
drugim tudi ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih 
pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom 
preprečevanja delovnih sporov. V ta namen organiziramo 
brezplačne delavnice za delodajalce, kjer se lahko 
seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju.

Pokličite nas ali nam pišite:
T: 01 239 67 20
E: info@zpms.si

Občina

UGODNOSTI ZA DELODAJALCA

TERMINI IN LOKACIJA

• Brezplačna informacija
• Seznanitev z aktualnimi vsebinami v zakonodaji
• Racionalizacija stroškov za varnost in zdravje pri delu
• Učinkovito sodelovanje s strokovnimi delavci za VZD

• 11. 01. 2018
• 11:00 - 14:00
• Kulturni dom Miklavž (Cesta v Rogozo 11, 2204 

Miklavž na Dravskem polju)
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Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite na 
naslednje načine:

• po elektronski pošti na e-naslov 
admir.babic@gov.si (ime in priimek udeleženca, 
ime podjetja, telefon, datum delavnice), 

• po telefonu na telefonsko številko 01 320 53 87.

Vsi udeleženci poleg uporabnega znanja prejmejo tudi 
potrdilo o udeležbi.

Vse dodatne informacije o delavnici dobite na telefonski 
številki 01 320 53 87.

Občina Miklavž na Dravskem polju

PROGRAM DELAVNICE PRIJAVA

• Uvodni pozdrav in predstavitev projekta

• 11:00 - 12:15 Nezgode pri delu - Zakaj 
tvegamo? (mag Mladenn Markota, dr. med.)

• 12:15 - 12:30 Odmor

• 12:30 - 14:00 Izjava o varnosti z oceno 
tveganja, njena vsebina in izdelava in 
Dejanske obveznosti delodajalcev na 
področju varnosti in zdravja pri delu glede 
usposabljanja delavcev, preiskav delovnega 
okolja in osebne varovalne opreme (Roman 
Lubec, univ. dipl. inž. str.)

• 14:00 Zaključek

VESTE, KJE 
VSE SE PRI VAS 
DOMA SKRIVA 
AZBEST? 

Azbest je še vedno 
zelo prisoten v našem okolju. 

Zaradi odlične toplotne in zvočne izolacije, odpornosti 
na visoke temperature, kislino, vlago, korozijo smo ga 
uporabljali v različnih izdelkih na področju industrije, 
gradbeništva, prometa in tudi drugje. Vendar pa je škodljiv 
za zdravje ljudi, zato je njegova proizvodnja in prodaja v 
Sloveniji že več kot 20 let prepovedana. 

Kje v bivalnem okolju 
najdemo azbest?

V preteklosti smo izdelke, ki vsebujejo azbest, zelo veliko 
uporabljali, zato ga danes še vedno najdemo marsikje. 
Z različnimi gradbenimi in izolacijskimi materiali smo ga 

vgrajevali v številne zgradbe, tako javne kot zasebne, 
ki so bile zgrajene pred prepovedjo proizvodnje in 
prodaje azbestnih izdelkov, še zlasti med leti 1960 in 
1980. Najpogosteje ga tako še vedno najdemo v strešnih 
kritinah (salonitkah), fasadnih, stenskih, stropnih izolacijskih 
ploščah, ometih, vinilnih toplih podih, vinas ploščicah, 
termoakumulacijskih pečeh, izolacijah za grelnike in cevi 
za toplo vodo,  kitih za okna, lepilih, polnilih itd. ter kot 
nepravilno odvržene odpadke.

Azbest, ki se nahaja v materialih in izdelkih, je varen, 
dokler so ti nepoškodovani. Njihova življenjska doba pa 
se izteka. Materiali postanejo nevarni takrat, ko se zaradi 
dotrajanosti, poškodovanosti ali zaradi neprimernega 
ravnanja začnejo luščiti, lomiti, drobiti, razpadati v prah in 
se azbestna vlakna začnejo sproščati v zrak.

Azbestna vlakna so rakotvorna! 

Njihovo vdihavanje predstavlja veliko nevarnost za 
zdravje. Azbestna vlakna, ki pridejo v pljuča,  povzročajo 
brazgotinjenje tkiva (fibrozo) in lahko vodijo do nastanka 
raka.  Dokazano je, da azbest povzroča pljučnega raka, 
raka prsne in trebušne mrene (maligni mezoteliom) ter 
raka grla in jajčnikov. Povezujejo ga tudi z nastankom 
nekaterih drugih rakov.  Pri kadilcih se tveganje za nastanek 
pljučnega raka, povezanega z azbestom, močno poveča. 

Izpostavljenost azbestnim vlaknom je treba v čim večji meri 
preprečiti. Vlaknatih delcev s prostim očesom ne vidimo in 
nimajo vonja, tako jih lahko vdihavamo, ne da bi se tega 
zavedali. Na splošno velja: večja je izpostavljenost, večja 
je možnost za nastanek škodljivih učinkov na zdravje.

Občina
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Kje in kdaj smo azbestnim vlaknom v 
domačem okolju najbolj izpostavljeni?

V zelo nizkih koncentracijah so azbestna vlakna lahko 
prisotna skoraj povsod v okolju.
Večje koncentracije vlaken v zraku nastajajo tam, kjer 
imamo dotrajane azbestne materiale, ki se 
luščijo in drobijo, ko jih uporabljamo ali delamo z njimi:
• če se vlakna sproščajo iz dotrajanih azbestnih 

materialov, ki so še v uporabi (npr. v starejših hišah 
in stanovanjih iz poškodovanih stenskih plošč ali 
ometov, zdrobljenih, odluščenih izolacijskih oblog cevi, 
poškodovanih in natrganih talnih oblog...);

• v bližini starih salonitnih plošč, ki se lomijo, luščijo in 
drobijo: na strehah hiš, garaž, nadstreškov, pesjakov, 
ut... ali že odrabljenih in shranjenih plošč za morebitno 
nadaljnjo uporabo ali odvrženih v naravi. Ponekod z 
zdrobljenimi odpadnimi ploščami nasipavajo dvorišča 
in poti, kar je nevaren vir azbestnih vlaken in ni 
dovoljeno;

• v bližini nepravilno odloženih azbestnih odpadkov na 
legalnih ali divjih odlagališčih.

Največje koncentracije vlaken v zraku nastajajo pri 
obnovitvenih delih v starejših hišah in stanovanjih, v katerih 
so vgrajeni azbestni materiali ter pri rušenjih takih objektov. 
Najnevarnejši pri tem so postopki, kot so vrtanje, žaganje, 
razbijanje, brušenje ipd. Če taki posegi niso opravljeni 
strokovno, se velike količine prahu in azbestnih vlaken 
sprostijo v zrak, kjer potem ostajajo v okolici in tudi v 
notranjosti objektov še dalj časa po končanem delu. Pri teh 
delih so predvsem izpostavljeni poklicni delavci. Še bolj 
pa so izpostavljeni ljudje, ki se takih del lotevajo sami in 
so brez ustreznega znanja in opreme. Izpostavljeni so tudi 
ljudje v okolici (družina, sosedje, mimoidoči).

Delo z azbestnimi materiali naj 
izvajajo le izvajalci, ki so strokovno 
usposobljeni in ustrezno opremljeni 
oziroma imajo ustrezna dovoljenja.

Na spodnjem naslovu boste lahko dobili več informacij o 
varnem delu z azbestom in seznam ustreznih strokovnjakov:
GZS, Zbornica gradbeništva in industrije 
gradbenega materiala:
https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_
gradbenega_materiala/vsebina/Zakonodaja-s-
podro%C4%8Dja-gradbeni%C5%A1tva/Varnost-in-zdravje-
pri-delu/Delo-z-azbestom

Če načrtujemo vzdrževalna dela v starejših hišah in 
stanovanjih ali rušenja, se pred pričetkom dela prepričajmo, 
ali je kje prisoten azbest. Če je, ne delajmo sami, ampak 
prepustimo delo pooblaščenim izvajalcem, usposobljenim in 

opremljenim za delo z azbestnimi materiali.

Kako prepoznati materiale, 
ki vsebujejo azbest?

Z izjemo starih strešnih azbestnih plošč (salonitk) na pogled 
težko ugotovimo, ali je azbest v materialu prisoten ali ne, 
razen, če ni označen. Če nismo prepričani, da material 
ali izdelek vsebuje azbest, se prisotnost azbestnih vlaken 
lahko ugotovi s preiskavo vzorca v laboratoriju. Če sumimo, 
da bi material lahko vseboval azbest, za preiskavo pa se 
nismo odločili, moramo ravnati tako, kot da gre za azbestni 
material.

Azbestnih odpadkov (tudi na videz uporabnih 
azbestnih plošč) ne smemo ponovno uporabljati. 
Prav tako jih ne smemo uporabljati za nasipanje 
poti, dvorišč, zasipanje jam, kar se pri nas, žal, 
pogosto dogaja.

Izpostavljenost azbestnim vlaknom je treba v čim večji meri 
preprečiti. Vsaka izpostavljenost azbestu je lahko nevarna 
za zdravje in treba je narediti vse, da do nje ne pride.

Več o azbestu lahko preberete na spletni strani 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje/Področja dela/
Moje okolje/Bivalno okolje: Azbest v našem okolju (http://
www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moje-okolje/bivalno-okolje).

Vir: https://www.gzs.si/images/clanki/img34983.bmp

Kje v vaši hiši se 
lahko skriva azbest?

Občina
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V ponedeljek, 4. decembra 2017, je v Občini Miklavž na 
Dravskem polju potekala 3. seja skupščine Partnerstva za 
Dravsko kolesarsko pot, kjer so bile predstavljene izvedene 
aktivnosti v preteklih letih in plan dela v letih 2018 in 
2019. Pomemben partner projekta, ki v celotni zgodbi 
prevzema ključno vlogo, je Direkcija Republike Slovenije 
za infrastrukturo (DRSI), medtem ko je odlično sodelovanje 
vzpostavljeno tudi z avstrijskimi in hrvaškimi partnerji.

Partnerstvo za 
Dravsko kolesarsko pot

V letu 2015 je 18 občin ob reki Dravi (Dravograd, Muta, 
Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, 
Selnica ob Dravi, Ruše, Mestna občina Maribor, Duplek, 
Miklavž na Dravskem polju, Starše, Hajdina, Mestna občina 
Ptuj, Markovci, Gorišnica, Ormož, Središče ob Dravi), 
tri razvojne agencije (RRA Koroška d.o.o., Mariborska 
razvojna agencija p.o., Znanstveno-raziskovalno središče 
Bistra Ptuj) in Zavod za turizem Maribor - Pohorje 
podpisalo Dogovor o podpori projektnega 
predloga: Prostorska umestitev in vodenje/
koordinacija postopkov za ureditev/izgradnjo 
Dravske kolesarske poti med Dravogradom in 
Središčem ob Dravi v sklopu projekta Trajnostno 
upravljanje porečja reke Drave. Vodilni partner 
projekta je RRA Koroška, ki vodi postopke umestitve in 
izgradnje Dravske kolesarske poti (DKP) v 18 občinah 
ter usklajuje aktivnosti z Direkcijo Republike Slovenije za 
infrastrukturo (DRSI).

Namen partnerstva je predvsem boljše povezovanje 
18 občin ob reki Dravi pri realizaciji projekta, boljše 
sodelovanje z ostalimi deležniki ter močnejše in enotnejše 
nastopanje v odnosu do državnih inštitucij, ki so povezane 
z aktivnostmi projekta. Partnerstvo je bilo ustanovljeno junija 
2016, predsednik partnerstva je Leo Kremžar, 
župan Občine Miklavž na Dravskem polju.

Prvi v Sloveniji

Po besedah Uroša Rozmana, RRA Koroška, strokovna 
služba Partnerstva, so bili doseženi vsi glavni cilji projekta, 

zastavljeni v preteklih letih: uskladitev in potrditev trase 
s strani 18 občin, uskladitev z soglasodajalci, uskladitev 
z DRSI, priprava Dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta za odprtje manjkajočega Načrta razvojnih 
programov (v sodelovanju z DRSI), priprava desetih 
projektnih nalog za manjkajoče odseke (v sodelovanju 
z DRSI), pričetek dogovorov z lastniki zemljišč, izvedba 
začasne označitve Dravske kolesarske poti, priprava 
finančnega in terminskega plana ter dogovor o gradnji 
štirih odsekov v letu 2018 in dooznačitvi trase čez Miklavž 
na Dravskem polju, Starše in Hajdino v letu 2018.

Kot prva kolesarska povezava v državnem kolesarskem 
omrežju v Slovenij je prav DKP tista, ki v celoti dobiva 
novo podobo. DRSI bo do konca leta 2017 zamenjala 
usmerjevalne table na Dravski kolesarski poti v Sloveniji 
na dolžini 145 km med avstrijsko in hrvaško mejo. Pri tem 
bo označenih 15 km nove povezave, večji del čez Občino 
Selnica ob Dravi, novost bo tudi prečkanje HE Fala. Skupno 
bo zamenjanih ali na novo postavljenih več kot 400 
usmerjevalnih tabel, s čimer bo na Dravski kolesarski poti 
zagotovljeno kakovostno vodenje kolesarjev. Usmerjevalne 
table bodo usklajene z novim Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah, ki predvideva 
table v rdeči barvi. Table bodo vsebovale nov logotip 
Dravske kolesarske poti, ki bo v uporabi tudi v Italiji, 
Avstriji in na Hrvaškem. Table bodo hkrati vodile kolesarje 
do večjih krajev ob kolesarski poti, s čimer bo olajšano 
raziskovanje zanimivosti in turistične ponudbe.
Kolesarska pot je razdeljena na šest etap: Dravograd-
Radlje ob Dravi (28 km), Radlje ob Dravi-Maribor (47 
km), Maribor-Ptuj (30 km), Ptuj-Ormož (28 km), Ormož-
Varaždin (28 km) in Varaždin-Legrad (49).

Nov spletni portal Dravske kolesarske 
poti in vključevanje ponudnikov

Zavod za turizem Maribor - Pohorje za Partnerstvo izvaja 
aktivnosti, ki predstavljajo nadgradnjo označitvi Dravske 
kolesarske poti, in vključujejo oblikovanje celostne grafične 
podobe, izdelavo kolesarskih kart, postopek vključevanja 
ponudnikov ob kolesarski poti ter promocijo v tiskanih in 
digitalnih medijih v lokalnem, regionalnem in nacionalnem 

PRENOVLJENA DRAVSKA 
KOLESARSKA POT 
DOBIVA SVOJO 
PODOBO

Občina

 
 

 

 

Sporočilo za javnost 
 
PRENOVLJENA DRAVSKA KOLESARSKA POT DOBIVA SVOJO PODOBO  
 
(Maribor, 6. 12. 2017) V ponedeljek, 4. decembra 2017, je v Občini Miklavž na Dravskem 
polju potekala 3. seja skupščine Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot, kjer so bile 
predstavljene izvedene aktivnosti v preteklih letih in plan dela v letih 2018 in 2019. 
Pomemben partner projekta, ki v celotni zgodbi prevzema ključno vlogo, je Direkcija 
Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), medtem ko je odlično sodelovanje 
vzpostavljeno tudi z avstrijskimi in hrvaškimi partnerji.  
 
Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot 
 
V letu 2015 je 18 občin ob reki Dravi (Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, 
Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ruše, Mestna občina Maribor, Duplek, Miklavž na 
Dravskem polju, Starše, Hajdina, Mestna občina Ptuj, Markovci, Gorišnica, Ormož, Središče 
ob Dravi), tri razvojne agencije (RRA Koroška d.o.o., Mariborska razvojna agencija p.o., 
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj) in Zavod za turizem Maribor - Pohorje podpisalo 
Dogovor o podpori projektnega predloga: Prostorska umestitev in vodenje/koordinacija 
postopkov za ureditev/izgradnjo Dravske kolesarske poti med Dravogradom in 
Središčem ob Dravi v sklopu projekta Trajnostno upravljanje porečja reke Drave. Vodilni 
partner projekta je RRA Koroška, ki vodi postopke umestitve in izgradnje Dravske kolesarske 
poti (DKP) v 18 občinah ter usklajuje aktivnosti z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo 
(DRSI). 

Namen partnerstva je predvsem boljše povezovanje 18 občin ob reki Dravi pri realizaciji 
projekta, boljše sodelovanje z ostalimi deležniki ter močnejše in enotnejše nastopanje v 
odnosu do državnih inštitucij, ki so povezane z aktivnostmi projekta. Partnerstvo je bilo 
ustanovljeno junija 2016, predsednik partnerstva je Leo Kremžar, župan Občine Miklavž na 
Dravskem polju. 

 
Prvi v Sloveniji 
 
Po besedah Uroša Rozmana, RRA Koroška, strokovna služba Partnerstva, so bili doseženi 
vsi glavni cilji projekta, zastavljeni v preteklih letih: uskladitev in potrditev trase s strani 18 
občin, uskladitev z soglasodajalci, uskladitev z DRSI, priprava Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta  za odprtje manjkajočega Načrta razvojnih programov  (v sodelovanju 
z DRSI), priprava desetih projektnih nalog za manjkajoče odseke (v sodelovanju z DRSI), 
pričetek dogovorov z lastniki zemljišč, izvedba začasne označitve Dravske kolesarske poti, 
priprava finančnega in terminskega plana ter dogovor o gradnji štirih odsekov v letu 2018 in 
dooznačitvi trase čez Miklavž na Dravskem polju, Starše in Hajdino v letu 2018. 
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okolju. Vzpostavljen je slovenski inkubator Drava Bike, 
v katerem je do tega trenutka vključenih skupno 62 
ponudnikov ob trasi Dravske kolesarske poti v Sloveniji 
(53 ponudnikov) in na Hrvaškem (devet ponudnikov), ki so 
predstavljeni na novem spletnem portalu www.dravabike.
si in na kolesarskih kartah. Trenutno je spletni portal v 
slovenskem jeziku, do začetka leta 2018 bo na voljo še v 
hrvaškem, nemškem in angleškem jeziku; v začetku 2018 
bodo v omenjenih jezikih natisnjene tudi kolesarske karte.

Novosti v 2018 in 2019

V prvi polovici leta 2018 je načrtovana vzpostavitev 
povsem nove, 30 km povezave med Mariborom in Ptujem 
po desnem bregu reke Drave. Pri tem bodo občine 
uredile velik del makadamskih poti ob Dravi. DRSI bo 
zagotovila sredstva za postavitev usmerjevalnih tabel. V 
letu 2018 je skupaj z DRSI predvidena obnova in postavitev 
informacijskih tabel ob celotni Dravski kolesarski poti.
V letu 2018 se bo pričela gradnja Dravske kolesarske poti 
v štirih občinah: Muta, Radlje ob Dravi, Ruše in Maribor. 
Skupna dolžina novo zgrajenih odsekov bo okoli 10 km. 
Skupna vrednost del je ocenjena na okoli 2.000.000 EUR. 
Večji del finančnih sredstev bo zagotovila DRSI.

V letu 2018 je načrtovana priprava manjkajoče projektne 
dokumentacije na celotni trasi Dravske kolesarske poti. 
Tako bo do konca leta 2018 pripravljena dokumentacija za 
izvedbo celotne poti v končni obliki. Gradnja teh odsekov je 
predvidena po letu 2018.

Skupščina je skupaj z DRSI potrdila finančni in terminski 
plan izvedbe in promocije Dravske kolesarske poti. 
Prednost bodo imeli za kolesarje nevarni odseki ter odseki, 
kjer obstoječa trasa poteka po zahtevnem reliefu. Zadnji 
odseki bi upoštevajoč finančni in terminski plan prešli v 
fazo gradnje leta 2021. Financiranje projekta je predvideno 
s strani različnih finančnih virov: DRSI, občin, Dogovora za 
razvoj regij (EU) ter mehanizma CTN – Celostne teritorialne 
naložbe (EU).

Sodelovanje z avstrijskimi 
in hrvaškimi partnerji

RRA Koroška in Zavod za turizem Maribor - Pohorje sta 
vzpostavila odlično sodelovanje s hrvaškimi in avstrijskimi 
partnerji Dravske kolesarske poti. Hrvaški partnerji tako 
aktivno sodelujejo pri vsebinah na spletnem portalu Drava 
Bike na odseku do Legrada, kakor tudi pri vzpostavitvi 
Dravske kolesarske poti vse do Osijeka.

ADFC (nemški kolesarski klub), najpomembnejša 
mednarodna institucija za klasificiranje kolesarskih poti, 
je v letu 2015 Dravsko kolesarsko pot v Avstriji ocenila s 
petimi zvezdicami, kar je najvišja možna ocena posamezne 
poti v Evropi in s čimer je postala ena izmed samo štirih 
kolesarskih poti v Evropi z najvišjo oceno. Avstrijski 
partnerji so pripravili »storytelling« Dravske kolesarske poti 
in na osnovi dobrega sodelovanja vanj vključili Dravsko 
kolesarsko pot vse do Varaždina. »Storytelling« bo osnova 
za nadaljnje skupne aktivnosti za avstrijskimi partnerji v letu 
2018, ko načrtujemo pripravo skupnih video in slikovnih 
materialov, ter do začetka leta 2019 skupno karto Dravske 
kolesarske poti od izvira reke Drave vse do Varaždina. 
Nove table Dravske kolesarske poti bodo vsebovale nov 
logotip, ki ga bomo uporabljali v Sloveniji, Avstriji, Hrvaški 
in Italiji. V »storytellingu« so tudi nastavki za poenoten 
izgled počivališč ter informacijskih tabel ob Dravski 
kolesarski poti (te bomo v letu 2018 z financiranjem DRSI 
postavili tudi v Sloveniji).

Dodatne informacije:
Uroš Rozman, vodja projekta Dravske kolesarske poti, RRA Koroška, 
040 876 253, uros.rozman@rra-koroska.si
Karmen Razlag, vodja za trženje in promocijo Dravske kolesarske poti, 
Zavod za turizem Maribor - Pohorje, 031 682 373, karmen.razlag@
maribor.si

Doris Urbančič Windisch,
direktorica Zavoda za 

turizem Maribor - Pohorje
Pripravila: Uroš Rozman in Karmen Razlag

Obvestilo
Naslednja številka Naših izvirov 

bo izšla v marcu,
zato prosim vse sodelavce, 

da svoje prispevke
pošljejo na naslov uredništva 

najkasneje
do 9. marca 2018.

Urednik

Smisel novega leta ni pisanje zaobljub, 
kaj bomo v prihodnjem letu storili.
Smisel novega leta je, predati se življenju
in živeti sleherni trenutek. 

Naj vam prihajajoče leto prinese 
veliko srečnih trenutkov.

Srečno 2018 vam želi uredniški 
odbor Naših izvirov.

Občina
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Noč se umika dnevu, jutro večeru, oblaki skrivajo sonce in 
zvezde. Svet okoli nas se nenehno spreminja v ritmih, ki jih 
sproža Zemlja, Sonce in – zvezde. Po legendi nam je našo 
deželo podaril Bog kot prgišče čiste lepote, ki ga je skril 
med – ozvezdje!

Zazrimo se v nočno nebo, polno zvezd, v vesolje! Porodilo 
se nam bo nešteto vprašanj. Kaj je tam? Od kod je prišlo? 
Kam gre? Kaj so vse te zvezde? Ali tam gori tudi nekdo 
gleda v nas in se sprašuje isto?

Če zasanjano in morda celo malce romantično pogledamo 
nočno zimsko nebo in se prepustimo domišljiji, si lahko 
predstavljamo, da se sprehajamo po preprogi iz zvezd.
Vesolje je veliko, zares veliko. Orjaško je preskromna 
beseda za opis. Pravzaprav je tako velikansko, da si 
tega niti ne moremo predstavljati. Zdi se, da potovanje 
do drugih zvezd in svetov ni mogoče, ker so preprosto 
predaleč. Pa vendar si človeštvo nenehno prizadeva, da bi 
prestopilo meje starega in odkrilo nove svetove.

Radi bi segli po zvezdah, pa smo postavljeni pred 
nepremostljivo oviro. Ali pa bomo nekoč le lahko potovali 
do drugih zvezd in morda celo galaksij? 

Zvezda!          Zvezde!

Prav v vsakem izmed nas so. Ja! V vas je in je tudi v meni. 
Zvezda, ki čaka, da jo prižgeš, da lahko zasije v vsem 
svojem sijaju.

Ste se kdaj vprašali, kako drugačno bi bilo naše življenje, 
življenje naših bližnjih, kakšno bi bilo življenje vas, naših 
učencev, če vam ne bi dopustili, da bi sijali v najlepši luči? 
In kdo nam lahko pove, kaj je primerno za nas in kaj ne? 
Edino mi sami. S tem, ko poslušamo svoje srce. Ko delamo 
res iz srca, to počnemo v čisto drugačni energiji! Energiji 
zvezd!

Zato poglejte v jasno, nočno nebo, prekrito s številnimi 
zvezdami , videli boste temno žametno preprogo, 
posuto z lesketajočimi briljanti. Z vašimi otroki, z našimi 
učenci! Zvezdno nebo nam s svojo enkratno lepoto in 

NA PREPROGI 
IZ ZVEZD

Vsaka sled, ki ostane za nami, je odmev. Vsaka 
pot, ki jo prehodimo, je seštevek naših sledi, 
zapisanih v naše življenje in življenje vseh, ki 
prečkajo naše poti. Sledi namreč niso zato, da bi 
se zabrisale v praznino …
(Srečko Kosovel)
                                      
Naj vas praznični mir božičnih in 
novoletnih praznikov, veselje in zdravje 
spremljajo vse leto.

Ravnateljica Dušanka Mihalič Mali
in učenci ter zaposleni
OŠ Miklavž na Dravskem polju

veličastnostjo, pa tudi zanimivimi zgodbami, ki jih bomo 
slišali danes, pričara čudovite prizore naših zvezd! 

Treba si je le vzeti čas, da to nebesno krasoto zares 
doživimo in občudujemo, začutijo jo le tisti, ki v hitrem 
tempu vsakdana vsaj za trenutek postojijo in odprejo srca 
življenju okoli sebe. S tem postajamo gospodarji svojega 
življenja.  Uživajmo in imejmo se lepo z zvezdami noči!
Mi vemo, kam bomo gledali danes, jutri.  

V zvezde! V naše zvezde. 
Na preprogi iz zvezd. 
Zato naj bo leto, ki prihaja, polno 
zvezd sreče, topline, pričakovanj in 
bližine! SREČNO v 2018
    

Dušanka Mihalič Mali

Občina
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Na adventnem venčku že prižigamo 
svečke. Kmalu bo polnočni pok, za 
njim pa prebujanje novega jutra, dne 
in leta. Znova zastavljeni načrti in 
vprašanja, kaj  lani nismo udejanjili. 
Vsem je ta analiza skupna, od 
posameznika pa do parlamenta. S 
slednjimi se ukvarjajo drugi, mi pa 
prevetrimo borovce. Kaj vse smo počeli 
v letu, ki se mu ure odštevajo?

Kmalu po odpeti Prešernovi Zdravljici so se pričele 
priprave na pust. Pustna povorka, že 14. zapovrstjo, nam 
je prinesla pisano paleto in vsaka nam je dala kaj za v 
poduk. Na koncu smo se naučili še nekaj o krofu. Tudi ta 
čas se neustavljivo bliža in morda ni nič narobe, če na hitro 
ponovimo. Pomembno je, da so pri pripravi testa za krofe 
vse sestavine ogrete, prav tako tudi deske, prtiči in prostor, 
kjer vzhaja. Testo se namreč hitro prehladi.

Sledil je 40-dnevni post, v katerem se je postila samo 
narava, saj se je  marec resnično izkazal kot sušec. V 
prašno zemljo smo posadili prva semena in se veselili, ko 
smo s cvetjem in z njim prebujajočo se pomladjo poživili 
materinski dan.

Razstavi ročnih del na cvetno nedeljo v aprilu so družbo 
delali zajec in velikonočno  jajce, ugnezdeno ob njem. V 
tem času naša občina praznuje tudi svoj praznik in tako 
smo priskočili na pomoč še KS Dobrovce. Okrasili smo 
majsko drevo in družno, na samega 1. maja, potiskali mlaj 
proti nebu. Zgodila se je tudi slavnostna akademija občine 
Miklavž. Pričakovali smo, da že večkrat predlagani naši 
člani končno prejmejo zaslužena priznanja, pa je namesto 
njih prejelo plaketo občine društvo kot celota. Moralna 
obveza, da delamo in da ne obstojimo na osvojeni lovoriki.

Kot nam ni prizanašala s sušo pomlad, take so padale v 
mesecu juniju naše trave. Manjše redi nam
niso skazile veselja, da se kosci ne bi pomerili. Kdo bo 
naredil najhitreje in kdo najlepši rez?

Po napovedih vremenoslovcev smo se znašli v dolgem in 
vročem poletju. Pod zračno lopo pa so v tem času nastajali 
cepci in pod, na katerem se je mlatilo. Vročemu julijskemu 
dnevu je sledil še bolj vroč večer, ko je na Flančiču zapelo: 
pika pok, pikapok.

V času od majskega drevesa pa do jesenske trgatve smo 
postavili nova korita, jih zasadili in vse leto skrbeli za 
njihovo rast. Res, da jih je vmes oklestila toča, so pa kljub 
temu krasile naš kraj vse do prve zmrzali.
Spomladanska zmrzal pa je pobrala naš pridelek modre 
kavčine. Grozdja je bilo le za vzorec. Le-tega, vseh barv, 
pa na jesenskem prešanju ni manjkalo. Vsi smo se lahko 
okrepčali z moštom in poplaknili languše, s katerimi sta nas 
razveselila Maks in Branka.

V tem času smo s cepci gostovali tudi na miklavški prireditvi 
»Pozdrav jeseni«. Ni bilo časa za oddih, saj je bila pred 
vrati že 60-letnica delovanja društva. Trudili smo se po 
najboljših močeh. Zbrali gradiva od začetka 1957 pa vse 
do danes. Prikazali dogodke v sliki in besedi in vse skupaj 
proslavili na proslavi 24. 11. 2017. 

Ko vam danes to pišem, je zemljo pobelil sneg. Kot v 
pravljici se vzpenja naš Božiček s svojo vprego proti nebu. 
V gozdu pod njim  so številni mali Božički. Čakajo na 22. 
december, ko bodo ta prostor napolnile   gozdne vile in ko 
bo Božiček sestopil s sani ter obdaril vse naše otroke.

Ah, da ne pozabim, še eno presenečenje. Naše delo je 
opazilo tudi TD Miklavž in nam namenilo priznanje v skrbi 
za lepo podobo vasi. Še ena moralna obveza….
Za konec pa le še, 

čas je, da se vse zaokroži, 
da konec se dotakne spet začetka 
in zariše novo pot.
Na novo pot skupaj z vami v 2018!

Alenka Klasinc

Društvena dejavnost

Borovo 
leto 2017

VIKICA 
TROHA 
30 let humanitarka, 
prostovoljka, 
krvodajalka

Na občnem zboru RK Miklavž v februarju smo našim 
neutrudnim prostovoljcem podelili priznanja za 10-, 20-, 
in 30-letno delo v tej več kot 150 let stari humanitarni 
organizaciji na naših tleh, ki največjo pozornost daje 
širjenju krvodajalstva, socialni pomoči ljudem in družinam, 
ki to potrebujejo, pomoči starejšim, širjenju znanja o prvi 
pomoči in letovanju otrok.

Za 10-letno prostovoljno delo sta prejela bronasto priznanje 
OZRK Maribor Vinko Štalcer in Mira Vauk. Za 20 
let neutrudnega dela je prejel srebrno medaljo Marjan 
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V sredo, 29. 11. 2017, smo dopoldne v vrtcu Ciciban 
preživeli malo drugače, saj smo v vrtec povabili starše 
in ta dan smo ustvarjali skupaj. Že od jutra je bilo čutiti 
pričakovanje otrok in tudi nestrpnost, saj so se spraševali, le 
kdaj bodo že prišli in si med seboj pripovedovali, kdo bo 
prišel.

Po zajtrku smo pripravljali igralnice in material in že je na 
vratih pozvonilo. Veselje in sreča na otroških obrazih….
ter takoj vprašanje »Kdo je prišel?«,  pogledi pa so 
bili usmerjeni proti vratom igralnic. Ko je bila igralnica 
pripravljena, smo stopili do vrat, jih odprli, otroci so stekli 
v objem - pozdravili starše in jih povabili v igralnico. Vsak 
otrok je odpeljal svojo mamico ali očeta, ponekod pa tudi 

Tomičič, in za 30 let nesebičnega humanitarnega dela je 
prejela priznanje naša Vikica. Vsi ti naši nagrajenci so bivši 
ali pa še vedno aktivni krvodajalci, ki so darovali kri tudi 
60- in večkrat.

Vikica Troha je bila rojena na kmečki domačiji v vasi Sveti 
Florjan pri Rogaški Slatini. V kmečki družini je bilo sedem 
otrok, od tega tri sestre in štirje bratje. V sedmem razredu 
OŠ je odšla na služenje na veliko kmetijo v Tekačevem in 
OŠ dokončala v Rogaški Slatini. Pri 16 letih se je zaposlila 
v Planinskem domu na Boču.

Kasneje si je ustvarila družino in dobila prvega sina. V 
četrtem mesecu starosti je sin zbolel in štirinajst dni se je 
vsak drugi dan vozila iz Rogaške Slatine v bolnico Celje, 
kjer je sinu darovala kri.

Leta 1966 se je z družino preselila v Miklavž na Dravskem 
polju in začela delati v gostinstvu. Leta 1973 je postala 
redna krvodajalka in do leta 2002 kri darovala 40-krat. 
Od leta 1987 je aktivna prostovoljka v odboru RK Miklavž. 
V zgodnjem obdobju njenega humanitarnega dela so 
intenzivno večkrat letno zbirali in izdajali oblačila, obutev, 
posteljnino, pohištvo, šolske potrebščine in igrače. V vsem 
tem času je redno sodelovala pri izdaji hrane RK našim 

občanom, pri poplačilu položnic elektrike, otrokom pri 
nabavi šolskih potrebščin in družinam in posameznikom 
pri nabavi kurjave. Ob koncu leta je redno sodelovala in 
še sodeluje pri obisku bolnih in starejših ter občanov, ki 
v tekočem letu praznujejo visok življenjski jubilej, katere 
obiščemo in jim z majhno pozornostjo zaželimo še veliko 
dobrih in zdravih let.

Zadnjih 20 let je odgovorno opravljala funkcijo predsednice 
nadzornega odbora.

Ves ta čas  s svojo srčnostjo in humanitarnim odnosom skrbi 
za bolne krajane, starostnike, družine z otroki in prisluhne 
njihovim težavam in stiski.

Čeravno ji zdravje ni najbolj naklonjeno, se še naprej 
udeležuje vseh manjših akcij in aktivno  sodeluje pri 
razdeljevanju hrane.

Drugo leto bo dopolnila 80 let in že sedaj ji želimo vse 
dobro ob tem visokem jubileju.

VIKICA, hvala ti!
Rajko Mesarec

Društvena dejavnost

USTVARJALNE  
DELAVNICE S 
STARŠI
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babico ali dedka do mize, mu ponudil svoj stol in kmalu 
smo pričeli z »delom«. Ustvarjali smo izdelke za praznično 
dekoracijo vrtca in lanternice, s katerimi bomo dedku 
Mrazu osvetlili pot do vrtca. 

Skupaj smo preživeli prijeten dopoldan in izpod majhnih 
ročic in drobnih prstkov ter spretnih prstov staršev so nastali 
čudoviti izdelki, na katere smo vsi bili ponosni. Le na 
lanternice bo potrebno še narediti »ročaje«, vanje namestiti 
čajno svečko in že bodo pripravljene za »Pohod z lučkami«. 

                                                                Ksenija Rodeš, 
vzgojiteljica

Otroško 
praznično 
ustvarjanje

Otroci, majhni in veliki, njihovi starši ter dedki in babice 
se vsako leto srečamo na božično novoletnih delavnicah, 
katere pripravlja Društvo prijateljev mladine Miklavž. 
Letos smo se zbrali v soboto, 9. 12., v Kulturnem domu v 
Miklavžu. Tu smo skupaj rezljali in luknjali, lepili, gnetli, 
barvali in se »streljali« z ročno izdelanimi prazničnimi 
topovi. Bilo je resnično zabavno, poleg tega pa smo 
ustvarili veliko preprostih okraskov, ki bodo krasili praznične 
hiše. 

Morda bodo ti mali ustvarjalci nekoč odrasli v kiparje, 
slikarje in oblikovalce, zagotovo pa v otroke, ki se bodo 
vedno spominjali svojih posebnih otroških priprav na 
božične in novoletne praznike. 

Tonja Čižič
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Mesec december je mesec veselja in 
pričakovanj, vendar nam lepe trenutke 
pogosto kvarijo močni poki, ki jih 
povzročajo pirotehnična sredstva. 

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih določa, da 
je uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek 
je pok, dovoljena le v času med 26. decembrom in 2. 
januarjem. Teh izdelkov nikoli ni dovoljeno uporabljati 
v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in zaprtih 
prostorih, v bližini bolnišnic, na površinah, kjer potekajo 
javne prireditve itd. (mimogrede, predpisana globa za 
kršitelje predpisa je od 400 do 1.200 evrov). Žal niti 
dosledno spoštovanje zakona ne bi rešilo vseh težav, ki jih 
povzroča pirotehnika. Ta namreč (poleg dizelskih motorjev, 
kurišč na biomaso, industrijskih obratov itd.) znatno 
poslabšuje kakovost zraka.

Podatki  Agencije RS za okolje in merilne mreže Maribora 
in sosednjih občin kažejo, da  so že več let v prazničnem 
času, predvsem pa v silvestrski noči, koncentracije 
zelo drobnih prašnih delcev v zraku močno povišane. 
Koncentracije delcev PM10 so v Mariboru na dan 
31.12.2016 začele naraščati po 22:00 uri in so naraščale 
vse do vrha naslednjega dne ob 06:00, ko so znašale že 
178 µg/m3. Tak porast koncentracije delcev gre pripisati 
ognjemetu in uporabi druge pirotehnike. Tudi v sosednjih 
občinah smo zabeležili preseganja mejne dnevne vrednosti 
(50 µg/m3) za delce PM10, in sicer:
• 31.12.2016: Miklavž na Dravskem polju: 83 µg/m3
• 1.1.2017: Maribor Center: 88 µg/m3, Miklavž na 

Dravskem polju: 122 µg/m3

Skupna značilnost vseh pirotehničnih sredstev je, da 
vsebujejo eksplozivne in zdravju škodljive snovi, med njimi 

ALI ZA POPESTRITEV 
PRAZNIČNEGA VZDUŠJA 
RES POTREBUJEMO 
PIROTEHNIČNA SREDSTVA? 

Otroci so razigrani in ustvarjalni, 
imajo iskrice v očeh in ideje brez 
meje. 

Hrepenijo po toplih objemih, pristnih 
nasmehih, prostem času svojih 
najbližjih in svobodnem gibanju.

Društvo prijateljev mladine 
Miklavž vam želi vesele 
praznike in iskrivo novo leto, 
v katerem prebudite otroka, ki 
se skriva v vsakem izmed vas!

Naj vam novo leto 2018 
prinese čim več lepih stvari, 

naj bodo pozabljeni 
vsi dvomi in skrbi. 

Uspeh naj vam povsod 
sledi, sreča, veselje, 

ljubezen naj 
med vami tli!

Ravnateljica zavoda Dušanka 
Mihalič Mali, otroci in zaposleni 

vrtca Vrtiljak in Ciciban Miklavž na 
Dravskem polju

Paberki

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO 
OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor
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tudi zelo strupene barijeve soli, kalijev kromat, svinčev 
nitrat, katerih smrtna doza je izjemno nizka. Teh snovi z 
rednim monitoringom zraka niti ne analiziramo, vemo le, 
da jih pirotehnika vsebuje. Ko z monitoringom spremljamo 
drastično povišanje koncentracije delcev PM10, vemo tudi, 
da so te strupene snovi prisotne v velikih odmerkih. Žal se 
pri aktivaciji eksplozivov v ozračje sprostijo vse snovi, ki so 
del pirotehničnega sredstva ter produkti, ki nastanejo pri 
reakciji. Najslabša situacija je tam, kje so odvija največje 
praznovanje z uporabo  pirotehnike. Ker gre za zelo 
majhne delce, lahko ti v zraku lebdijo več dni, gibajo se 
z zračnimi tokovi, še posebej, kadar ni padavin. Ko se 
čez čas posedejo na površino, se zaradi vetra in prometa 
ponovno dvigajo v ozračje. Padavine jih sperejo iz ozračja 
in tal ter s tem onesnažijo površinske vode in podtalnico. 
Nevarna lastnost teh delcev je, da lahko prodrejo globoko 
v pljuča in krvno-žilni sistem, kjer povzročajo vnetje dihalnih 
poti tudi pri sicer zdravih ljudeh, prehajajo celo v možgane 
in vplivajo na živčevje ter genetski material ljudi in živali. 
Raziskave so pokazale povezavo med onesnaženostjo 
zraka in poslabšanjem zdravstvenega stanja pri ljudeh 
z respiratornimi boleznimi ter povečanje števila smrti pri 
starejših ljudeh zaradi akutnega poslabšanja obolenj srca 
in ožilja.

Tako svetlobni učinki  kot pok, ki ga povzroči eksplozija 
pirotehničnega predmeta, predstavlja velik problem za 
prostoživeče živali in hišne ljubljenčke. Zaradi pokanja 
se živali zelo vznemirijo – prostoživeča divjad in ptice 
zbežijo in s tem porabljajo dodatno energijo, ki je v tem 
letnem času zaradi pomanjkanja hrane ni v izobilju. Tudi 
domače živali in hišni ljubljenčki ob pokanju doživljajo 
stres, katerega posledice so največkrat vedenjske in telesne 
motnje, pogosto pa tudi zbežijo od doma. Tako lahko v 
času novoletnih praznikov in še kasneje v naravi srečamo 
prestrašene, prezeble in onemogle kužke, ki so v paniki 
zbežali, pa se ne znajo več vrniti domov. Seveda pa se 
poveča tudi število sprejetih živali v zavetiščih. Če so  živali 
ustrezno čipirane in imajo srečo, lahko ponovno najdejo 
svoje gospodarje. Vedno pa se take zgodbe ne končajo 
dobro.

Preden se odločite za nakup pirotehnike, morda premislite 
še naslednja dejstva: 

• Pirotehnika se proizvaja in uvaža v glavnem iz Kitajske, 
kjer jo v zelo slabih razmerah izdelujejo otroci;

• Nakup pirotehnike lahko pomeni, da boste globoko 
segli v denarnico. Morda bi ta denar namenili za 
dobrodelne namene;

• Ne nazadnje se pri uporabi pirotehnike lahko 
zgodijo in se zgodijo res tragične nesreče, včasih z 
doživljenjskimi posledicami za posameznike. Usoda se 
lahko poigra tudi z vami! 

Zato še enkrat apeliramo na vas: preden uporabite tovrstne 
izdelke, pomislite na svoje zdravje, na bolnike, starejše, 
male otroke in živali, ki jih hrup in svetlobni učinki zmotijo 
pri njihovem vsakodnevnem življenju. 

Če vam je v resnici vseeno za vas in vaše otroke, soljudi, 
okolje, živali in naravo in boste pirotehnična sredstva 
uporabili, pa bi bilo prav, da njihove ostanke po uporabi 
pospravite, še posebej s kmetijskih zemljišč, saj obstaja 
velika verjetnost, da sicer zaidejo v krmo živali. Zaradi 
nevarnosti požara tudi odsvetujemo uporabo pirotehnike v 
bližini gospodarskih poslopij, še posebej hlevov, kozolcev 
in skladišč!

Tudi mir in zvezdnato nebo sta 
neločljivo povezana z decembrskim 

časom. 

Brigita Čanč, podsekretarka
mag. Suzana PRAJNC, vodja urada

Paberki
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Pred desetletji je bilo delavsko upravljanje podjetij uspešno. 
O marsikaterih zadevah smo odločali na  zborih delavcev 
in komisijah. Dokončno odločitev pa je po obdelavi 
pripomb odločil  delavski svet podjetja. Sedaj se je pojavila 
in širi podobna miselnost, da bi pri razporejanje finančnih 
sredstev občinskega proračuna in vrstnega reda izbire in 
izvajanja projektov sodelovali tudi občani. Na ta način bi 
občinska uprava in občinski svet bila seznanjena z željami, 
potrebami in vrstnem redu izvajanja projektov, pomembnih 
za občane. Na zbore občanov smo kar pozabili, čeprav  v 
Zakonu o lokalni samoupravi v 44. in 45. členu lepo piše: 

Neposredne oblike sodelovanja 
občanov pri odločanju v občini so 
zbor občanov, referendumi in ljudske 
iniciative. Občani na zboru v skladu 
z zakonom ali statutom občine 
obravnavajo posamezne zadeve, 
oblikujejo stališča, dajejo predloge, 
pobude in mnenja ali odločajo.

Pa poskusimo uveljaviti nekaj tega tudi v občini Miklavž.

Participativni proračun je sistem mednarodno uveljavljenega 
in preizkušenega načina razporejanja dela proračunskega 
denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo 
občani občine (ne samo peščica občanov v svetih KS) in na 
ta način sami odločijo, kateri projekti se bodo v ožji lokalni 
skupnosti izvajali, ter predlagajo projekte, ki bodo izboljšali 
kakovost življenja v kraju.

Ideja participativnega proračuna ni nikakršna novost. 
Praktične izkušnje segajo v leto 1989, ko se je v 
južnobrazilskem mestu Porto Alegre z 1,5 milijona 
prebivalcev mestna oblast, ki jo je leto prej po volitvah 
prevzela Delavska stranka, odločila odločanje o mestnem 

proračunu deloma prenesti na same prebivalce mesta. 
Odločitev je sicer pogojena tudi z dvajsetletno izkušnjo 
vojaške diktature v državi, ki je trajala od 1964 do 1984. 
Ob tem velja poudariti, da v Porto Alegreju participativni 
proračun predstavlja le dobro petino celotnega mestnega 
proračuna, kar pomeni, da ljudje zares odločajo le o 
manjšem delu proračuna. Večina sredstev je tako še vedno 
v rokah mestne oblasti (povzeto z interneta).

Ekonomske koristi participativnega proračuna v primerjavi 
s centralističnim sprejemanjem proračuna so vidne na več 
področjih. Ljudje lahko odločilno vplivajo na zadovoljevanje 
potreb lokalne skupnosti, v kateri živijo, zaradi povečane 
transparentnosti se poveča zaupanje občanov v nosilce 
oblasti in  poraba javnih sredstev postane učinkovitejša.

Naj zaključim. Bližajo se dnevi, ko se pripravljajo proračuni 
za naslednje  leto. Zakaj ne bi uporabili participativnega 
sistema tudi v občini Miklavž tako, kot so to storile že 
številne občine v Sloveniji in po svetu, v Južni Ameriki in 
Evropi, pa tudi v Združenih državah Amerike, Afriki in Aziji. 

Občinske strokovne službe naj predvidijo del sredstev, 
ki jih bodo namenili za projekte, za katere mislijo, da so  
pomembni za občino ali lokalno skupnost. Občani pa naj 
povedo, v kakšnem vrstnem redu naj bo izvedeno. Seveda 
ne bomo postavljali vprašanj za projekte, ki so pomembni 
za vso občino, npr za komunalne naprave, šole in vrtca.  
Se pa lahko postavi vprašanje za nov zdravstveni dom, 
dom za starejše občane, brezplačno pomoč na domu, 
športna igrišča,  kolesarsko pot od Maribora do Starš, 
predlog za ureditev trikotne jase ob kanalu, ki smo jo 
imenovali »Marof«, ali potrebujemo še kakšen pumptrack 
poligon in podobno.

Za začetek lahko poskusimo samo za eno krajevno 
skupnost, kot je to storila MO Maribor, ko je podprla 
prvi projekt uvajanja participativnega proračuna v MČ 
Radvanje. Poskusimo tudi mi v zadovoljstvo enih in drugih 
prebivalcev v občini Miklavž!

Rafko Izlakar

PAMETNO BI BILO 
RAZMISLITI O 
PARTICIPATIVNEM 
PRORAČUNU 

Paberki
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Zima je čas, ko narava leže k počitku, 
ljudje pa se zatekamo k toplemu ognjišču 
in pogosto posegamo po medu in ostalih 
čebeljih pridelkih, ki so v tem letnem času 
nepogrešljivi. 

 Med pogosto uživamo na kosu kruha, uporabljamo ga 
kot naravno sladilo, pogosto pa zaide tudi v kuhinjo, 
kjer ga dodajamo tako mesnim jedem, ribam, omakam, 
marinadam, zelenjavi, sadju, seveda pa tudi slaščičarsko - 
pekovskemu pecivu,… V tem predprazničnem času smo za 
bralce pripravili recept Medena potica za božič. 

Še prej pa nekaj zanimivosti o izvoru in razvoju potice: 
Prve slovenske potice so bile sadne, z nadevom iz 
stolčenega suhega sadja in medu. Suho sadje za potice so 
na peči ali v peči posušili in nato v možnarjih ali v mlinskih 
stopah stolkli v moko. Sladkali so z medom, ki je bil stoletja 
edino sladilo. Poleg sadja so kot nadev uporabljali še 
orehe, lešnike, bučne peške in pehtran. Rozine so na kmete 
prišle zelo pozno. Nadev je bil lahko tudi slan. Potico je v 
pisnih virih prvi omenil Janez Vajkard Valvazor, in sicer v 
Slavi vojvodine Kranjske. Iz opisa je razvidno, da je bila 
prva potica nadevana z orehi in medom, ponekod s skuto. 
Včasih so jih zvijali na poseben način. Testo so razvaljali 
v obliki kroga in ga po vsej površini namazali z nadevom. 
V sredini so zarezali križ, katerega kraki so bili dolgi 12 
cm. Potico so začeli zvijati iz sredine proti zunanjemu robu, 
vsak trikotnik zase. Nastal je dolg tanek zvitek, ki so ga 
prerezali in polagali v model v obliki kače, zvitek na zvitek. 
Potica je na toplem vzhajala, nato pa se je pekla v krušni 
peči. Že od nekdaj so jo povezovali z božičem.

Vir: Janez Bogataj, Potice iz Slovenije

SESTAVINE
Kvašeno testo: 500 g pšenične bele moke, 70 g 
sladkorja, 30 g kvasa, 60 g masla, 4–5 jajčnih rumenjakov, 
2–3 dl mlačnega mleka, ščep soli, 1 jušna žlica sladkorja, 
1 jušna žlica tekočega medu. 
Medeno-orehov nadev: 150 g tekočega medu, 
600 g mletih orehov, 1–2 dl mlačnega mleka, 2 jajci, 
ščep mletega cimeta, ščep mletih klinčkov, ščep stolčenih 
nageljnovih žbic, vaniljev sladkor, naribana limonina 
lupina, ½ dl ruma za aromo. 
Premaz: mleko in jajce.

PRIPRAVA
Testo: Moki, ki smo jo hranili na sobni temperaturi, 
dodamo rumenjake, sladkor, stopljen med in rum. Mleko 
segrejemo in raztopimo maslo. Dodamo mešanico 
soli, mleka in kvasa. Zmešamo srednje gosto testo, ga 
zgnetemo, pokrijemo in pustimo vzhajati čez noč. 
Nadev: Med zelo počasi stopimo v vodni kopeli. Ko 
je stopljen, ga odstavimo, primešamo maslo in približno 
polovico mletih orehov (ki jih lahko nadomestimo s 
piškotnimi ali kruhovimi drobtinami). Vse skupaj zalijemo z 
mlekom. Na koncu dodamo še začimbe in jajci. Priprava 
na peko: Tradicionalno se je potico peklo v okroglih 
lončenih modelih. Dolžino razvaljanega testa določimo 
tako, da izmerimo premer modela in pomnožimo z dva. 
Testo, ki je počivalo čez noč, zjutraj še enkrat premesimo, 
tanko razvaljamo, nanj namažemo medeni nadev in 
potresemo s preostankom mletih orehov. Testo tesno 
zvijemo, položimo v namaščen modelček in ga postavimo 
na toplo, da še enkrat vzhaja. Medena potica je težja in 
vzhaja počasneje. Pred peko kolač premažemo z zmesjo 
mleka in jajc. Pečemo v pečici, ogreti na 175 °C, pribl. 45 
min.

Avtorica recepta: mag. Urška Intihar
Čebelarska zveza Slovenije

Paberki

Medena potica 
za božič 
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22 neverjetnih koristi,
če pijete toplo vodo z limono

Topla voda z limono naše telo obogati z 
veliko vitamini, minerali in drugimi elementi v 
sledovih. Je močan energetski boster in zjutraj 
takoj spodbudi izločanje strupov iz telesa.

1. ELEKTROLITI Limona z vodo telo oskrbi s 
hidratacijskimi elektroliti v obliki kalija, kalcija in magnezija.

2. SKLEPI Voda z limono pomaga preprečevati bolečine v 
mišicah in sklepih ter nastajanje sečne kisline.

3. BOLJŠA PRESNOVA Pitje tople vode z limono 
pomaga telesu pri presnovi in absorbciji hranil, saj pomaga 
k izločanju encimov in spodbuja izločanje želodčne kisline.

4. DELOVANJE JETER Voda z limono pomaga jetrom, da 
proizvajajo več encimov.

5. ČIŠČENJE JETER Voda z limono pomaga jetrom, da 
izločijo presežek toksinov.

6. OKUŽBE DIHAL Limona ima protivnetne lastnosti, zato 
je topla voda z limono odlična pomoč pri vnetju grla ali pri 
prehladu.

7. UREJENA PREBAVA Voda z limono uredi in spodbudi 
gibanje črevesja.

8. SPODBUJA METABOLIZEM Limona z vodo 
spodbudno deluje na delovanje metabolizma in ga naredi 
hitrejšega.

9. ZMANJŠUJE DEPRESIJO IN ANKSIOZNOST 
Limona z vodo vsebuje veliko kalija, ki, kadar ga 
primanjkuje, vodi v depresijo in anksioznost.

10. KREPI IMUNSKI SISTEM Limona je močan 
antioksidant, ki se bori proti prostim radikalom in tako krepi 
delovanje imunskega sistema.

11. URAVNAVA KRVNI TLAK Dnevno uživanje vode z 
limono zniža krvni tlak za 10%.

12. POMAGA PRI NAPIHNJENOSTI, ZABUHLOSTI 
IN OTEČENOSTI Zaradi visoke vrednosti kalija je odlična 
pomoč, saj iz telesa odstranjuje zastajanje tekočin in drugih 
strupov.

13. ALKALIZACIJA Voda z limono viša pH telesa in 
odpravlja zakisanost.

14. POŽIVLJA KOŽO Limone vsebujejo vitamin C, ki je 
znan, da izboljša stanje kože ter jo naredi bolj svežo in 
napeto.

15. ZMANJŠUJE BOLEČINE ZARADI PROTINA 
Limona z vodo odstranjuje in preprečuje kopičenje sečne 
kisline.

16. POMAGA PRI RAZVOJU OTROKA Limona 
pomaga pri nastajanju kostnega mozga pri še nerojenem 
otroku.

17. ODPRAVLJA ZGAGO Limonin sok s toplo vodo 
pomaga pri odpravljanju zgage.

18. ODPRAVLJA LEDVIČNE KAMNE Pitje vode z 
limono pomaga raztopiti ledvične kamne.

19. ODPRAVLJA ŽOLČNE KAMNE Na enak način 
pomaga pri izločanju žolčnih kamnov.

20. HUJŠANJE Limone vsebujejo vlaknine, ki pomagajo 
pri hujšanju in preprečujejo hrepenenje po prenajedanju.

21. ZDRAVJE UST Pitje vode z limono pomaga pri 
zdravljenju paradontoze ter preprečuje zobno gnilobo.

22. PREPREČUJE RAKA Številne študije so pokazale, da 
se rak ne more širiti in nastajati v alkalnem okolju, voda z 
limono pa na telo deluje zelo bazično.

Anica Podlesek

Paberki

ZAKAJ PITI 
MLAČNO 
LIMONADO NA 
PRAZEN ŽELODEC 
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Svojim članicam in članom                                     
ter občankam in občanom 

občine Miklavž želimo                                          
vesele božične praznike                       

in srečno 
novo leto 2018.

Upravni odbor
PGD Miklavž

Misli nam uhajajo
med iskrene ljudi,
med prijatelje...

Miren božič in 
srečno novo leto 2018
vam želijo krajevni sveti                 

KS Dobrovce, KS Dravski 
Dvor, KS Skoke in KS 
Miklavž na Dr. polju

Pred nami so praznični 
dnevi, v katerih postanejo 
vrednota samo ljudje, s 
katerimi delimo življenje.

  
V objemu  BOŽIČA in s 

srečo V NOVO LETO 2018 

Vam želijo Vaši
KO RDEČEGA KRIŽA 

Dobrovce, Dravski Dvor, 
Miklavž in Skoke

Ribiško društvo 
MIKLAVŠKA MLAKA

Vsem občankam in občanom naše 
občine želimo vesel božič ter 
srečno, zdravo in uspešno 
novo leto 2018, svojim članom pa 
dober prijem!
        
RIBIČI DRUŠTVA “MIKLAVŠKA 
MLAKA”

Lepe božične praznike                      
ter veliko umetniških 
užitkov v letu 2018

želijo

   članice in člani 
KUD-a Zvonke 

Antoličič iz 
Miklavža

Vesele božične praznike
in toplo ognjišče ter smeh 

v očeh pa zdravja in veliko 
lepih trenutkov v novem 

letu 2018 želijo DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV

Dobrovce, Modra jesen  
Dravski Dvor, Skoke in 
Miklavž na Dravskem 

polju

LISTA ZA OBČINO 
MIKLAVŽ

želi vsem občankam 
in občanom vesele 

božične in novoletne 
praznike, 

v letu 2018 
pa obilo zdravja, 

uspeha ter osebne in 
poslovne sreče.

Vesele praznike 
in veliko sreče v 

letu 2018 Vam želi 
Občinski odbor 

Miklavž
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PABERKI

MASAŽA 
MOŽGANOV
V vsakem liku je vsota vrednosti 
kroglic 48. Poiščite, katero vrednost 
imajo posamezne kroglice enake 
barve!  
Veliko veselja pri reševanju in masaži 
možganov !  
Raf

Prosvetno društvo Matej Bor, 
Dobrovce

Povaljajte se v sneg,
skrijte sončni kristal v dlani,

zapišite nagajivo zimsko misel
in narišite smeh na obraz vam dragih ljudi –

vse to počnite te praznične dni!

Skupaj z vami v 2018!

ŠPORTNO DRUŠTVO 
DINAMIKA

želi vsem vesel božič 
in srečno v letu 2018!

Bom vprašal kelnar'ce,
ki vince točijo,

če one kaj vedo,
kam je veselje šlo…

 
Vsem občankam in občanom 

želimo veliko veselja ob 
božičnih praznikih in 

naj bo v prihajajočem novem 
letu za vse dovolj sreče in 

ljubezni in kruha in dobrega 
vina…

Miklavški vinogradniki

Božični zvonovi
lepo naj zvenijo, 
v imenu našem 

vam srečo želijo,
da leto 2018 

bi novo zdravo bilo, 
da v srcih sijalo
bi sonce toplo.

Želi Društvo kmečkih žena 
Občine Miklavž

Bliža se najlepši čas v letu,
čas, ko se želje po sreči in 
zdravju selijo iz srca v srce.

 
Trenutki sreče, lepih misli in 

novih doživetij
naj vas spremljajo v novem letu,
božični mir pa naj vam prinese

 voljo, in pogum 
za medsebojno razumevanje.

 
Želimo vam vesele 
božične praznike in

srečno novo leto 2018!
 

  Vsem našim prijateljem 
se iskreno zahvaljujemo

 za sodelovanje v odhajajočem 
letu.

Turistično društvo

Rešitev na eni izmed strani Naših izvirov!

=
=
=

=
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23NAGRADNA KRIŽANKA ŠT. 88
SESTAVIL

RAFKO
IZLAKAR

DESTILAT 
PREMOGA, 

TER
ZNAMKA 
ŽARNIC

TEŽKO,
MALO 

CENJENO 
DELO

NEUMNEŽ, 
TEPČEK,
ZELENEC

BREZBAR-
VNO 

TOPILO ZA 
LAKE

PRIPRAVA 
ZA 

REZANJE

IZDELOVA-
LEC 

KOTLOV

CIRKUŠKO 
TELOVAD-

BENO 
ORODJE

SVETLOBNI 
IZSTRELEK

OZKA 
DESKA

PREDSTOJ-
NIK

DEKANIJE
ORODJE ZA 
OMETANJE

PISATELJ, 
PISEC

GORA V 
ŠVICI

BUDISTIČNI 
MENIH

PIJAČA 
SLOVANOV

DNEVNO 
PLAČILO

ENOGLAS-
NO

DEL DNEVA 
DO 

OPOLDAN

ČRNOMOR-
SKO

PRISTANI-
ŠČE

TIP FIAT. 
AVTOMOB.
SNOV ZA 
BARVE

IZDAJA-
TELJ 

VREDNOST. 
PAPIRJEV

GR. BOG 
PASTIRJEV GLOBOKO 

KOPANJE 
ZEMLJE

TOLSTOJ, 
…

KARENINAANGL. 
PARNIK

KESANJE

TONSKI 
SISTEM
JANEZ 

DRNOVŠEK
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Ugankarski slovarček: AFRIK - morska trava iz palmovih vlaken, ALAJUN – glavno mesto Zahodne Sahare, EFIRA
- klobučnjak na razvojni stopnji med polipom in meduzo, EMITENT - izdajatelj, ki opravlja emisijo denarja, LIPE -
neumnež, nevednež, zelenec, tepček (ekspr.), UNISONO - sozvočje dveh ali več glasov v istem tonu.

Rešitev križanke 87, Vodoravno: AKARAL, DRUŠTVO, APULEJ, GLOG, NN, D, J, RIN, ATI, ZAKLEPAJ, KLIC, ARA, SESALO, 
NA, K, DRETA, ALP, ORIANA, ORO, PD, NIL, IRAK, PIRE, IVER, DEKA, KIS, KACETAR, TIEST, OKOVATI, VSI NA, AL, KOLO, 
EVA, LAMINAT. Rešitev gesla: DRUŠTVO GLOG, DAN JESENI, VSI NA KOLO

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 9. 3. 2018 na naslov Občine Miklavž na Dravskem polju.
Nagrajenci prejšnje križanke št. 87 so: Žiga Lobnik (Ulica svobode 54, Miklavž), Maks Ekart (Trniče 52, Marjeta na Dravskem 
polju) in Marjeta Vujčič (Ulica čebelarja Močnika 18, Miklavž na Dravskem polju). Čestitamo!
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Ugankarski slovarček: AFRIK - morska trava iz palmovih vlaken, ALAJUN – glavno mesto Zahodne Sahare, EFIRA
- klobučnjak na razvojni stopnji med polipom in meduzo, EMITENT - izdajatelj, ki opravlja emisijo denarja, LIPE -
neumnež, nevednež, zelenec, tepček (ekspr.), UNISONO - sozvočje dveh ali več glasov v istem tonu.

Rešitev križanke 87, Vodoravno: AKARAL, DRUŠTVO, APULEJ, GLOG, NN, D, J, RIN, ATI, ZAKLEPAJ, KLIC, ARA, SESALO, 
NA, K, DRETA, ALP, ORIANA, ORO, PD, NIL, IRAK, PIRE, IVER, DEKA, KIS, KACETAR, TIEST, OKOVATI, VSI NA, AL, KOLO, 
EVA, LAMINAT. Rešitev gesla: DRUŠTVO GLOG, DAN JESENI, VSI NA KOLO

= 8,= 6,= 5,= 2 Rešitev Masaže možganov



Vsem občankam in občanom 
Občine Miklavž na Dravskem polju 

želimo mirne in lepe božične praznike,

v letu 

2018 
pa obilo zdravja, sreče, 
osebnega zadovoljstva, 

medsebojnega razumevanja in 
dobrega sodelovanja.

Vaš župan Leo Kremžar, 
podžupan Egon Repnik, 

podžupanja Mirjana Vazzaz Ferčec,
člani Občinskega sveta

in Občinska uprava 
Občine Miklavž na Dravskem polju


