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Županov uvodnik

Mar je prav, da severovzhod Slovenije postane degradirano
področje Evrope, enako izkoriščano kot ‘črna’ Afrika? Morda
se vam zdi primerjava pretirana. Pa je? V Hočah je zrasla
avtomobilska lakirnica, ki je namenjena obstoječi proizvodnji
avtomobilov graške Magne. V Račah ameriška firma proizvaja,
meša, pakira enega najhujših strupov za uporabo v kmetijstvu.
Nikjer sicer v Evropi, samo v Račah. Kitajci načrtujejo
podaljšanje pristajalne steze mariborskega letališča za osemsto
metrov, da bodo lahko pristajala največja potniška in tovorna
letala. Takšna, ki porabijo tri tisoč litrov goriva na uro. Napovedi
tovornega prometa so bile od 115.000 ton preko 84.000 do
50.000 ton na leto. Bolj ko smo opozarjali na nevzdržnost
takšnih načrtov, bolj se je nižala številka. Tri nam najbližja
letališča Gradec, Zagreb in Ljubljana imajo skupno manj kot
trideset tisoč ton na leto. Vse tri! Na mariborskem letališču se
urijo piloti. Krožijo in krožijo. Pa gor in dol. In ponovno, do
onemoglosti. Najraje ob sobotah in nedeljah.
V času zimske kurilne sezone smo v samem vrhu po
onesnaženosti zraka s prašnimi delci. Maribor center, Trbovlje
in mi. Nekajkrat celo na prvem mestu. Po številu rakavih obolenj
smo nad slovenskim povprečjem. In vse krivulje so obrnjene
navzgor. Ob vremenskih ujmah, ki jih je vedno več, se v našo
občino, naš kanalizacijski sistem zlivajo odpadne vode iz
sosednje hoške občine. Iz vseh njihovih obratov v industrijski
coni, ko se bo priključila, tudi iz Magnine lakirnice, letališča.
Naš kanalizacijski sistem ni bil grajen za takšne obremenitve.
Pred tridesetimi leti, ko so risali projekte za miklavško
kanalizacijo, se nikomur ni sanjalo o Magni, medcelinskih letalih.

In o tako uničenem okolju, takšnim spremembam v naravi. Ob
predlanskih silovitih neurjih se je napolnila ogromna cev, skozi
katero prihaja odpadna voda iz Hoč. Smela bi biti napolnjena
le do šest oziroma sedem desetin.
Pri naših hoških sosedih so zgradili 50 do 60 odstotkov
kanalizacije. Ko jo bodo dokončali, se bo količina odpadne
vode povečala za dvakrat, kar se vse steka v naše omrežje.
Brez Magne, brez letališča bi komaj šlo. Na meji. Potrebni
bodo veliki posegi, razširitve, zadrževalni bazeni in velike
ponikovalnice nekje v Rogozi, novi ločeni sistemi, povezani
direktno s centralno čistilno napravo v Dogošah. Ker lepega dne
sistem lahko odpove. Miklavž je nižje ležeč od Rogoze. Voda
še nikoli ni tekla v hrib. Na vse to opozarjamo, zahtevamo in
predlagamo rešitve. Hočemo ohraniti normalnost življenja naših
ljudi v teh naših krajih.
Magna bo povečala proizvodnjo in povečala dobiček za
naslednjih nekaj odstotkov. Magnini delničarji si bodo dodatno
napolnili žepe. Kitajska letalska družba bo na mariborsko
letališče pripeljala tisoče potnikov in jih potem z manjšimi
letali prevažala po Evropi. Svetovni prevozniki različnih pošiljk
bodo povečevali dobičke in kapital s pomočjo nočnih poletov
največjih tovornih letal. Nemška multinacionalka, ki je kupila
drugo, bo ustvarjala dobiček s proizvodnjo kmetijskega strupa,
katerega uporabo bi že zdavnaj morali prepovedati. Mene pa
ob tem skrbi, kako bomo živeli v teh krajih. In nasploh v tem
svetu. Skrbi me za danes. In za jutri. Kakšen svet bomo pustili
svojim otrokom, vnukom? Skrbi me, da naši kmetje ne bodo
več mogli prodajati svoje solate, ker je nihče ne bo hotel kupiti.
Vprašajte, denimo, Stanka Rukava, kaj misli o tem. Skrbi me, da
bodo cene nepremičnin padle... Predvsem pa me skrbi, da bodo
ljudje po nepotrebnem obolevali in prehitro umirali.
Zelo, zelo me skrbi, ker naša država tovrstno ne funkcionira.
Vlada, ministrstva, poslanci, sosednje občine ne delijo mojih
skrbi. Govorijo le o širitvi proizvodnje, rasti gospodarstva.
Moje videnje je drugačno. Nisem proti razvoju, novim delovnim
mestom. Ne mislim, da bi se morali vrniti v čas kočij. So
sodobne tehnologije, ki so čiste, neškodljive. Mislimo desetletja
naprej! Po svetu zapirajo mesta za avtomobile z zastarelimi
dizelskimi motorji. Mnogi se ( prepozno) lotevajo stroge
zaščite podtalnice, vodnih virov nasploh. Onesnažena okolja
čistijo. Varujejo vsako dragoceno drevo. Mi pa bomo uničili
še dodatnih dvesto hektarjev rodovitne zemlje in zelo ogrozili
podtalnico Dravskega polja.
Dvajset let smo gradili občino, ki omogoča prijazno življenje.
Zato se z nami morajo pogovarjati in dogovarjati. Sicer se bom
in se bomo uprli. Če se ne bomo, bo Slovenija postala evropska
Afrika, severovzhodna Slovenija pa njen najslabši del.

Leo Kremžar, župan

OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, OBČINSKA UPRAVA, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju
Tel.: (02) 629 68 20, TRR 01369 - 0100009566, DAVČ. 60592869, e-pošta: obcina.miklavz@miklavz.si internet: www.miklavz.si
NAŠI IZVIRI, GLASILO OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, javno glasilo • Izdajatelj: OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU,
Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju • Glavni in odgovorni urednik in lektor: IVAN ŽIGART • Naslov uredništva: Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju
• Tel.: (02) 629 68 20, Faks: (02) 629 68 28 • E-pošta: obcina.miklavz@miklavz.si • Internet: www.miklavz.si • Grafična podoba, oblikovanje in tisk: Agencija NOVELUS
d.o.o., Ul. heroja Nandeta 37, 2000 Maribor • Naslovnica: Ko češnje zorijo (Z. M.) • Naklada: Glasilo je tiskano v 2250 izvodih in ga prejmejo vsa gospodinjstva v
občini brezplačno.
Javno glasilo občine Miklavž na Dravskem polju NAŠI IZVIRI je vpisano v evidenco javnih glasil, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo pod zaporedno št. 25. Za glasilo se plačuje
9, 5% DDV. 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.

Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

03

04

Občina

Poročilo
Komisije
za priznanja Občine
Miklavž na Dravskem
polju za leto 2018

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev priznanj Občine
Miklavž na Dravskem polju za leto 2018, objavljenega v
lokalnem glasilu »Miklavške novice«, na straneh TVM in
na spletni strani občine www.miklavz.si, je v razpisnem
roku prispelo osemnajst predlogov za podelitev priznanj
petim kandidatom, od tega je bil en predlog formalno
nepopoln. Manjkalo je soglasje predlaganega kandidata
ter utemeljitev predloga.
Komisija v sestavi dr. Marjan Žnidarič in prof. Ivan Žigart
kot člana ter dr. Zdenka Petermanec kot predsednica se je
sestala 26. marca 2018.
Odločali smo se na osnovi pomena dosežkov nominiranca
pri razvoju kraja, občine, društev v njej ali njegovega
prostovoljnega dela, ki so pomembno vplivali na razvoj
in ugled občine. Ob tem pa smo pregledali tudi, ali je
bil predlagani kandidat že kdaj nagrajen. Žal smo kljub
nekaterim utemeljenim vlogam ugotovili, da je glede na
14. člen Odloka o priznanjih Občine Miklavž na Dravskem
polju (MUV št. 23/2015) letos možno podeliti samo bronasti
grb in naziv častni občan.
14. člen Odloka namreč določa, da se lahko priznanja
zlati grb, srebrni grb, bronasti grb ter plaketa podelijo le
dvakrat v posameznem mandatu Občinskega sveta. Glede
na dejstvo, da je bil zlati grb podeljen leta 2016 in 2017,
srebrni grb leta 2016 in 2017, bronasti grb leta 2016 in
plaketa leta 2015 in 2016, je komisija enotnega mnenja, da
moramo Odlok v celoti spoštovati.
Za naziv častnega občana je bil predlagan en kandidat,
dva za zlati grb, eden za srebrni grb in eden za bronasti
grb. Za podelitev plakete ni bilo predlogov.
Za priznanja so prispeli naslednji predlogi: Janez Beranič,

Janez Krajnc, Justina Režman, Mira Zelenik in Marjan
Dobaja.
Predlagatelji priznanj so: DU Dobrovce, DU Miklavž,
Turistično društvo Miklavž, Občinski odbor Desus Miklavž,
KS Miklavž, KS Dobrovce, KS Dravski Dvor, KS Skoke, KUD
Zvonke Antoličič, Društvo vinogradnikov Miklavž, KO RK
Skoke, PD Mateja Bora, Gobarsko društvo Snežka, ŠRD
Skoke, gospod Rafael Izlakar in gospod Franc Lobnik.
Člani komisije so se na podlagi do sedaj oblikovanih
kriterijev in meril ter na podlagi utemeljitev predlagateljev
soglasno odločili, da bronasti grb Občine Miklavž
na Dravskem polju podelijo gospe MIRI ZELENIK.
Naziv častni občan v letu 2018 ne bo podeljen, saj je
predlagani kandidat gospod Janez Beranič za navedene
dosežke že leta 2004 prejel zlati grb Občine Miklavž.
Komisija za priznanja obžaluje, da jo pri podeljevanju
posamezne vrste priznanja omejuje 14. člen Odloka.
To pomeni, da kljub utemeljenemu predlogu in številnim
podporam za podelitev zlatega ali srebrnega grba le-tega
letos ne moremo podeliti.
Občinskim svetnikom in komisiji za podeljevanje priznanj v
novem mandatu bi zato predlagali spremembo Odloka, ki
bi komisiji v izjemnih primerih podelil diskrecijsko pravico,
letošnje predlagatelje za zlati in srebrni grb pa pozivamo,
da kandidaturo za ista kandidata vložijo tudi naslednje leto.

Dr. Zdenka Petermanec,
predsednica Komisije za priznanja
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Mira
Zelenik

Mira Zelenik, rojena Ljubljančanka, se je kmalu po rojstvu
s starši preselila v Dravski Dvor. Že kot mladenka se je
angažirala pri urejanju in osamosvajanju kraja. Sodelovala
je v različnih krajevnih organizacijah in društvih. Osem let
je članica upravnega odbora društva Glog, v zadnjem času
je njegova podpredsednica. Je tudi članica Turističnega
društva Miklavž. Že 11 let uspešno vodi Društvo
upokojencev Modra jesen Dravski Dvor, povezuje člane in
sodeluje v vseh sekcijah.
Za razvoj kraja in za druženje z ljudmi namenja veliko
svojega časa. Predlagatelji Krajevni svet Dravski Dvor in
podporniki Društvo upokojencev, Društvo Glog in občinska
organizacija Desus Miklavž se ji želijo za vse zahvaliti z
današnjim priznanjem.

DRUŽINSKO
PODJETJE KOKOL
IN KOKOL, d. o. o.
Družinsko podjetje Kokol in Kokol je podjetje, ki se
lahko pohvali z več kot 30-letno tradicijo na področju
gradbeništva. Začetki njegovega delovanja segajo v leto
1986, ko je Venčeslav Kokol kot samostojni podjetnik
začel opravljati razna storitvena dela, predvsem na
področju gradbeništva ter izposoje lahke in težke gradbene
mehanizacije. Kmalu po ustanovitvi firme je prišlo do
dopolnitve osnovne dejavnosti in opravljanja storitev
prevozništva.
Leta 2005 sta se pri vodenju podjetja očetu pridružila še
sinova Benjamin in Borut. Skupaj so ustanovili družinsko
podjetje Kokol in Kokol, d. o. o. in v nabor dejavnosti
zapisali Gradbeništvo, proizvodnja, trgovina, posredništvo,
najemi, promet in storitve.
Z ekipo skoraj 25 zaposlenih prevzemajo celovite projekte
in jih v celoti tudi zaključijo, bodisi da gre za visoke ali
nizke gradnje, zimsko službo, vzdrževalna dela, izgradnjo
kanalizacije, energetskih vodov ali opravljanje prevozov s
tovornjaki po vsej Evropi.
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Visoko kakovostno opravljene storitve so najboljše
priporočilo, zato so svoje delovanje razširili na širše lokalno
okolje, pri tem sodelujejo tudi z večjimi kooperanti.
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KLJUČAVNIČARSTVO
KOVAČIČ
Družinsko podjetje se z obdelavo kovin ukvarja že od
leta 1967, ko ga je Slavko Kovačič tudi ustanovil. Z
opravljanjem visoko kakovostnih storitev se je podjetje
razvijalo, širilo pa se je sodelovanje s poslovnimi partnerji.
Leta 1980 je vodenje podjetja prevzel sin Dušan in
uspešno delovanje ključavničarske stroke tako na področju
stroke kot sodelovanju s poslovnimi partnerji, zgodbo
uspeha pa od l. 2009 nadaljuje Dušanov sin Uroš. S
fleksibilnostjo in učinkovitostjo postajajo vse boljše podjetje,
to pa zagotavljajo s stalnim prilagajanjem željam svojih
naročnikov.
Zavezo, opravljanje visoko kakovostnih storitev so
nadgradili z družinskimi vrednotami, kot so spoštovanje,
medsebojno usklajevanje, pozornost in skrb za bližnjega,
zato zgodovino podjetja od l. 2009 piše že tretja
generacija.
V 50 letih poslovanja so postali sinonim tako za kakovost
kot zanesljivost, ne le v domačem okolju, temveč tudi širše.
Razširili pa so tudi nabor dejavnosti, ki jih izvajajo v svojih
prostorih: poleg osnovnih ključavničarskih del ponujajo
tudi posege z obdelovalnimi stroji za pločevine, stiskalnice,
varilne aparate...

AVTO CENER JOŽEF
ŽUNKOVIČ
Tudi zgodba uspeha Avtoservisa Žunkovič je zgodba
skromnih začetkov in veliko vloženega truda. Starejše
generacije se še bodo spomnile, kako je leta 1976 iz hleva
v lasti Julke Lipovec nastala majhna servisna delavnica za
avtomobile tipa Škoda in Fiat. Njen ustanovitelj, žal že
pokojni Jože Žunkovič starejši, si je tako uresničil veliko
željo pa lastnih prostorih. Storitvam avtoservisa je kaj hitro
priključil še avtovleko in razne avtokleparske in avtoličarske
usluge. Širjenje dejavnosti je zahtevalo tudi večje prostore,
zato se je preselil na Ptujsko cesto, kjer delavnica stoji še
danes.

Poleg predanosti svojemu poklicu pa je bil Jože Žunkovič
starejši s srcem zapisan tudi gasilcem oz. PGD Miklavž.
Naklonjenost tej plemeniti dejavnosti je povezal s svojo
stroko in se vse bolj specializiral za servisiranje in prodajo
gasilskih črpalk.
Po smrti je vodenje prevzela žena Nada, sedaj pa ga vodi
sin Jože mlajši ki je dejavnost razširil in poleg servisiranja
gasilskih črpalk nudijo tudi obnovo in izdelavo gasilskih
vozil.
Po zaslugi kvalitete, odzivnosti, prilagodljivosti ter ljubezni
do gasilstva, ki se prenaša iz generacije v generacijo,
je v tej panogi postalo podjetje z dolgoletno tradicijo in
prepoznavnim imenom doma in v tujini.
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MEŠANI PEVSKI
ZBOR DU
MIKLAVŽ

Zborovsko petje je Slovencem položeno v zibko in ni ga
kraja niti družabnega srečanja, kjer ne bi odmevale vesele
ali pa bolj otožne melodije. Tudi v naši občini je prepevanje
v zborih tradicija, MPZ DU Miklavž pa jo goji že tri
desetletja. Takrat je izražena pobuda o ustanovitvi moškega
pevskega zbora v vrstah članov DU Miklavž povezala
ljubitelje petja v zbor- njegov prvi zborovodja je bil Stanko
Colnarič, prvi predsednik pa Vinko Purnat. Z vajami so
začeli že teden dni po ustanovitvi in od takrat zbor deluje
neprekinjeno.

Pričeli so z vajami in prvimi nastopi- sprva v domačem
kraju, kasneje pa so se opogumili, razširili nabor pesmi,
izboljšali kvaliteto petja in se vedno pogosteje predstavili
tudi širše: od prekmurskih ravnic do primorskih pečin. Še
vedno pa so najbolj prepoznavni in najraje prepevajo
doma- redko se v kraju odvija prireditev ali srečanje, kjer ne
bi odmevala njihova pesem.
Narava življenja je takšna, da se je v tem času spreminjalo
članstvo v zboru - od mnogih so se poslovili, vsakega
prišleka z veseljem sprejmejo v svoje vrste.
Za svoj trud pri ohranjanju slovenske pesmi in ter prispevek
h kulturni tradiciji so prejeli številna priznanja. V zahvalo,
da že 30 let ohranjajo in negujejo slovensko pesem in z
njo bogatijo kulturno življenje občine, jim župan občine
Miklavž podeljuje priznanje.

PROSTOVOLJNO
GASILSKO DRUŠTVO
MIKLAVŽ
Skozi desetletja se je obseg dela gasilskih društev
dopolnjeval in širil. Poleg osnovne dejavnosti, požarne
obrambe, z vso odgovornostjo skrbijo za zaščito in
reševanje ljudi in premoženja ob naravnih in drugih
nesrečah ter na civilno zaščito prebivalstva.
V zadnjih letih, ko naravne nesreče vse pogosteje ogrožajo
življenje in premoženje, se je pokazal pomen gasilstva in
srčnost prav vsakega gasilca.

Začetki društva segajo daleč nazaj v leto 1928, ko so
pogosti požari ter elementarne nesreče prisilile miklavške
može, da so ustanovili požarno obrambo, današnji PGD
Miklavž. Ustanovni občni zbor je potekal 28. februarja
1928. Za vasico s približno 70 s slamo kritimi hišami je bila
ustanovitev izrednega pomena.
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Ob koncu je potrebno omeniti, da sodelujejo tudi pri
prijetnejših dogodkih v občini, kot so npr. spremstvo na
pustni povorki in drugih večjih prireditvah, rokave pa
zavihajo tudi ob postavitvi majskega drevesa in kresa ter
zagotavljajo požarno stražo. Člani društva pustijo v društvu
nikoli poplačane ure svojega prostega časa in za vse, kar
so v vseh teh letih postorili, si brez kančka dvoma zaslužijo
priznanje župana občine Miklavž na Dravskem polju, ki jim
naj bo spodbuda tudi za vnaprej.
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JELKA TACER
Kdo od vernikov miklavške župnije, krajanov Miklavža na
Dravskem polju, ne pozna Jelke Tacer, ki že blizu trideset
let z veliko ljubeznijo skrbi, da je naša župnijska cerkev
sv. Miklavža lepa, zmeraj okrašena in da so nedeljske
ter praznične maše polne petja in posebnega vzdušja,
ki ga človek lahko doživi v cerkvi, ki je sicer posvečen
prostor, hkrati pa ima tudi veliko kulturno- umetnostno in
zgodovinsko vrednost. Jelka Tacer je velik del svojega
življenja posvetila cerkvi in domačim vernikom. V skrbi, da
se miklavški verniki v lepem okolju naše sijajno obnovljene
cerkve dobro počutijo, z rožami krasi oltarje, pomaga pri
čiščenju cerkve, če je potrebno zakrpati ali pa zašiti nov
prt, takoj priskoči na pomoč. Najraje pa poje na koru,
kjer uživa s svojimi sopevkami v petju slovenskih cerkvenih
pesmi, katerim pa s svojim izstopajočim glasom daje
poseben pečat. Zgodilo se je že, da je ob odsotnosti ostalih
pevk mašo odpela tudi kar sama. Jelka Tacer pa ni aktivna
samo na verskem področju, ampak kot dolgoletna članica
KUD-a Zvonke Antoličič pomaga v mešanem pevskem
zboru kot pevka negovati in ohranjati tudi ljubiteljsko
zborovsko petje.

RAFAEL
IZLAKAR
Rojen l. 1934 v Trojanah se je po zaključku šolanja zaposlil
v TAM-u. Poleg službenih obveznosti je bil vsa leta vpet v
številne društvene in družabne dejavnosti, ki jih je, ko se je
z družino preselil v Miklavž, poskušal obuditi oz. ustanoviti.
Je tudi ustanovitelj občinske organizacije Desus in že peti
mandat, od ustanovitve naše občine, njen predstavnik v
občinskem svetu.
V vseh letih je bil član različnih komisij in odborov
občinskega sveta. V iztekajočem mandatu je predsednik
Statutarno pravne komisije.
Velja za kritičnega opazovalca, pa najsi gre za občinske
zadeve ali društvene cilje in s svojim mišljenjem in
izražanjem pogosto opozarja na pomanjkljivosti in napake
ali pa le predstavlja drugo plat v iskanju skupne rešitve.
Rafael Izlakar je s svojimi 84 leti brez dvoma najstarejši
svetnik naše občine, če pa zraven pridamo še njegovo
energičnost, načelnost in širino vpogleda v delovanje
občine, mu ni para daleč naokoli!

Brez dvoma pa mu gre pripisati največ zaslug za
ustanovitev Društva za zdrav način življenja Glog, ki s
svojimi aktivnostmi v življenje občanov vnaša spoštljiv in
odgovoren odnos do zdravja.

Naši izviri
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PRIZNANJE
OBČINSKI
UPRAVI

Če bi se kdaj v prihodnosti kakšen zgodovinar lotil dela, da
bi želel čim podrobneje prikazati in ovrednotiti družbeno
življenje zadnjih dveh desetletij v Občini Miklavž na
Dravskem polju, bi se mu zagotovo nakopičilo zavidljivo
mnogo raznovrstnega in zelo dragocenega gradiva.
Prikazal bi se zelo bogat mozaik dogodkov, kamor je skoraj
sleherni občan po svojih zmogljivostih prispeval svoj delež.
Kakor pravijo: kamen na kamen palača. Seveda, nekateri
so prispevali več, drugi manj. Nekateri so pač bolj vidni,
drugi pa skoraj neopazni – skratka, vsakdo je po svoje
zaslužen v tem skupnem prizadevanju za lepši jutrišnji dan.
Prav zaradi tega smo lahko danes, ob 20-letnici miklavške
občine, z gotovostjo in ponosom prepričani, da živimo
v eni izmed najbolj urejenih občin v naši državi. In zelo
pomembno vlogo je pri tem odigrala tudi domača občinska
uprava. Če uporabimo gledališko prispodobo, bi lahko
dejali, da je njeno mesto sicer v zaodrju, ki pa zavoljo

tega ni prav nič manj pomembno kot protagonistovo na
odru, kajti brez njih ne bi bilo predstave. Občinska uprava
so možgani in tudi srce celotnega dogajanja v občini, saj
OU opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in
administrativne naloge na področju splošnih, normativno
pravnih in upravnih zadev, javnih financ, gospodarskih
dejavnosti in kmetijstva, družbenih dejavnosti, varstva
okolja in urejanja prostora, gospodarskih javnih služb in
infrastrukture, inšpekcijskega nadzorstva in občinskega
redarstva, gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in drugih
nalog iz pristojnosti občine. Za vsem tem pa stojijo ljudje, ki
to opravljajo iz dneva v dan, in ne brezimna množica, zato
je prav, da se jih ob tej svečanosti spomnimo. Nekateri, ki
so zaorali prve globoke brazde novonastale občine, so že
upokojeni: Francka Pegan, Zlatka Šmarčan in Ana Juvan.
Upokojeni so tudi Jožef Emeršič, Elizabeta Tomažič, Danica
Divjak, Darinka Mikolič in Drago Bračko. Nekateri so se
zaposlili drugje, in sicer Zalka Božič, Jasna Bitenc, Mateja
Skok, Domen Žnidarič in Jožef Kerhe. Žal nekaterih ni več
med nami: Zdenka Fatur, Irena Lasbaher, Ivan Greifoner in
zunanji sodelavec Alojz Brumen.
Danes pa v upravi uspešno delujejo: Zvonko Fištravec,
Suzana Gomolj, Simon Hmelak, Tatjana Kramarič Petek,
Aleš Rojko, Renata Vučina Velički, Dušanka Glavica, Blaž
Rajter, Katarina Polc, Zrinka Majstorović, Tina Goričan,
Roman Lorenčič, Stanka Šalamun, Cvetka Mekina, Suzana
Bogovič, Miran Košar, Črtomir Sekač, Zlatko Horvat, Ilija
Barišić, Biljana Karupović in Simona Horvat.

Svečana
akademija 2018
Svečana akademija že leta predstavlja vrhunec prireditev
in praznovanj ob obeležitvi praznika naše občine, letos še
posebej slavnostna, saj mineva okroglih 20 let obstoja naše
občine. Tudi letos je bila v prostorih našega kulturnega
doma izpeljana v četrtek, 19. aprila. Kljub dejstvu, da
je akademija potekala v četrtkovem večeru, torej sredi
delovnega tedna, je bil kulturni dom zapolnjen do zadnjega
kotička.
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Slavnostno srečanje je predvsem priložnost podelitve
občinskih priznanj, k pomembnosti dogodka pa zagotovo
prispeva tudi kulturni program. V uvodu so himno zaigrali
člani trobilnega kvinteta KUD Godba Ruše, v prvem sklopu
kulturnega programa pa so se predstavili tudi učenci
OŠ Miklavž pod vodstvom učiteljice Janje Draškovič,
skupina Lastovke, ki jo po novem vodi Gašper Kundih, in
tamburaški orkester pod taktirko Metke Verbančič Osterc.
Zbrane je nato pozdravil župan Leo Kremžar in oziraje
se nazaj na 20-letno pot življenja in dela v občini iskreno
izrazil zadovoljstvo in ponos. Zadovoljstvo, da pridobitve
v vseh krajih občine ponujajo kvalitetne pogoje življenja
prebivalcev občine, ponos pa, ker je prej omenjeno rezultat
skupnih prizadevanj - občinskega sveta, občinske uprave,
svetov krajevnih skupnosti, predvsem pa občanov, ki si
prizadevajo za prijetno sobivanje.
V nadaljevanju so bila podeljena priznanja župana
občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2017. Gre
za izkazovanje hvaležnosti posameznikom, društvom
in organizacijam, ki z lastnim prispevkom evidentno
pripomorejo, da je življenje v občini prijetno, varno
in obogateno. Letos je bilo podeljenih kar 8 priznanj,

prejeli pa so jih: družinsko podjetje Kokol in Kokol,
ključavničarstvo Kovačič, Avtocenter Jože Žunkovič, Jelka
Tacer, Moški pevski zbor DU Miklavž, Prostovoljno gasilsko
društvo Miklavž, Rafael Izlakar in občinska uprava občine
Miklavž.
Predsednica komisije za priznanja in nagrade v občini
Miklavž na Dravskem polju dr. Zdenka Petermanec je
predstavila utemeljitve komisije, ki je letos prejela veliko
predlogov. Z obrazložitvijo je bil podeljen bronasti grb,
prejela pa ga je gospa Mira Zelenik.
Kulturni program so zaokrožili učenci naše šole pod
mentorstvom Blanke Širovnik. Po uradnem zaključku
svečane akademije so številni prisotni izkoristili priložnost in
nagrajencem tudi osebno čestitali ter tako ustvarili prijeten,
sproščen zaključek slovesnosti in, kot se za jubilej spodobi,
tudi torta ni manjkala.

Andreja Senčar

PESTROST 29. SEJE
OBČINSKEGA SVETA

Občine Miklavž, za kar so se okrepile tudi nočne patrulje.
Slednje so bile, sodeč po besedah policistov, uspešne in
že nekaj storilcev odkrile. Glede na prometno dostopnost
naših krajev pa je možno ugotoviti, da smo zanimivi
nepridipravom iz republik nekdanje Jugoslavije, Romunije in
Bolgarije.

Sodeč po točkah dnevnega reda 29.
redne občinske seje Občinskega sveta
Občine Miklavž je bil sklic 12. marca 2018
rekorden. Kar 24 različnih tematik je bilo
namenjenih v obravnavo.

Z 12 glasovi ZA in 1 PROTI so potrdili Dokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt“
Povezava Ulice Kirbiševih do Ptujske ceste z ureditvijo
pločnika“, za kar je bila ob razpravi prisotna Martina
Magajna Gerželj, ki je odgovorna oseba za izdelavo
investicijske dokumentacije. Znotraj tega projekta se bo
uredila povezovalna cesta med lokalno in regionalno cesto
s pločnikom in javno razsvetljavo, kar posledično pomeni,
da se ukine neustrezno obstoječe križišče pri trafiki oziroma
La Bohèmu v Miklavžu. Projekt bo težak približnih 140.000
EUR , pri čemer se nekje 30.000 EUR obeta pridobitev
nepovratnih sredstev.

Sprememba Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, ki se je
nanašala na uskladitev z veljavno standardno klasifikacijo
dejavnosti, o čemer je spregovoril tudi predstavnik ZD
Marko Turčin, je bil tokratni svetniški uvod. Informacije
o varnostnih pojavih na območju občine Miklavž v
letu 2017 so bile stabilne in ugodne, sta natančneje
predočila Leon Greifoner in Borut Horvat s Policijske
postaje Maribor II. Kazniva dejanja so se sicer povečala,
največ kršitev je bilo iz javnega reda in miru. Prometnih
nesreč je bilo obravnavanih 40, k sreči le 3 s hudimi
telesnimi poškodbami. Poročilo je tako denimo postreglo
z najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč, ki pa so:
nepravilna stran vožnje voznikov, neupoštevanje pravil
o prednosti, neprilagojena hitrost, neustrezna varnostna
razdalja, nepravilen premik z vozilom in nepravilno
prehitevanje. Spregovorilo se je tudi o povečanem številu
vlomov v stanovanjske hiše in poslovne objekte na območju

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
projekt Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin
za pešce, in sicer od Antoličičeve do Zelene ulice v
Miklavžu, so prav tako potrdili, ki zajema rekonstrukcijo
ceste v dolžini 480 metrov ter rekonstrukcijo vodovoda v
dolžini 240 metrov. Letošnje in prihodnje leto se načrtujejo
realizirati ta projekt, ki pa bo občinske finance obremenil
za 378.000 EUR.
Športno igrišče v Dravskem Dvoru, ki dobiva končno
podobo, se je na podlagi sprejetega sklepa oziroma DIIP-a
na tej občinski seji nadgradilo še z 12 parkirnimi prostori,
ki bodo občinski proračun stali 43.648,16 EUR.

Naši izviri

Občina
Dograditev vrtca Ciciban v Dobrovcah je odprta tema že
nekaj časa, v načrtu je realizacija septembra 2018. DIIP
investicijo vrednoti v višini 203.730 EUR, z upoštevanimi
nepovratnimi sredstvi skorajšnjih 40.000 EUR. Dograjena
bo igralnica drugega starostnega obdobja, umivalnica s
sanitarijami, pisarna za zaposlene ter likalnica, pridobljena
pa se bodo istočasno tudi štiri dodatna parkirna mesta. Na
veselje otrok pa se bo proti vzhodu povečalo tudi obstoječe
otroško igrišče.
Veljavna uredba na področju javnih financ določa, da je za
investicijske projekte vrednosti nad 2.500.000 EUR poleg
DIIP-a (dokumentna identifikacije investicijskega projekta)
in PIZ-a (predinvesticijske zasnove) potrebna še potrditev
investicijskega programa (IP), ki je za ureditev komunalne
infrastrukture v Lovski in Ul. 8.februarja v Dravskem Dvoru
potrjena na tokratni občinski seji.
Tanja Vindiš Furman je v imenu Javnega medobčinskega
stanovanjskega sklada Maribor predstavila naloge in redne
programe, ki jih bo sklad izvajal v letu 2018 ter ključne
merljive cilje sklada kakor tudi dopolnitve letnega načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem sklada ter splošne pogoje
poslovanja.
Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor
za leto 2017 sta predočila Ivan Kobal (v delu, ki se
nanaša na inšpektorat) in Igor Rep (v delu, ki se nanaša
na delovanje redarstva). Inšpekcijski nadzor je bil usmerjen
predvsem na prijave, pridobljene od občinske uprave ali
vložene na sedežu inšpektorata. Praviloma štirikrat na
mesec so potekali pregledi na terenu. Več postopkov je
tako bilo uvedenih za nepravilno odložene odpadke v
naravnem okolju ali ob cestni infrastrukturi. Obravnavan je
bil primer nezakonite gradnje ribnika, oblaganje brežine
s salonitnimi ploščami, prav tako neprimerno urejeno
odvajanje meteornih voda. Še vedno razrast vegetacije
ovira preglednost križišč. V Dravskem Dvoru je inšpektor
izvedel inšpekcijski postopek proti občanu, ki je brez
dovoljenja postavil cestno zaporo in izvedel poseg. Redarji
pa so se ponovno ukvarjali z neupoštevanjem prometnega
znaka v Ul. Marjana Nemca v Miklavžu ter parkiranjem
na mestu za invalidne osebe in na pločniku oziroma javnih
površinah. V razpravi so občinski svetniki izpostavili še
obratovanje nelegalne trgovine z avtomobili, kurjenje
neprimernih surovin v zasebnih kuriščih, izlivanje gnojnice,
zaraščenost privatnih posesti, naneseno blato na cestišče...,
predvsem pa, da se od redarske službe pričakuje več
izrečenih ukrepov.

Dušan Janžek je želel izvedeti, zakaj Društvo miklavških
kurentov ni dobilo odgovora oziroma sredstev za
sofinanciranje programov na podlagi oddane vloge na
razpis. Ker je bila prošnja poslana po preteku razpisnega
roka, do dodelitve sredstev ni prišlo, se je glasil odgovor
občinske uprave.
Silvo German je povprašal o postopku razlastitve
zemljišča za javno cesto v Ul. 8. februarja v Dravskem
Dvoru, kjer se sodeč po odgovoru uslužbenca uprave
čaka na pravnomočnost odločbe, s katero se razlastitveni
upravičenki, to je Občini Miklavž, dovoli izvedba postopka
parcelacije oziroma odmere zemljišča v skladu z dejanskim
potekom ceste na podlagi načrta parcelacije-predloga
razlastitve, ki ga je izdelalo geodetsko podjetje. Po
pravnomočnosti odločbe se bo nadaljevalo s postopkom.
Prej navedeni svetnik je še dodal, da so se v tem delu
cestišča pojavile udarne jame, ki jih je nujno potrebno
sanirati.
Rafael Izlakar je prenesel željo nekaterih upokojencev
občinske uprave Občine Miklavž, in sicer, da se te povabi
na vse občinske prireditve in da se jim redno pošiljajo
izvodi občinskega glasila.
Majda Dobaj je to točko povezala s predlogom, da
se čim prej sanirajo udarne jame, ki so se pojavile na
makadamskih cestiščih.
Druga obravnava z upoštevanimi predlogi prve obravnave
je narekovala potrditev Proračuna Občine Miklavž za
leto 2018 s pripadajočim amandmajem, ki se nanaša
na sofinanciranje prireditve Rock vikend Dan mladosti v
višini 6.500 EUR. Za slednjo dopolnitev je bil še v času
javne razprave podan predlog tudi s strani Športnega
društva Dinamika. Takrat, torej do 16. februarja 2018,
je svoj predlog podal tudi KS Miklavž, in sicer v zvezi z
izgradnjo zdravstvenega doma Miklavž, za katerega bi
se naj časovno opredelile aktivnosti. Natančneje je na tej
občinski seji skozi preostale proračunske postavke popeljala
uslužbenka uprave Tatjana Kramarič Petek, ki je za leto
2018 evidentirala prihodke v višini 5.593.602 EUR in
6.418.107 EUR odhodkov. V tej navezavi so potrdili še Letni
načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miklavž za
leto 2018.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor je
posredovalo v potrditev tudi finančni načrt in program
dela za leto 2018, kar je pristojnost Občine Miklavž kot
soustanoviteljice.

Opredelil in potrdil so plan letnega in zimskega ter
investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin
za letošnje oziroma prihodnja štiri leta. Pravilnik o pogojih,
načinu in cenah oddaje poslovnih prostorov v lasti Občine
Miklavž za nekomercialni namen je bil dopolnjen z
Večnamenskim objektom v Športnem parku Dobrovce in
starim objektom NK Dobrovce na podlagi pred kratkim
pridobljene lastninske pravice na novi nepremičnini.

Na pobudo investitorja gradnje ceste in stanovanjskih
objektov v sedmem odcepu Ul.8.februarja v Dravskem
Dvoru, da se novozgrajenim objektom določijo hišne
številke, je Svet krajevne skupnosti Dravski Dvor, kasneje pa
tudi Občinski svet Občine Miklavž sprejel, da se ta nova
ulica poimenuje Svetla ulica.

Tokratna občinska seja pa je bila povezala s pregledom
analize tveganja za onesnaženje podzemne vode na
območju predvidene prašičje farme Kac iz Skok. Profesor
hidrogeologije je ugotovil, da predvidena lokacija v gozdu
med Dobrovcami, Skokami in Miklavžem ne bo imela
vpliva na zajetje Dobrovce, razen v primeru novih črpalnih
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vodnjakov oziroma razširitve obstoječega črpališča.
Trenutna lokacija predstavlja največje tveganje za vodni vir,
s stališča zaščite vodnega vira pa je po strokovnjakovem
mnenju najprimernejša lokacija severno od vasi Skoke, ki je
bila presojena in v Občinskem prostorskem načrtu Občine
Miklavž potrjena že leta 2004. Tveganje za onesnaženje
podzemne vode obstaja le v navezavi gnojenja z gnojevko.
To je odvisno od zemljišč, na katerih se bo gnojenje
izvajalo, česar pa v danem trenutku, kot so zapisali,
ni mogoče presojati. Uvodoma je župan kratko povzel
kronologijo razprav in več sprejetih sklepov Občinskega
sveta Občine Miklavž na temo preselitve kmetije Kac in
opomnil na pismo odvetnika, ki je bilo predloženo tudi

občinskim svetnikom. Sledila je razprava in glasovanje,
da se v okviru postopka priprave novega Občinskega
prostorskega načrta (OPN) Občine Miklavž za preselitev
kmetije Kac iz naselja Skoke predlaga novo zemljišče, in
sicer v gozdu med Dobrovcami, Miklavžem in Skokami. Ta
predlog je občinski svet tokrat z 8 glasovi ZA in 2 PROTI
potrdil.

LANSKOLETNA
POROČILA IN
ZAKLJUČNI RAČUN
TER OBČINSKA
PRIZNANJA

in posledične razporeditve stroškov delovanja organa.
Slednji je predočil tudi Zaključni račun finančnega načrta
za leto 2017. In kaj pravzaprav počne prej imenovani
urad? Za občine ustanoviteljice izvaja monitoring stanja
okolja, pripravlja ukrepe in smernice varstva okolja, izdaja
dovoljenja za prekomerno obremenitev okolja s hrupom in
potrdila o prijavi uporabe zvočnih naprav na prireditvah...

Aprilsko občinsko praznovanje je v občini
Miklavž razmaknjeno skozi vse dni tega
pomladnega meseca. Prazničen utrip je
tako bilo mogoč začutiti tudi na občinski
seji 16. aprila 2018, a razprave niso bile
nič manj obsežne kot po navadi.
Ravnateljica OŠ Miklavž Dušanka Mihalič Mali je zbranim
poročala o lanskoletnem poslovanju javnega zavoda,
ki v šolskem delovanju zaposluje 76 in v vrtčevskem 42
zaposlenih. V okviru vzgojno-izobraževalnega dela je v
dveh enotah vrtca oblikovanih 14 oddelkov. Iz proračuna
občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med
ceno programov in plačilom staršev. Občina financira tudi
investicijsko vzdrževanje in nadstandardne programe. Na
področju osnovnošolskega izobraževanja, kjer je poleg
matične še podružnična šola v Dobrovcah, se znotraj
občinskega proračuna poleg plač zaposlenih omogoča
še vzdrževanje objektov; stroški prevozov učencev in
dodatni programi. Lansko leto je bilo v znamenju dveh
velikih pridobitev: dograjene in prenovljene podružnice ter
sanacije kotlovnice na matični šoli. Predstavljeno Poročilo o
poslovanju javnega zavoda Osnovna šola Miklavž za leto
2017 je izkazalo presežek prihodkov nad odhodki v znesku
3.360,61 evrov, ki se bodo namenili pokrivanju neizterljivih
terjatev.
Tokrat so dopolnili Odlok o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave Medobčinski urad za varstvo okolja in
ohranjanje narave zaradi priključitve Občine Hoče-Slivnica

Mateja Pleteršek

Letno poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega
koncepta v občini Miklavž za lansko leto je pripravila
Energetska agencija za Podravje (Energap). Poročilo
vsebuje prikaz stanja na področju rabe energije, izvedenih
aktivnosti v skladu z akcijskim načrtom Lokalnega
energetskega koncepta (LEK) ter predvidene dejavnosti za
prihodnje leto. Delci PM10 oziroma onesnaženost zraka
z njimi je bila ob izmerjenih maksimalnih dnevnih ravneh
delcev višja lansko leto kot leto poprej, in to predvsem
januarja in februarja. Govorimo torej o času kurilnega
obdobja, tako da so razlog kurišča, je izpostavilo poročilo.
Kakor tudi, da so se z uvedbo daljinsko energetskega
upravljanja javnih objektov v občini opazno znižali
stroški za energijo in omogočeno je delovanje v skladu z
okoljskimi predpisi.
Letno poročilo o poslovanju družbe Catv, d. o. o. za leto
2017 je izkazalo izgubo v višini 645,81 evrov, kar je bilo
razvidno iz pripravljenega gradiva družbe, namenjenega
občinskemu svetu.
V točki pobud in vprašanj je Edvard Škrabl v imenu KS
Skoke predlagal, da občina v okviru svojih pristojnosti
ukrepa v primeru motenja okolja, predvsem s hrupom pri
povečanem številu preletov letal (šolanje pilotov). Župan je
ob tem obljubil, da bo občina Miklavž v imenu organov
občine in svetov KS pripravila protestno pismo in ga
naslovila na pristojno institucijo.
Leonida Gavez Šerbinek je v imenu občanke vprašala,
kako je urejeno lastništvo ceste v Ulici miru v Miklavžu.
Uslužbenec občinske uprave Aleš Rojko je ob tem povedal,
da gre v Ulici miru za nerešeno stanje, saj investitorji niso
odstopili zemljišč v javno dobro, kar bi morali zagotoviti
v okviru komunalnega opremljanja. Ista svetnica je tudi
v premislek predlagala, da bi raznos Miklavških novic
prevzela zainteresirana občinska društva.
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Silvo German je prosil, da bi sanirali luknje v cestišču v Ulici
8. februarja v Dravskem Dvoru, ki so nastale potem, ko je
občan nedovoljeno posegal v cestišče. Ker pa je to območje
še v postopku razlastitve, v zemljišče ne sme posegati nihče,
je bil odgovor. Na isto temo je svetnik še nadaljeval z
vprašanjem: Ali je z lastnikom zemljišča v Ulici 8. februarja
v Dravskem Dvoru že podpisana pogodba o odkupu
zemljišča za ureditev ceste v Ulici 8. februarja, če ne, ali
še teče razlastitveni postopek? Župan je ob tem odgovoril,
da je z lastnikom zemljišča v Ulici 8. februarja v Dravskem
Dvoru sklenjena predpogodba za odkup nepremičnine
in dokler zadeva ne bo končno realizirana, postopek
razlastitve zemljišča za javno cesto miruje. Dodal je, da
pa so se v predmetni ulici začele pojavljati nove težave z
drugimi lastniki.
Rafka Izlakarja so zanimale rumene vreče, ki so jih
gospodinjstva v preteklih dneh že dobila. Prav tako želi, da
občinski svet odloči o spremembi Poslovnika Občinskega
sveta Občine Miklavž, ki bi omogočila hranjenje posnetkov
občinskih sej. V imenu Statutarno pravne komisije je
imenovani svetnik predlagal dopolnitev Pravilnika o
subvencioniranju izgradnje in nakupa črpališč odpadnih
voda na območju Občine Miklavž na Dravskem polju
v smislu, da občina vzpostavi nadzor nad upravičenci,
katerim je bila odobrena subvencija za črpališče, še zlasti
v primeru, ko upravičenci nameravajo uveljaviti povrnitev
stroškov popravila in nakupa nove črpalke, če se ta pokvari
izven svoje garancijske dobe, in na podlagi tega vključiti
primeren tekst v pogodbo. In da ima predstavnik občinske
uprave možnost dostopa in pravico preveriti, ali je vse
narejeno v skladu z navodili. Županov odgovor ob tem
je bil, da nadzor opravlja upravljalec kanalizacijskega
sistema, to je družba Nigrad, d. d.
Majda Dobaj je predlagala, da se ob vsakoletni čistilni
akciji poleg društev k čiščenju povabi tudi občinske
štipendiste ter da se krajanom ob gozdu v Dravskem Dvoru
dostavi asfaltni drobljenec za saniranje udarnih jam na
makadamskem vozišču.
Ksenija Rodeš je predlagala, da se ob Miklavških gomilah
namesti videonadzorna kamera in večja tabla o prepovedi
odlaganja odpadkov, saj je divje odlagališče odpadkov na
tem mestu vedno večje. Prvi mož občine to problematiko
že pozna in je povedal, da je to divje odlagališče resnično
velik problem, saj se odpadki kljub že postavljeni tabli o
prepovedi odlaganja odpadkov in dnevnemu odvažanju
odpadkov iz dneva v dan kopičijo. Meni, da sama
postavitev večje table ne bi spremenila ničesar. Uvedba
videonadzora pa je pogojena z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov, ki določa pogoje in omejitve uporabe
videonadzora.
Iztoka Peterina so zanimale podrobnosti dogovora z
razlastitvenim zavezancem v Ul. 8. februarja, saj je po
njegovih informacijah v skladu z doseženim dogovorom
cesta preozka in da v enem delu cestišča ostane del ograje.
Celotno kronologijo izvedenih postopkov za pridobitev
zemljišča je ob tem predstavil župan in dodal, da je s
sklenjenim dogovorom zagotovljena enaka širina cestišča,
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kot je bila. Svetnik je še prenesel vprašanje občanke, ki
je prejela odločbo UE Maribor, na katero se je pritožila
Občina Miklavž v zvezi z ureditvijo enokapnice in določila,
da se morajo strehe prilagajati okoliškim objektom.
Upravni postopek, ki ga je vodila občinska uprava, pa
je bil kasneje zavrnjen. Zato je svetnik dobronamerno
predlagal tehten premislek, preden se podaja v pritožbene
postopke. Občinska uprava je ob tem odgovorila, da se na
podlagi določila PUP-a strehe prilagajajo po njihovi oceni
sosednjim stavbam, pri čemer so se v tem primeru zmotili,
ker je namreč obveljala odločitev, da je veljavno, če se
objekt prilagaja, v navedenem primeru objektu v Pekrah.
Povzamemo lahko, da so enokapnice oziroma ravne strehe
v Miklavžu dovoljene. Prej navedeni svetnik je prisotne tudi
obvestil, da je njihova svetniška skupina pričela s postopki
za ustanovitev stranke, s katero bi tudi v prihodnje bili
dejavni na občinskem področju.
Damijan Simič je v točki pobud in vprašanj izpostavil
gradnjo objektov ob Ptujski cesti v Miklavžu in vprašal,
kakšni so faktorji pozidanosti za gradnjo objektov v
Miklavžu ter opozoril na parkirana vozila na pločnikih ob
teh gradbiščih. Ob tem je prosil za objavo informacij v
Naših izvirih ali Miklavških novicah, kdo, kje in kako lahko
parkira svoje vozilo. Uslužbenec občinske uprave mu je
odgovoril, da je območje Miklavža določeno kot območje
individualne stanovanjske gradnje – redka pozidava, kar
pomeni, da intenzivnost izrabe ne presega razmerja 40
% pozidane nasproti 60 % nepozidane površine parcele.
Odmike od mej pa preverja Upravna enota pred izdajo
gradbenega dovoljenja. Naslednja svetnikova pobuda
je bila, da se na spletni strani Občine Miklavž objavijo
telefonske številke dežurnih javnih uslužbencev občinske
uprave, na katere bi bili dosegljivi ob izrednih razmerah
(požar…). Zanimalo pa ga je tudi, kakšen pomen ima
mnenje Sveta KS Skoke na razgrnjen predlog dopolnitve
Odloka o PUP za podeželje v navezavi z gradnjo plinovoda
za industrijski obrat Magna. V skladu s Statutom Občine
Miklavž se pred sprejemom prostorskih aktov na občinskem
svetu, pridobi mnenje svetov krajevnih skupnosti, je bil
odgovor.
Dušan Janžek je predlagal, da občina čim prej uredi elektro
priključek za nemoteno obratovanje tržnice v Miklavžu in
dodal, da bo potrebno dogovoriti rešitev za priklop objekta
»Pizzeria Mom« na javno kanalizacijsko omrežje glede na
to, da objekt stoji na mejnem območju Občine Miklavž,
mimo katerega pa Občine Miklavž na Dravskem polju ni
zgradila kanalizacijskega omrežja. Ob koncu te točke pa se
je Dušan Janžek ustavil še pri neprimernih govoricah, ki se
širijo za delo gasilcev ob zadnjem večjem požaru in v zvezi
s tem poudaril, da je ljudem potrebno predstaviti realna
dejstva, med katerimi je tudi neprimerno parkirano vozilo,
ki je onemogočalo dostop, in čemur je pritrdil tudi Iztok
Peterin, poveljnik Civilne zaščite v Občini Miklavž.
Letni program socialnega in zdravstvenega varstva in Letni
program kulture za leto 2018, sta bila potrjena, s čimer
je omogočena objava in izvedba razpisa ter dodelitev
sredstev iz občinskega proračuna za prijavljene programe.
Znotraj programa kulture gre tako za naslednje dejavnosti:
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nepremična kulturna dediščina (10.100 EUR), knjižnična
dejavnost (45.318 EUR), dejavnost javnih kulturnih
zavodov (3.150 EUR), ljubiteljska kultura (11.360 EUR),
drugi programi v kulturi (20.430 EUR) in sofinanciranje
dejavnosti botaničnih vrtov, akvarijev (835 EUR). Pri
izvajanju programov socialnega varstva govorimo o varstvu
invalidov (31.200 EUR), starejših (173.000 EUR), materialno
ogroženih (26.300 EUR), zasvojenih (3.310 EUR) in drugih
ranljivih skupin (13.000 EUR). Programi na področju
zdravstvenega varstva, ki se in se bodo izvajali letošnje
leto, pa so dejavnost zdravstvenih domov (47.000 EUR),
preventivni programi (3.650 EUR) in pa drugi programi:
nujno zdravstveno varstvo (4.200 EUR), zavarovanje
brezposelnih oseb (62.000 EUR), mrliško ogledna služba
(4.500 EUR).

OBVESTILO
Izkažimo spoštovanje do sosedov in
upoštevajmo njihove pravice do miru
ob nedeljah in praznikih
S prihodom pomladi se je pričelo tudi intenzivnejše
čiščenje in urejanje okolice, kar lahko povzroča večje
količine odpadkov. Z uporabo kosilnic in drugih naprav
z motorji pa se hkrati povzroča še bistveno višja raven
hrupa.
Občane opozarjamo, da je v skladu z Odlokom o
javnem redu in miru na območju Občine Miklavž
na Dravskem polju (MUV, št. 10/14 in 13/14)
prepovedano znotraj stanovanjskih naselij
ob nedeljah in dela prostih praznikih
uporabljati kosilnice, škropilnice, motorne
žage in druge naprave z motorji na notranje
izgorevanje, vrtalne in brusilne stroje,
kladiva in žage ter izvajati druga hrupna
hišna opravila.

Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Miklavž
je izkazal podatke lanskoletnih občinskih financ, ki so
evidentirale 4.638.717 EUR oziroma 90,45 % načrtovanih
prihodkov in 5.245.432 EUR oziroma 79,60% načrtovanih
odhodkov; kar so svetniki in svetnice brez razprave potrdili.
Za konec pa so na podlagi opravljenega popisa osnovnih
sredstev, drobnega inventarja in drugih sredstev občine
oblikovali poročilo, ki je bilo soglasno potrjeno.

Mateja Pleteršek

Lastniki, najemniki ali
uporabniki zgradb in
nezazidanih stavbnih
zemljišč so dolžni poskrbeti
za obrezovanje grmovnic,
dreves in živih mej (višina
je lahko 2,5 m) tako, da ne
segajo čez mejo parcele
na javno površino ali na drug način ogrožajo varnost
občanov. Po čiščenju in urejanju zelenic je lastnik
oz. uporabnik dolžan odpadni material v najkrajšem
možnem času odstraniti. Če odpadnih vej, pokošene
trave in drugih bioloških odpadkov ni mogoče
kompostirati, jih občani lahko brezplačno predajo v
zbirni center, ki obratuje v torek in četrtek med 15. in
19. uro ter v soboto med 8. in 16. uro.
Da bi se izognili nepotrebnim globam, prosimo
vse občane, da upoštevajo določbe, opredeljene
v navedenem odloku, ter tako omogočajo mirno in
prijetno sobivanje za vse občane.
Občinska uprava

PROJEKT »JEM DRUGAČE,
JEM DOMAČE!« V POLNEM TEKU
10 ponudnikov iz LAS Lastovica vključenih
v projekt »Jem drugače, jem domače!«
Projekt »Jem drugače, jem domače!« je projekt sodelovanja
med petimi lokalnimi akcijskimi skupinami, vključno z LAS
Lastovica, ki zajema območje Občin Hoče–Slivnica, Starše
in Miklavž na Dravskem polju. Njegov osnovni namen
je povečanje lokalne samooskrbe na področju prehrane.

Nosilec projekta je TOTI LAS, zraven LAS Lastovica pa
so vključeni še LAS Bogastvo podeželja, LAS Dobro za nas
in LAS Obsotelje in Kozjansko. Vključenih je 22 občin iz
dveh regij. Projekt se bo zaključil do konca leta 2018.
Ključni cilji sodelovanja v tem projektu so:
1. povečati usposobljenost ponudnikov za uspešnejši
nastop na trgu,
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2.
3.

povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove
ponudbe,
povečati osveščenost otrok in njihovih staršev glede
pomena lokalno pridelane hrane, dvig zavesti
ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega
prebivalstva.

Poseben poudarek v projektu je na ponudnikih –
pridelovalcih in predelovalcih lokalne hrane. V vsakem
LAS-u je vključenih 10 lokalnih ponudnikov, ki so v projektu
našli svojo priložnost in izziv ter se prijavili na povabilo
LAS-a k sodelovanju. Posebej zanje so oblikovani trije
različni izobraževalni moduli: trženje/prodaja/promocija,
oblikovanje zgodbe ter javno nastopanje. Poseben
poudarek je na individualnem pristopu – vsak ponudnik bo
v okviru teh vsebin podrobneje pogledal svojo ponudbo
in raziskal možnosti za njeno nadgradnjo. S pomočjo
svetovanja bo naredil lasten akcijski načrt in ga skušal
še v času izvajanja projekta uresničiti. Sodelovanje v
projektu bo zagotovo pripomoglo tudi k temu, da bodo ob
njegovem zaključku bolj celovito predstavili svojo ponudbo
s poudarkom na njeni edinstvenosti.

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na FB strani
projekta »Jem drugače, jem domače!«, informacije pa
so objavljene tudi na spletni strani LAS Lastovica: www.
lastovica.si.
Dodatne informacije glede vira sofinanciranja: Projekt
sodelovanja »Jem drugače, jem domače!« je
bil potrjen v okviru 2. Javnega razpisa za
podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti
sodelovanja lokalne akcijske skupine. Gre za
ukrep, ki je v tej finančni perspektivi bistveno bolj zanimiv
za LAS-e, saj omogoča, da se projekti izvajajo na
širšem območju, da vključujejo različne partnerje in tako
prispevajo k učinkom na širšem območju vseh vključenih
LAS. V izvedbo se aktivno vključujejo tudi vse tri občine
območja LAS Lastovica: Občina Hoče-Slivnica, Občina
Miklavž na Dravskem polju in Občina Starše.

Danijela Kocuvan,
Vesna Gorjup Janžekovič

V Občini Miklavž na Dravskem polju so možnost za
sodelovanje prepoznali v Šampinjonih Krevh (6 vrst
gob). Ponudniki iz Občine Hoče-Slivnica so: Čebelarstvo
& kmetija Bračko (vložena zelenjava, ajvar, sveža
zelenjava, marmelade, med, vino), Kmetija Hecl (mlečni
izdelki), Vinotoč Šega (narezki, kruh, gibanica, vino)
in EkoDana (ekološka kozmetika). Aktivno sodelujejo
tudi ponudniki iz Občine Starše: Čebelarstvo Lovrec
(več vrst medu, kremni med, kristalizirani med, cvetni
prah, suho sadje v medu, orehi v medu, propolis, matični
mleček, medeni liker), Kmetija Golob (suhomesnati
izdelki, svinjsko meso), Kmetija Selinšek (mlečni izdelki),
Kmetija Šolar (kruh iz krušne peči, potice, gibanica) ter
Kmetija Pesek (domači piščanci, jajca).
Upamo, da bo izvedba aktivnosti v okviru projekta »Jem
drugače, jem domače!« podprla njihov vsakodnevni trud,
da na naše mize postavijo zdravo, lokalno pridelano hrano!
Da bi razvoj lokalne prehranske samooskrbe podprli tudi
na strani povpraševanja, bomo v okviru projekta izvajali
delavnice z otroki in njihovimi starši, njim bo namenjen tudi
e-katalog s predstavitvijo lokalnih ponudnikov, vključno z
njihovo ponudbo, ponudniki pa se bodo s svojo ponudbo
predstavljali tudi na že uveljavljenih dogodkih na območju
vseh LAS-ov ter na lokalnih tržnicah. Do konca leta bo
torej zelo živahno, zato vas že sedaj vabimo, da se nam
pridružite!
Prepričani smo, da bomo z usklajenim in celovitim
sodelovanjem vključenih LAS-ov in ključnih deležnikov
prispevali k izboljšanju pogojev za prodajo lokalno
pridelane hrane ter posredno vplivali na dvig lokalne
samooskrbe in lokalne ekonomije. Vsak lokalno porabljen
evro multiplikativno učinkuje na izboljšanje lokalne
ekonomije ter vpliva na dvig standarda lokalnega
prebivalstva.
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DRUŠTVENA DEJAVNOST
Društvo vinogradnikov Miklavž je izvedlo rez potomke
Stare trte iz Maribora na rastišču pri Domu upokojencev v
Miklavžu dne 14. marca 2018.
Rez je v prisotnosti gospodarja trte župana Lea Kremžarja
izvedel občinski viničar Janez Krajnc. Moški pevski zbor DU
je zapel priložnostne pesmi, predsednik društva in župan
pa sta spregovorila o pomenu rezi in negovanju tradicije
vzgoje potomke Stare trte.
V programu je sodelovalo Turistično društvo in Društvo
upokojencev Miklavž.

Rez potomke
Stare trte

Navzočih je bilo petdeset članov društev in krajanov
Miklavža.
Predsednik društva
Ivan Knez

DAN ODPRTIH
VRAT
RIMSKE GOMILE
V MIKLAVŽU

Turistično društvo Miklavž je tudi v letošnjem aprilu, ko
se v drugi polovici meseca odvijajo razni dogodki v
počastitev občinskega praznika, izvedlo dan odprtih vrat
naše največje občinske znamenitosti. Dogodek je letos
beležil 'pravljično', sedmo izvedbo. Vstop v notranjost
gomile je bil obiskovalcem omogočen v soboto, 21. aprila.
Strokovno razlago smo izvedli ob vsaki večji skupini med
10. in 13. uro. Program smo vnovič popestrili s pokušnjo
»rimskih dobrot« v podobi rimskega kruha (libum), oliv, sira
in vina, medtem ko so notranjost gomile že od dopoldneva
krasili (obrazni) mozaiki mariborskega umetnika Roberta
Lončariča. Na sončno soboto si je gomilo 'do kosila'
ogledalo okoli 25 obiskovalcev. Tudi letos smo istega dne
izpeljali še večerne oglede gomile, ki so ji med 19.30
in 21. uro prav poseben šarm dajale prižgane sveče.
Večerno vodenje smo izpeljali okoli 20.15 ure, ko se je
že začelo mračiti. Dogodek je vnovič lepo uspel, prišlo je
okoli 20 obiskovalcev. Na koncu naj izpostavim, da ima
TD Miklavž že tri leta delujočo facebook stran (»Turistično
društvo Miklavž na Dravskem polju«), ki jo je za svojo vzelo
že preko 270 ljudi. Všečkajte nas tudi vi in se seznanite
z vsemi dogodki, ki jih pripravljamo za vas oziroma se
odvijajo v naši občini!

Matjaž Grahornik, TD Miklavž

Foto: Gabrijela Pesek
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DOBROTE IZ
DOMAČIH
LOGOV
Pomlad je čas, ko se s cvetjem ogrne vsa narava, ko raste
in cveti vsak grm, tudi tisti, ki ga nismo posadili, ki zna biti
včasih prav nadležen tam zadaj za hišo, pa vendar nas s
svojim vonjem in lepoto očara. In ne samo to. Tudi pomlad
in domači log obdarjata s svojimi sadovi, ki so jih nekoč z
veseljem sprejemali, danes pa smo jih skoraj pozabili.
Malce tega pridiha smo želeli pred petimi leti z našo prvo
pomladno prireditvijo pričarati, predvsem pa mladim
prikazati stare kuharske običaje, ko je bilo nekaj za v
lonec kar na dosego roke gospodinje – v domačem logu.
To sta bila bezeg in akacija, ki sta bila velikokrat v ponvi
marsikatere babice in mame, saj je bila slovenska kuhinja
od nekdaj znana po svoji raznovrstnosti.
V četrtek, 17. maja, smo tako peto leto zapored pripravili to
pomladno prireditev in jo kot malce jubilejno ocenili za eno
najlepših. Mogoče tudi zato, ker se je malo pred pričetkom
nebo spustilo skoraj do tal in nam je dež curljal za
ovratnike, nato pa je posijalo sonce in vse dileme o možni
odpovedi so v hipu splahnele. Tudi novo prizorišče, ki smo
ga letos prestavili v občinski gozdiček na stojnice miklavške
tržnice, je botrovalo dobremu razpoloženju najmanj 500
obiskovalcem, kar je doslej največja udeležba na tej
prireditvi. Ob stojnicah in mizicah med drevjem je bilo
druženje prav idilično.
Letošnja ponudba je bila znova čudovita. Pripravili smo
jo skupaj z našimi neprecenljivo zvestimi društvi, ki nas
spremljajo že ves čas. Prispevek našega društva so bili,
seveda, krapi iz akacije in bezga, ki so ga nabrali naši
člani, ocvrle in ponudile pa so jih članice Društva
kmečkih žena, za kar smo jim iskreno hvaležni. Naša
ponudba so bile tudi palačinke, ki so jih odlično pripravili
člani Miklavške lokomotive in pred katero je nastala
dolga vrsta otrok vrtcev Vrtiljak in Ciciban ter
učencev osnovne šole Miklavž, ki so zaplesali in
zapeli nekaj lepih pomladnih pesmi. Zelo smo veseli tako
dobrega sodelovanja z obema ustanovama in z mentorji
nastopajočih otrok, saj vložijo veliko truda v priprave in
niso obupali niti tokrat, ko je sprva najbolj slabo kazalo
prav zaradi nastopov otrok. Zadišalo je tudi po gobovi
juhi članov GD Snežka, ki so jo zopet odlično pripravili,
na mizici ob njihovi stojnici pa je stal lep aranžma z
gobicami. Stojnica združenih OORK Skoke, Miklavž
in Dobrovce pa se je šibila pod njihovimi domačimi
dobrotami. Združeni so nastopili že četrtič, pobudnik te
ideje pa je bila gospa Ljuba Škrabl, neumorna in zavzeta
povezovalka ljudi dobre volje, vedno z nami s čudovito
ponudbo zdravih slaščic in ob tem zdravih domačih tekočih
izdelkov, ki radi stečejo po grlu. Ponudili so kruh iz pirine

Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

moke s tatarsko ajdo, pražena bučna semena, koruzne
tamerle, ajdove rjavčke, rulado in kruhke z različnimi
domačimi namazi – stojnica je bila res bogato obložena.
Članice Društva GLOG so nam ponudile odličen zeliščni
čaj, ki je v hladnem vremenu vsem zelo prijal, zato pa so
člani Društva miklavških vinogradnikov ponudili
svojo rujno kapljico v hladni izvedbi, čeprav je nekdo
omenil, da bi bil lahko tudi »kuhanček« ob tako hladnem
vremenu.
Zahvaljujemo se županu Leu Kremžarju, da nas
podpira v naših prizadevanjih, za njegove vzpodbudne
besede ob nagovoru in tudi za sonce, ki je prav simbolično
posijalo prav ob njegovem prihodu na prizorišče prireditve
v gozdičku, ki bi znal v prihodnosti s svojo lepo lokacijo in s
primerno ureditvijo postati park za manjše prireditve.
Zaključujem z veliko, veliko zahvalo in
hvaležnostjo vsem sodelujočim društvom,
osnovni šoli in obema vrtcema za sodelovanje
vseh dosedanjih pet let z željo, da še naprej
gojimo ta povezovalni čut, saj samo skupaj
zmoremo narediti nekaj dobrega za našo
skupnost.
Milena Roj
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MASAKER V
MIKLAVŽU
KAJ: Yasmine Reza, Bog masakra v
prevodu Aleša Bergerja – dramska
predstava
KDAJ: 22. april 2018
KJE: Kulturni dom v Miklavžu
KDO: igralci dramske sekcije Kuda Zvonke
Antoličič: Andreja Senčar kot Veronika
(Veronique), Zvonko Raušl kot Marko
(Michel; zakaj ne raje Miha?), Rosanja
Tušek kot Ana (Annette) in Gabrijel Ferčec
kot Alen (Alain); režiser Jan Bilodjerič,
šepetalka Tanja Donko, luč Bogdan Muzek
in ton Žiga Letonja.
Že dalj časa lahko opažamo, predvsem pri ljubiteljskih
gledaliških skupinah, da z izborom dramskih besedil
predvsem računajo na komercialni izkupiček, zato
zaradi tega najpogosteje žal posegajo po cenenih in
plitvih komedijah, ki s svojim burkaštvom koketirajo le z
najbolj zabavljaškim humorjem in okusom. Tak namen je
zagotovo zgrešen, gledalcem namreč ponujati zgolj smeh
zaradi smeha, saj že po končani prireditvi pozabimo,
čému smo se pravzaprav smejali. To ne more biti smisel
in namen gledališča, tudi amaterskega ne. Predstava nas
mora vznemiriti in nagovoriti, nekako hoditi za nami in
po levstikovsko pred nas nastaviti ogledalo, da v njem
prepoznamo tudi samega sebe in svet, v katerem živimo.
Šele potem je predstava smiselna in vredna truda, ki ga s
študijem z njo opravijo igralci.
In prav takšna se nam razodeva zadnja uprizoritev
miklavške dramske sekcije, ko so se letos spoprijeli z
igralsko zelo zahtevno nalogo, in sicer s črnohumorno
psihološko dramo francoske igralke in dramatičarke
Yasmine Reza. Da je besedilo prepričalo številne gledališke
hiše, zgovorno priča podatek, saj je zelo uspešno obredlo
dobršen del sveta, zato je bila odločitev zanjo popoln
zadetek.

Dogajalni čas in prostor v drami sta današnji čas in kjerkoli,
v tej predstavi kar v našem mestu (preddogajalni prostor
je Trg generala Maistra), kjer se v domačem stanovanju
srečata oba zakonska para, da skupno razrešita spor
zaradi pretepa obeh njunih sinov. Sprva si vsi prizadevajo
za zelo razumen in strpen sporazum, vendar se kaj
kmalu začno njihovi odnosi nepredstavljivo zaostrovati in
stopnjevati, tako da ostaja tako zastavljen dramaturški lok
vseskozi konfliktno napet in vznemirljiv. Nastopajoči so
videti kot nekakšni vrvohodci, ki venomer lovijo ravnotežje,
stopajoč po zelo tanki in občutljivi črti med zavestnim
in podzavestnim svetom. Prav iz globin podzavestnega
privro na dan doslej zatajevane in odrinjene travme,
ki delujejo sicer kdaj sproščujoče, najpogosteje pa
uničujoče v stilu goyevskega spoznanja, da ko razum spi,
se rojevajo pošasti. Prav zaradi tega je v drami izredno
podčrtan pomenski in simbolni pomen, kar pa od igralca
še posebej zahteva pazljivo medsebojno komunikacijo,
temelječo zlasti na prepričljivi in dobro domišljeni mimiki.
Vsak detajl je lahko silno pomemben, še zlasti zaradi
številnih prepletajočih se motivov in prispodob, kot so npr.
domača pita, hrček, monografija o Kokoschki, bruhanje,
razsuto cvetje… Spor med zakonci sproži in poglobi
vsesplošno obtoževanje. Zares masaker duš, ko se vsi
razgalijo do konca in ko odpadejo še zadnje maske. Prav
zato je zaključni prizor z razsutim cvetjem tako čehovsko
presunljivo boleč. Morda po svoje tudi pomirjujoč. Kot
zatišje po nevihti. In zato se nam kar samo postavlja
vprašanje, kje je rešitev tudi za razsute človeške usode.
Je mar v medsebojnem razumevanju in odpuščanju, v
medsebojnem spoštovanju in iskreni ljubezni? Najbrž. Ne,
zagotovo prav tu.
Skratka – predstava, ki je vredna ogleda in razmisleka
tudi o nas samih. Upajmo, da bo igralska skupina tudi v
prihodnje svojo odrsko kreativnost nadaljevala po začrtani
poti.

Ivan Žigart

Naši izviri

DRUŠTVENA DEJAVNOST

30 LET MPZ DU
MIKLAVŽ
Tudi v naši občini je prepevanje v zborih tradicija, MPZ
DU Miklavž pa jo goji že tri desetletja. Takrat je izražena
pobuda o ustanovitvi moškega pevskega zbora v vrstah
članov DU Miklavž povezala ljubitelje petja v zbor - njegov
prvi zborovodja je bil Stane Colnarič, prvi predsednik pa
Vinko Purnat. Sedanja zborovodkinja, Petra Beršnjak, zbor
vodi že osmo leto.
Moški zbor je ena od sekcij v društvu upokojencev. Ni
najbolj množična, zagotovo pa najbolj prepoznavna, zato
so ob svojem jubileju na svečani akademiji ob 20-letnici
obstoja občine, ki je potekala dva dni prej, v četrtek, 19.
aprila, prejeli tudi županovo priznanje.
Ob 30-letnici delovanja pevskega zbora so pevci s
povabljenimi gosti pripravili samostojni slavnostni koncert,
ki se je odvijal v soboto, 21. aprila, v Kulturnem domu v
Miklavžu, na njem pa so se pevci predstavili z bogatim
naborom slovenskih ljudskih, narodnih in ponarodelih
pesmi. Besede pohvale in zahvale so jim namenili tudi
povabljeni gostje: župan naše občine Leo Kremžar,
predsednik DU Miklavž Rajko Lešnik, med govorniki
pa je bila tudi Inge Breznik, tokrat v dveh vlogah: kot
podpredsednica Zveze kulturnih organizacij Maribor in v
imenu mariborske izpostave Javnega sklada za kulturno

dejavnost- organizacije, katere program je tudi ohranjanje
slovenskega izročila ljudskih pesmi in napevov. Kot izraz
hvaležnosti in priznanja za ohranjanje narodne dediščine
javni sklad podeljuje priznanja in plakete, poimenovane po
Jakobu Petelinu Gallusu, znamenitem slovenskem skladatelju
iz 16. stoletja. Najžlahtnejša je častna Gallusova značka,
ki jo prejme posameznik za več kot 30-letno zvestobo
zborovskemu petju, prejeli pa so jo: Ivan Rus, Janez Krajnc,
Jurij Sinovec, Peter Rodeš, Jože Vedečnik in Vinko Purnat.
Koncert so obogatili tudi gostje: mladi solistki Brina Lin
Šobak in Zala Sporiš ter tamburaški orkester našega KUD s
flavtistkama Gajo Siničič Rodeš in Zalo Silič.
Andreja Senčar

SREČANJE IN REDNA
LETNA KONFERENCA KO RK Skoke
Leto je naokoli in v soboto, 10. 3. 2018, smo kot vsako
leto aktivisti KO RK Skoke pripravili in organizirali letno
konferenco, kamor povabimo vse člane, krvodajalce in
krajane z namenom, da jih seznanimo z našim delovanjem.
Naša konferenca pa ima tudi širši pomen, in sicer je to čas
v letu, ko se krajani srečamo, družimo in se zabavamo.
Na lanski konferenci je bila izvoljena nova predsednica
KORK Skoke in zamenjana je bila večina izvršilnega
odbora in aktivistov. Leto 2017 je bilo za nas polno izzivov,
kjer smo se učili in pridobivali izkušnje za delo na terenu,
vseeno pa smo večino zastavljenega programa v letu 2017
izpeljali.
Na konferenci so bila podana poročila o delu v letu
2017, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora,
poročilo mladih članov RK, podeljena so bila priznanja
in darila krvodajalcem. Z zlato plaketo, ki jo izda
Območno združenje RK Maribor, smo se za dolgoletno
in požrtvovalno delovanje v KO RK Skoke zahvalili bivši
predsednici Ljubi Škrabl. Zastavili smo si tudi plan dela
in finančni plan za leto 2018. Po uradnem delu je sledilo
sproščeno druženje ob večerji in glasbi.

Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

Vsem, ki ste se naše redne letne konference udeležili, se
zahvaljujemo za družbo in dobro voljo. Aktivisti se bomo še
naprej trudili, da bomo pozorni na stiske ljudi in pomagali
po najboljših močeh. Hkrati pozivamo vse krajane in člane,
da nas, če zaznate socialno stisko, nemoč, samoto, bolezen
pri sokrajanu obvestite in tako pripomorete k našemu
delovanju.
HVALA, ker ste naši člani in ker pomagate.
Suzana Vuk, aktivistka KO RK Skoke
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Društvena dejavnost
2017 DU Skoke
Zopet je leto naokoli, ko je potrebno pregledati, kaj smo
postorili v preteklem.
Tudi letos smo nadaljevali z delom na terenu – projekt
»Starejši za starejše«.
Sodelovali smo pri povorki (fašenk), ki ga prireja Prosvetno
društvo Mateja Bora iz Dobrovc.
V aprilu smo se udeležili čistilne akcije Očistimo naš kraj v
naši občini.
Ob prazniku dela 1. maju smo sodelovali s KS Skoke pri
okrasitvi in postavljanju majskega drevesa.
Na prvi izlet smo se podali 28. 5. 2017 v Prekmurje, na
lendavski stolp – Vinarium, ogledali smo si center pacha
mama, tudi pridelavo paradižnika – več vrst. Skupno kosilo
ter druženje smo imeli v Cerkvenjaku na kmečkem turizmu
Breznik.
Na drugi izlet 28. 7. 2017 smo se odpeljali na celodnevno
kopanje v Izolo, kjer smo imeli kosilo v hotelu Delfin.
V avgustu smo doma priredili piknik za naše člane, na
katerem ni manjkalo druženja in lepega razpoloženja.
Ob pričetku novega šolskega leta so naši člani poskrbeli za
varnost naših otrok na avtobusni postaji v Skokah.
V letu 2017 smo bili prireditelji srečanja upokojencev
naše občine. Na tem srečanju je bilo 162 upokojencev
ter povabljenih gostov. Ta srečanja so vedno lepa ter
družabna, ker se tukaj srečamo nekdanji sosedje in
sodelavci.
Sodelovali smo tudi na prireditvi Pozdrav jeseni, ki ga
organizira Turistično društvo Miklavž. Naše društvo se je
predstavilo s starim običajem – ribanje zelja. Obiskovalce
smo pogostili z zeljno solato, klobasami in kruhom,
manjkalo pa tudi ni domačega peciva in pijač.
Konec leta smo zaključili kar doma v dvorani krajanov
Skoke, se poveselili ter zaželeli veliko zdravja in
razumevanja.

USPEŠNI
PLESALCI
V Klubu KUŠ NI ME smo tudi letos poskrbeli,
da so se lahko naši plesalci pomerili s plesalci
različnih držav. Za nagrado pa kar 46 izmed
njih omogočili delavnico s svetovno plesno
zvezdo, plesalcem in koreografom Lady Gaga
Juanom Davidom Zapato iz Los Angelesa.

Sociala: tudi v letu 2017 smo obiskovali naše bolne člane
ter jih obdarili. Prav tako pa smo obiskovali naše člane
za rojstni dan, starejše od 80 let ter jih obdarili z majhno
pozornostjo.
Pred božično-novoletnimi prazniki pa smo obiskali vse
člane, starejše od 75 let in invalide, ter jih obdarili. Teh
obiskov je bilo 112. Obiskali smo tudi naše člane v Domu
Danice Vogrinec v Mariboru, Ptuju in v Lenartu. V letu 2017
smo obiskali ter obdarili dva 90-letnika (Antona Magdiča
in g. Viktorja Vazzaza ter diamantnoporočenca (65 let
poroke), Antona in Terezijo Magdič.
Šport – kegljanje s kroglo na vrvici: tudi v letu 2017 smo
igrali otvoritveno tekmo z DU Modra jesen iz Dravskega
Dvora, to je bilo prijateljsko srečanje. 25. 4. 2017 smo
se udeležili turnirja ob občinskem prazniku, ki je bil na
Dravskem Dvoru. Naše ženske so bile druge, moški pa
tretji. Doma smo igrali za donatorja Mihaela Mohenskega,
pri ženskah je osvojila 1. mesto Ana Metličar, pri moških
pa Ivan Veis. 9. 10. 2017 smo se udeležili srečanja CIV
Maribor, ki je bil že 19. po vrsti. 21. 11. 2017 smo se
udeležili prijateljske tekme v DU Modra jesen Dravski Dvor,
naše ženske so dosegle 1. mesto, najboljša posameznica
pa je bila Ana Metličar. Za dolgoletno sodelovanje smo
prejeli pohvalo. V letu 2017 smo se udeležili 13 turnirjev,
na katera smo bili povabljeni, in osvojili 12 pokalov. Za
zaključek kegljaške sezone smo igrali za županov pokal. V
ženski ekipi ga je dobila Marica Zakelšek, pri moških pa
Franc Horvat.
Telovadba je še vedno dvakrat tedensko skozi vse leto v
prostorih KS Skoke. Tako skrbijo naše članice za boljšo
kondicijo in dobro počutje.
Karte, šah, pikado pa igramo vsak četrtek v društvenih
prostorih.
To je bil v grobem pregled dejavnosti skozi vse leto.

Ana Metličar, predsednica DU Skoke

Od 10. 5. 2018 do 13. 5. 2018 je v zagrebški Areni
potekalo plesno tekmovanje Europian Championship
International Dance Open Zagreb, ki se ga je v 4-h dneh
udeležilo več kot 11,500 plesalcev iz 40 držav, skupaj
200 klubov. Ocenjevalo je 29 sodnikov iz različnih držav
(Amerika, Koreja, Srbija, Hrvaška, Turčija, Nizozemska,
Nemčija, Grčija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna
gora, Italija, Makedonija, Slovenija). Še posebej smo
ponosni, ker je slovenska sodnica bila prav naša strokovna
vodja Barbara Marčič Lavrič.
Tekmovanja smo se udeležili s kar 103 plesalci iz različnih
krajev: Maribora, Miklavža, Rogaške Slatine, Rogatca in
Šmarja pri Jelšah.
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Izjemno ponosni smo na vse nastope
kakor tudi na naše plesalce!
Pomerili smo se v treh plesnih stilih: MTV Comercial, Street
dance Show in Hip-hop solo in dosegli naslednje rezultate:

MTV COMERCIAL
1. Formacija Šmarje, junior 2. mesto
3. Mala Formacija Šmarje, children 2 1. mesto
Mala Formacija Rogatec, children 2 3. mesto
4. Produkcija Rogaška, children 2 3. mesto
5. Mala formacija Rogaška, junior 2. mesto
6. Solo GAL IVANUŠ, children 2 2. mesto

STREET DANCE SHOW
1. Solo children 2 GAJA DRAGŠIČ 2. mesto
2. Solo junior MISCHEL FLINCEC 1. mesto
3. Duo children 2 LANA FERČAL in LINA DRAGŠIČ 1.
mesto
4. Velika Formacija junior Maribor-Miklavž 1. mesto
5. Produkcija Rogaška junior 1. mesto

HIP-HOP solo:
1. TINA STRAŠEK 2. mesto

MÄRCHENWALD –
PRAVLJIČNI GOZD
V AVSTRIJI
Izlet učencev, ki obiskujejo tečaj nemškega
jezika, 1., 2. in 3. razred
Zadnja sobota v maju je bila ravno pravšnja za potepanje.
Učenci OŠ Miklavž na Dravskem polju in podružnice
Dobrovce, ki obiskujejo tečaj nemškega jezika, so se
odpravili na izlet v Avstrijo, natančneje do kraja Judenburg,
kjer so jih čakali pravljični junaki in obilo zabave. Družinski
park Märchenwald leži na sončni strani doline reke Mure.
Zaradi velikega števila smo se razdelili v skupine. Nekateri
so se odpravili na atrakcije (tobogan, kanuji, trampolin,
gugalnica…), drugi pa so odšli na ličenje. Prijazna dekleta
so poskrbela, da smo se počutili kot razigrani indijanci.
Po zabavnem delu je sledilo okusno kosilo, nato pa smo se
skupaj odpravili na obisk do 30 pravljičnih postaj, kjer so
na nas čakali pravljični junaki. Dan smo, polni lepih vtisov,
zaključili pozno popoldan, ko smo prispeli v Miklavž.

Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

Učenci, ki obiskujejo tečaj nemškega jezika z
učiteljico nemškega jezika Ines Pečnik.

Učenci, ki obiskujejo tečaj nemškega jezika z učiteljico
nemškega jezika Ines Pečnik.
Več o naši dogodivščini si lahko ogledate na
spletni strani naše šole.
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OBISK POLICISTOV
V VRTCU CICIBAN
Letos smo se ob zaključku projekta Pasavček odločili,
da v vrtec povabimo policiste. Vendar ne tiste, ki jih
vsakodnevno srečujemo na cesti, ampak policiste, ki imajo
pri opravljanju svojih del in nalog pomočnike – živali.
Našemu povabilu se je prijazno odzval komandir Policijske
postaje vodnikov službenih psov in konjenikov iz Maribora
Jani Polič in nam poslal na obisk vodnika službenega psa
policije in konjenika, s seboj pa so seveda pripeljali tudi
svoje sodelavce.
Ko so policisti na spodnji ploščadi vrtca pripravili svoje
pripomočke in opremo, ki jo pri delu uporabljajo, ter
seveda tudi pomočnike, smo se z otroki po skupinah
sprehodili do njih. Najprej smo se ustavili pri policistih
konjenikih, ki sta otrokom predstavila svoje delo in
pripomočke ter nas seznanila, kako se ob srečanju s konjem
obnašamo. Nato pa nam je policist Kocbek s svojim konjem
Čilijem pokazal tudi nekaj trikov, ki jih konj obvlada. Otroci
so lahko konja tudi pobožali, policistoma pa zastavljali
vprašanja.
Sledil je ogled vseh rekvizitov in pripomočkov, ki jih
pri delu uporablja vodnik službenega psa, kar nam je
predstavil policist Hrašovec, ki nam je povedal, kako psi
pomagajo policistom pri delu in za kakšne naloge jih v

policiji uporabljajo. Otroci so se zelo pogumno preskušali
z razstavljenimi pripomočki policista vodnika službenega
psa, čeprav so bili nekateri od njih zelo težki. Tako so si z
veseljem na roke nadeli »lisice«, pa ščitnik pred ugrizi, ki
ga uporabljajo pri vajah obrambe, pa čelado, ki jih ščiti
pred morebitnimi predmeti, ki bi jih lahko zadeli v glavo, pa
težko jakno, ki jo uporabljajo za dresuro psov, preizkusili
palico z vrvjo za igro…in še mnogo drugega.
Po predstavitvi pa so si otroci z zanimanjem ogledali še
policijsko vozilo z lučkami in sireno, ki jo je vsekakor bilo
potrebno nekajkrat tudi preizkusiti.
Od prijaznih policistov so izvedeli veliko zanimivih, poučnih
nasvetov in pojasnil. Odgovorili pa so nam tudi na vsa
vprašanja, ki jih je bilo res veliko.
Za nami je bil dopoldan, poln doživetij, katera nam bodo
ostala v prijetnem spominu, upamo pa, da smo otrokom
približali pomen vzgoje za varnost v prometu, odnos do
okolja in spoštovanje poklica policista.

Ksenija Rodeš, vzgojiteljica
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POSEBEN OBISK V
VRTCU CICIBAN

V vrtcu Ciciban smo minuli mesec doživeli prav poseben
obisk in nepozabno presenečenje. Obiskal nas je neznan
gospod s temnimi očali in belo palico. Ob predstavitvi
in stisku roke se mu je med pripovedovanjem življenjske
zgodbe zatresel glas. Gospa, ki ga je spremljala, ga je
pomirila, nato pa sta skupaj povedala, da je zaradi bolezni
izgubil vid, da se sedaj ukvarja z izdelovanjem lesenih
izdelkov ter da je tokrat izbral vrtec Ciciban, da mu podari
lesene izdelke, ki jih izdeluje.
Ker sta z ženo imela na parkirišču poln avtomobil lesenih
izdelkov, sem jima pomagala pri njihovem prenosu na
igrišče, otroci vrtca Ciciban pa so se medtem pripravili na
odhod na igrišče. Začudenje ob pogledu na nove lesene
stole, ki so bili različnih oblik in velikosti, mize, labirinte in
tobogan, po katerem potujejo žogice, je bilo nepopisno in
na obrazih otrok so bili nasmeški, hitrim prstkom pa se je
mudilo, da vse potipajo in čim prej preizkusijo.
Ko smo bili vsi zbrani, nam je Borut Sotlar v uporabo
predal svoje izdelke, nato pa smo ga povabili v predšolsko
skupino, saj smo ga želeli spoznati in se mu zahvaliti.
Najprej se nam je predstavil in nam povedal nekaj
informacij o svoji izgubi vida ter da je zaradi tega postal
nezmožen opravljati delo, za katerega se je izšolal,
Istočasno je ugotovil, da zna čudovito oblikovati les. In
tako je pred leti pričel delati majhen stolček za vnuka.
Ker mu je le-ta uspel zelo dobro, je z izdelovanjem le-teh
nadaljeval. Vsak naslednji je bil drugačen od prejšnjega.
Porodila se mu je ideja, da bi opremil kak zavod, ki nima
dovolj sredstev za nabavo takšne opreme, in tako je leta
2013 prvič podaril svoje izdelke in si zadal nalogo, da
vsak mesec oskrbi en zavod. Ker je pri svojem delu kljub
slepoti, saj ima na desnem očesu le 3% vida, zelo uspešen,
pove, da vse izdelke izdeluje iz lesa in na šablono,
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da se pri izdelavi ne poškoduje. Vidi svetlobo in samo
obrise, loči rumeno in belo barvo, drugih ne loči, a mu
vse to, da vendarle nekoliko vidi, olajšuje življenje, saj se
lahko vsaj malo orientira. Delo z lesom pa mu služi kot
posebna terapija po njegovi bolezni. Z veseljem obdaruje
in razveseljuje otroke po vsej Sloveniji s svojimi izdelki in
pove, da je vsaka predaja izdelkov posebna za otroke in
tudi zanj, je pa vsaka tudi zelo prisrčna in ganljiva, saj
so otroci daril vedno zelo veseli in doda, da je to nekaj
neprecenljivega, kar ga osrečuje in mu daje novih moči.
Povprašali smo ga, zakaj je tokrat izbral prav naš vrtec. G.
Sotlar je povedal, da sicer prihaja iz Selnice ob Dravi in da
se je odločil, da tokrat svoje izdelke podari otrokom v kraju,
iz katerega izhaja, saj njegove korenine izhajajo iz kraja
Skoke. Otroci so bili navdušeni in prav vsak je stopil do g.
Sotlarja, mu podal roko in se zahvalil, nekaj posameznikov
pa mu je izreklo še kakšno lepo željo. G. Sotlar je bil vidno
ganjen in se je tudi on vsakemu zahvalil. Preden pa sta se
z ženo poslovila od nas, smo jima obisk v vrtcu popestrili
še s krajšim programom pesmi in deklamacij ter majhno
pozornostjo, ki bo tudi njiju spominjala na obisk v našem
vrtcu.
Presenečenje je bilo popolno in kar težko smo verjeli, da
nam je svoje izdelke podaril in tudi dostavil. Lepi leseni
izdelki in didaktične igre pa sedaj bogatijo otroško igro tudi
pri nas v vrtcu.
Še enkrat se iskreno zahvaljujemo g. Borutu Sotlarju
in njegovi ženi, ki sta po predaji domov odšla enako
navdušena in nasmejana, kot smo bili mi, ki smo dar prejeli.

Ksenija Rodeš, vzgojiteljica

23

24

Mladi upi

PRI ČEBELICAH
SE JE DOGAJALO

LETIM, LETIM, VSE VIŠJE LETIM,
ME K SONCU PONESEL BO VETER.
LETIM, LETIM, DA PISMO IZROČIM,
GA SONCU NAPISAL JE PETER!
ZMAJ (Janez Bitenc)
V norčavem februarju smo se zelo trudili pregnati babico
Zimo, ki se je letos dolgo zadržala v naših krajih. Marec
nam je postregel z veliko mero ljubezni, s čustvenim
nastopom, z igrivim pomladnim ustvarjanjem in še
marsičim… . Pa gremo lepo po vrsti!
Na pustni torek smo se z otroki in starši spremenili v
živalske like ter v pravljične junake. Odpeljali smo se na
Ptuj, kjer smo rajali skupaj s Čuki in ribičem Pepetom. Pa
smo pregnali zimo? Seveda smo, saj je kmalu k nam prišla
teta Pomlad in nam povedala, da je s seboj pripeljala
sonce, topli veter, travniško cvetje in žvrgolenje ptic. Tako
prijetno topli prvi pomladni mesec marec smo posvetili
pogovoru o družini. Otroci v starosti od dveh let dalje
so mi že znali našteti svoje družinske člane, kamor so
uvrstili tudi babice in dedke. Med pogovorom so mi hiteli
pripovedovati: Veš, moj dedi me je peljal na traktorju; Moj
dedi pa vozi vlak; Z babico sva se peljali na avtobusu;
Moja babi mi kupi bombone; Moja babi in dedi sta daleč
doma itn. Takšni so izrazi ljubezni in naklonjenosti med
vnuki in starimi starši.
Bližal se je dan, ko praznujejo naše mamice. Otroke sem
spodbudila, da pripravimo nastop ob materinskem dnevu.
Otroci, ki že imajo takšno izkušnjo, so se zelo razveselili.
Izbrali smo pesmice, ples, deklamacije in postali vsak dan
bolj aktivni z željo, da razveselimo mamice in atije. Izdelali
smo darilce za mamico in darilce za atija. Nastop je
seveda bil uspešen, mi pa smo že hiteli proti aprilu.
S pomočjo velikonočnega zajčka smo ustvarjali pisanice iz
papirja, plastelina, stiropora in prepihanih jajčnih lupin, iz
katerih so nastali pisani piščančki. Vsak piščanček je dobil
košarico, v njej pa mehko gnezdo.

V mesecu smo obeležili še svetovni dan zemlje. Ob
pogovoru z otroki so to razumeli kot nekakšen rojstni dan
zemlje. Seveda ni čisto tako, zato sem izbrala pravljico
Janeza Bitenca ZMAJ in preko nje podala otrokom občutek
za okoljsko odgovornost. Skozi pravljico nas je popeljal
Peter, ki je s pomočjo zmaja in vetra vprašal sonce, zakaj
nič več ne sije na zemljo. Ko mu je sonce vrnilo odgovor,
da je žalostno, ker je zemlja preveč onesnažena, je Peter
nemudoma organiziral čistilno akcijo, h kateri je povabil
svoje prijatelje. Skupaj so očistili domačo okolico vseh
smeti, ki so ležale ob poteh, na polju, v gozdu, in jih
odnesli tja, kamor spadajo. V zabojnike za odpadke! In
sonce je spet posijalo!
Organizirale smo se tudi male čebelice iz varstva in ob
naši sprehajalni poti preverile, kako je čista. Našli smo
plastenko, kartonsko škatlico in nekaj papirčkov. »Fuj,
blek, packi!« so rekle male čebelice. Zmotilo pa nas je še
nekaj, pasji kakci so ležali prav ob cesti, tam, kamor se
mi umaknemo pred vozečimi avtomobili. Med pogovorom
smo ugotovili, da niso krivi kužki, temveč njihovi lastniki, ki
kakcev ne počistijo. Se pa zgodi, da kakšen kuža pobegne
od doma in potem se sam sprehaja po naših ulicah. Naša
pot je bila dolga, zato smo se ustavili na športnem letališču,
se odžejali in pomalicali, kar smo prinesli s seboj. Ko sem
otroke vprašala, kam pa bomo dali odpadke od malice,
so malce predolgo razmišljali in že je oblak prekril sonce.
Hitro so se spomnili in papirčke pospravili v nahrbtnike,
takrat pa je tudi sonce pokukalo izza oblaka.
Naši Zemlji želimo vse najboljše
in še na mnogo, mnogo let!
Gordana Klinc
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Formiske igrale
odbojko na snegu
Odbojka na snegu je nov šport, ki osvaja Slovenijo, od leta
2009 pa ga po vsem svetu igra že na tisoče športnikov.
Tako je nastala tudi serija turnirjev v odbojki na snegu,
imenovana Snow Volleyball European Tour, ki se vsako leto
odvija na svetovno znanih smučiščih, več o tem na http://
www.snowvolleyball.at/en.
Da bi se za ta šport odločilo čim večje število otrok in da
bi se razširila baza mladih odbojkarjev, je bilo vsem šolam
in klubom ponujena brezplačna šola odbojke na snegu.
Tako smo se v petek, 9. 3. 2018, odpravili z avtobusom v
Kranjsko Goro, da bi otrokom omogočili skupno druženje
in zabavo na snegu. Po končanem programu smo se še
skupaj sprehodili skozi Kranjsko Goro do zamrznjenega
jezera Jasna ter se nazaj grede še posladkali s krofi ali
sladoledom.

Taborniški duh se
zopet prebuja
Že kar nekaj časa je minilo, odkar je v Miklavžu prenehala
dejavnost tabornikov, a taborniški duh v našem kraju
kljub temu ni nikoli povsem ugasnil. V zadnjih letih se še
posebno prebuja, tokrat v obliki protestantskih skavtov, ki se
imenujejo Royal Rangerji.
Rangerji se dobivamo in skupaj rastemo že šesto leto.
Zbiramo se vsako 2. in 4. soboto od 9. do 12. ure
v Kulturnem domu v Miklavžu. Tam v mrzlih dnevih
ustvarjamo, kuhamo in se učimo novih taborniških veščin,
ko se otopli, pa jo mahnemo v bližnji gozd. Vrhunec naših
srečanj je poletni tabor, na katerem srečamo rangerje iz
cele Slovenije in preizkusimo svoje taborniško znanje v
praksi.
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Po lanski krstni izvedbi, ko se je zbralo okrog 90 otrok,
je na letošnji drugi izvedbi bilo več kot 120 otrok, kot vse
kaže, bo to postalo tradicionalno druženje, torej se vidimo v
Kranjski Gori tudi leta 2019.
Če je v petek potekal program odbojke na snegu za otroke,
pa je v soboto in nedeljo potekal pravi turnir, več o tem
lahko preberete na http://www.odbojka.si/novice/7178.

Boštjan Glodež
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SPV
Čeprav so naši temelji krščanski in se na vsakem srečanju
pogovarjamo tudi o globljih življenjskih stvareh, večina
otrok ni protestantske vere. So le otroci, ki si, bolj od
posedanja za računalnikom, želijo novih nepozabnih
avantur, druženja, iger, taborniških veščin in gibanja. In
tega je pri nas vedno dovolj!

Če poznate še kakšnega otroka, ki bi internet in elektronske
naprave raje zamenjal za igro v zelenem gozdu, je med
nami vedno dobrodošel! Več informacij: Nina Čižič nina.
cizic@gmail.com ali fb Royal Rangers Maribor.

VOZNIKI, NE
SPREGLEJTE
MOTORISTOV

Spomladi, ob začetku motoristične sezone, je asfaltna
površina še vedno hladna in ne omogoča optimalne
oprijemljivosti pnevmatik, zato je dodatna previdna vožnja
nujna. Poleg tega je zaradi zime na vozišču veliko udarnih
jam ter peska od zimskega posipa. Vožnjo zato prilagodite
svojim sposobnostim obvladovanja motorja, ki najverjetneje
niso na ravni lanske jeseni. Pred daljšo vožnjo zato opravite
tudi krajšo osvežitveno kondicijsko vožnjo in se
prepričajte o tehnični brezhibnosti motornega konjička.

Motoristi spadajo med ogrožene skupine udeležencev, ki
so pogosto žrtve prometnih nesreč. Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu naše občine za varnost prometa
svetuje motoristom izjemno previdnost in strpnost,
prilagoditev hitrosti vožnje razmeram na cesti
ter uporabo zaščitne čelade in druge opreme.
Varnost motoristov je povezana z ravnanjem motoristov
samih, da upoštevajo omejitve hitrosti, poskrbijo za vidnost
ter uporabljajo zaščitno opremo in čelado. Prav tako pa
osveščamo voznike drugih motornih vozil, avtomobilov, da
se zavedajo ranljivosti motoristov, naj bodo zato dodatno
previdni in se trikrat prepričajo, da ne prečkajo poti
motoristom ter jim tako odvzamejo prednost.
Raziskave so pokazale, da so motoristi vozniki iz drugačnih
motivov kot npr. vozniki avtomobilov. Bolj v ospredju so
motivi užitka v vožnji, zabave - kot način preživljanja
prostega časa, kljub temu pa se je treba prav tako zavedati
svoje ranljivosti.

Nina Čižič

Še posebej kolesarjem in motoristom svetujemo, naj bodo
čim bolj vidni, predvsem z nošenjem odsevnih oblačil
svetlih barv. Prav tako pa je pomembno, da imajo motoristi
vedno prižgane luči.
NE SPREGLEJ!
Avtomobilisti, bodite posebej pozorni, ko se s cest
vključujete na prednostne, na katerih so motoristi (da jim
ne zaprete poti), ter pazite na njih, ko zavijate levo in
vam vozijo naravnost nasproti. Motoristi, vozite previdno,
kajti marsikateri avtomobilist vas ne pričakuje na cesti
ali napačno ocenjuje hitrost vaše vožnje. Opozorilo
za previdnost pa velja tudi za vse ostale udeležence v
prometu.
Žal pa so se v letu 2017 na območju naše občine zgodili
dve hudi prometni nesreči, v katerih sta bila udeležena
motorista, ki sta utrpela hude telesne poškodbe.

Naši izviri

Ohranjeno spominu
Naj začetek motoristične sezone ne pomeni
sproščanje adrenalina, preizkus zmogljivosti
motornega kolesa in svojih sposobnosti na cesti,
ampak predvsem varno uživanje v vožnji!
Predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, Silvo German

SPREHOD SKOZI
NEKI ČAS - 53
Na levi strani ob Ptujski cesti stoji velik poslovni kompleks.
Lidija in Branko Lepej, oba doma iz Miklavža, sta se
odločila za samostojno pot in ustanovila družinsko podjetje
BELL. Sprva sta imela trgovski lokal v Mariboru in se
ukvarjala s prodajo ležajev. Razmišljala sta: ležaji so v
ozkem krogu izdelkov za najširšo porabo. V gospodinjstvu,
industriji, gradbeništvu, energetiki, povsod so potrebni
ležaji. Podjetje je uspešno poslovalo in nenehno rastlo.
Razmišljala sta o razširitvi svojega asortimana. Leta 1993
so podpisali pogodbo o neposrednem zastopanju znamke
FAG Schweinfurt. Razvoj pa nadaljevali s pridobitvijo
zastopstva za prodajo ležajev INA in TIMKEN, programa
tesnil in vskočnikov DICHTOMATIK, jermenov OPTIBELT in
verig WIPPERMANN. Konec leta 1995 so dobili ekskluzivno
zastopstvo za DEUTZ AG ( stabilni motorji, rezervni deli za
stabilne motorje, servis, kasneje pa še za GKN- kardanske
gredi, križi, zglobi, KTR- elastične sklopke in hidravlične
komponente ROTEX, BOWEX, CLAMPEX, RADEX…) in
AEGLEBURGMANN ( mehanska tesnila, pletenice, statična
tesnila, kompenzatorji).
Z razširitvijo ponudbe na trgu so bili potrebni večji
poslovni prostori. Ob stanovanjski hiši v Miklavžu sta imela
majhno njivo, ob njej pa so bile parcele, katere lastnik je
bila občina Maribor. Odkupila sta te parcele in pričela
graditi objekt z večposlovnimi prostori. Svojo dejavnost sta
prenesla v Miklavž.
Podjetje se je še najprej neprestano razvijalo in širilo svojo
dejavnost. Leta 2007 so najprej pridobili zastopstvo za
industrijski program jermenov GATES, sklopke in omejevalce
momentov AUTOGARD in drsna vodila za verige in jermene
proizvajalca WEFAPRESS. Leta 2009 so še podpisali
pogodbo s proizvajalcem mazalnih sistemov PERMA TEC.
Naslednja leta so pridobili zastopstvo za segmentne in
okrogle jermene FENNER DRIVES ter drsne puše in rezervne
dele za motorje podjetja MS MOTOR SERVISE. Med zadnje
pridobljene programe sodijo še linearna vodila in krogelna
vretena proizvajalca HIWIN, obračalni ležaji ROTHE ERDE,
lepilna tehnika proizvajalca CYBERBOND ter tehnični spreji
za avtomobilsko branžo in industrijo 2M. Leta 2012 so
odprli lastni LINEARNI CENTER , ki služi za razrez termičnih
vodil in osovin.
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Podjetje BELL zaposluje 28 delavcev in so vsi zadovoljni in
z veseljem hodijo na delo, saj sta Lidija in Branko poleg
tega, da sta materinska in očetovska šefa, tudi človeka, ki
imata občutek za socialo.
Z mislijo na nenehno izpopolnjevanje izdelkov, ki so
del njihove ponudbe, ter zaradi nujnosti pravočasnega
seznanjanja z inovacijskimi dosežki, sta ustanovila lasten
izobraževalni center, v katerem strokovno pripravljata
zaposlene in kupce na pravilen odziv na inovacije oziroma
na izpopolnjen izdelek.
Podjetje BELL je zgradilo tudi stanovanjsko stavbo z devetimi
stanovanji in tremi vhodi, ki so vsi zasedeni, ter prijetno
restavracijo, kjer obiskovalec poleg ob klepetu ob kavici
najde tudi dobro hrano. V najem pa dajejo kar nekaj
podjetjem poslovne prostore kot : EKOSEN, d. o. o. IER, ki
ima tu zastopstvo in zaposluje od 5 do 6 delavcev. Svojo
poslovalnico ima tu BANKA INTESA SANPAOLO, D. D.
Koper, zaposluje 3 delavce. Gradbena firma HERINGRAD,
zaposluje 10 delavcev. NUOVA KADROVSKE STORITVE,
d. o. o., iščejo kadre za Magno, zaposlujejo 5 delavcev.
Predstavništvo ROSENBAUER, d. o. o. zaposluje 3 delavce.
Zasebna fizioterapija SIRIUS z 1 zaposlenim. Kavarna
BELLA Zvezdana Brglez 1,5 zaposlene. Gostinstvo FAN
PLAC Denis Pečovnik s 4 zaposlenimi. Zobozdravnik
TOMAŽ DRAŽUMERIČ, 2 zaposlena. Zastopništvo DARJA
HUSAR, s. p 2 zaposlena. Frizerstvo N-N Simona Polak 1
zaposlen. Trgovina in šiviljstvo poročna agencija GOGA
4 zaposleni. Zavarovalništvo SENEKOVIČ, d. o. o. 3
zaposleni. PIRNAR, d. o. o. izdelujejo vrata, 4-5 zaposlenih.
PIKSEL, d. o. o. se ukvarja z reklamno dejavnostjo,
zaposluje 4 delavce.
Drugo leto praznuje podjetje BELL svoj trideseti rojstni dan.
Za njihov jubilej ter vse uspehe in nesebično pomoč na več
področjih naše iskrene čestitke in lepe uspehe še v bodoče.

Milka Hadler
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Paberki

NAJ NE BODO VSA
PRIZADEVANJA BOB
OB STENO?
Večkrat sem se trudil prikazati, kako pomembna je ekološka
vloga zelenih površin. Pa imam občutek, da je vse moje
prizadevanje kot metanje boba v steno. Po prebiranju
prispevka »Vpliv zelenih površin v urbanem okolju« avtorja
mag. Nika Stareta sem se prepričal, da imam v mnogočem
prav. Zato sem se odločil, da tokrat predstavim njegovo
prizadevanje in ugotovitve tudi občanom, svetnikom in
občinski upravi.
Zelene površine so najpomembnejše za urbano okolje
nekega kraja, saj je zato v poletnem času znatno nižja
temperatura, večja vlažnost, bolj čist zrak, manj prahu,
vse to, kar vpliva na psiho človeka. Zamislimo si, da večje
drevo preko listnih rež odda 300-500 litrov vode na leto
(relativna vlažnost se poveča do 30 odstotkov), da drevo
predela v enem letu okoli milijon kubičnih metrov zraka.
Zelene površine zmanjšujejo hrup ( gosta zelena površina v
širini enega metra zadrži od 0,1 decibela do 0,2) in deluje
psihološko v smislu preprečevanja hrupa. Prav tako imajo
kmetijske površine važno vlogo za regulacijo klime, kot jih
imajo zelenice in gozdovi. Zamislite si ca. 1000 m2 asfaltne
površine (cesta, pločniki in predvideni parkirni prostori) pri
40 - 45 stopinjami Celzija na soncu! Sicer ne vem za koga
bodo parkirni prostori, saj v bližini ni nobene trgovine ali
prostora za masovne prireditve. Zdravstveni dom pa je
oddaljen ca. 300 m od predvidenega parkirišča.

A glej ga šmenta. Ob sami zgradbi zdravstvenega doma
obstaja že nekaj let nezaseden prostor kmetijske zadruge
Hoče, na katerem je prostora za 10 vozil. V zaščitenem
prostoru (rdeča vrata na sliki) pa bi lahko patronažne sestre
imele vozila pod streho, zavarovana pred točo, snegom
in ledom! Samo dogovoriti se je potrebno. Tako pa zaradi
osebnih interesov ne vzamejo odgovorni niti telefona v
roke. Verjetno bo potrebno ponovno seznaniti odgovorne
državne institucije, kako se troši davkoplačevalski denar v
naši občini.
Na kraju še v razmislek. Če bi kupili spodnji del stavbe
hoške zadruge in zemljišče, bi v zgradbi lahko dobili
prostor KS Miklavž, CATV in parkirne prostore ZD – a
občina bi pridobila nujno potrebne poslovne prostore v
stavbi občine in sredstva bi namenili namesto uničevanja
zelenic v koristne zadeve!
Nekdo je zapisal, da imamo ljudje tri obraze.
Prvega pokažemo svetu, drugega partnerju in
tretjega nikoli. Vsekakor nekaterim prav pride
tretji, tako da so jim zelene površine le planski
proces in tako manjvredna kategorija dela
kraja in so po njihovem mnenju namenjena le
gradbenim posegom. Da so predmet samovolje
nekaterih posameznikov, ki jim ni mar za druge,
ki jim ni mar za ekologijo in za zmanjševanje
toplogrednih plinov. Brez vesti bodo gradili
ceste, letališke steze in objekte na zelenicah
in njivah ne glede na to, na kaj nas opozarjajo
okoljevarstveniki. Ali razmišlja kdo tudi o
bodoči samooskrbi občanov kraja?

Rafko Izlakar

Naši izviri

Paberki

NAJSTAREJŠA
KRAJANKA DOBROVC

Bil je 20. marec 1923 leta, ko se je pri Frasovih (po
domače pri Joškevih) v Dobrovcah rodila Ivanka kot šesti
izmed devetih otrok.
Leta so tudi njej ob ustvarjanju družine z možem Antonom
Kirbišem, prav tako iz Dobrovc, še kako hitro minevala
in tako se je to pomlad obrnil zavidanja vreden 95. list
življenja.
Z dobrimi željami sta slavljenko na njenem domu v Ulici
talcev obiskala predstavnika KS Dobrovce Ivan Klasinc
in KO RK Dobrovce Dragica Škulj. Jubilantka se je z
nasmehom na obrazu in v družbi sina Antona, hčere Olge
ter zeta Antona razveselila obiska in prijeten pogovor še
čili, zgovorni in okretni slavljenki je zelo prijal. Spomnila
se je mnogih veselih in tudi manj prijetnih trenutkov, ki jih

Utrip Festivala
Lent 2018
v Miklavžu na
Dravskem polju

Vabimo vas na nastop folklorne
skupine iz Peruja v petek, 29. 6. 2018,
ob 19. 30 uri v športni dvorani v
Miklavžu.
Vstop prost!

Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

je prineslo življenje, ob rani izgubi matere in svojih dveh
otrok, Albina in Ivanke, ter moža.
Z veseljem pokramlja tudi z vnuki: Antonom, Bogdanom,
Gorazdom, Robijem, Damijanom in Mihom, kakor tudi s
šestimi pravnuki.
V želji, da bi tudi nas čakala tako zdrava in aktivna starost,
nam je slavljenka zaupala svoj življenjski recept: „Delo in
gibanje, to krepi človeka.“
Tako krepka in gibčna naj torej tudi v prihodnje ostaja
najstarejša krajanka Dobrovc, Ivanka Kirbiš!
Mateja Pleteršek
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Predstavlja se
Svetovalno
središče Maribor
Informacije in nasveti s področja
izobraževanja odraslih
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza že šestnajst
let namenja posebno pozornost dejavnosti informiranja in
svetovanja. V sklopu nacionalnega projekta svetovalnih
središč, ki ga vodi Andragoški center Slovenije, nudimo
odraslim celovito in poglobljeno informiranje in svetovanje
o možnostih nadaljnjega izobraževanja in učenja. V
osebnih pogovorih se z odraslimi pogovorimo o tem,
kako dokončati prekinjeno izobraževanje, si nadgraditi
stopnjo izobrazbe, si pridobiti kakšno dodatno znanje

za kvalitetnejše opravljanje dela in tudi za osebno rast.
Svetujemo tudi o tem, kako se motivirati za učenje in kako
se sploh lotiti učenja.
Na svetovalno središče se obračajo odrasli, ki si želijo
pridobiti dodatna znanja za poklic in delo; brezposelne
osebe, ki si želijo nov poklic in iščejo novo znanje;
študenti, ki iščejo dopolnilna znanja ob svojem študiju;
starejši odrasli, ki se želijo izobraževati v programih za
osebni razvoj ipd. Svetovalni pogovori se nanašajo na
možnosti prekvalifikacije, prehoda iz nižje na višjo stopnjo
izobraževanja, na informacije o izpitih s področja tujih
jezikov, nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, povezanosti
izobraževanja in dela ipd.
V sklopu svetovanja izvajamo tudi postopke ugotavljanja
in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja, ki so
si ga odrasli pridobili z dosedanjim delom, neformalnimi
izkušnjami. Razumete tuji jezik, pa ne veste, na katero
raven evropske jezikovne lestvice bi lahko bili uvrščeni
(kot na primer A2, B1 ipd.) ? V sklopu svetovanja lahko
dobite pisno mnenje o pridobljenih znanjih, spretnostih in
kompetencah, ki Vam bo pomagalo pri iskanju zaposlitve.
Za svetovalni pogovor se lahko zainteresirani naročijo na
telefonski številki: 02 / 234 11 34 ali po elektronski pošti:
svetovanje@azm-lu.si Svetovalka bo v četrtek, 21. junija
2018, izvajala izobraževalno svetovanje v kletni
sejni sobi Občine Miklavž na Dravskem polju
(od 10. do 13. ure); naročila za svetovanje v Miklavžu
sprejemamo na številki mobitela: 041 / 372 273). Vabljeni
na brezplačni svetovalni pogovor, saj dejavnost financira
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Več o dejavnosti svetovalnega središča si lahko preberete
na spletni strani: http://www.azm-lu.si/svetovalno-srediscemaribor

Alenka Sagadin Mlinarič
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza

040/832-877
Nudimo vam kakovosten servis
vseh vrst koles
Sončnica, d. o. o., Zofke Kukovič 20, 2204 Miklavž
n.golavsek@gmail.com
www.facebook.com/nikybike/
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Nagradna križanka št. 90

NAGRADNA KRIŽANKA ŠT. 90
SESTAVIL NAVADNO
RAFKO ALKOHOLIZLAKAR NA PIJAČA

SORTA
JABOLK

PASJA
HIŠICA

SKUPEK
SLOVENSKI
SLUŽBENO ŠVEDSKI
ENAKIH
HUMORIST
MESTO
PESNIK
CELIC V
VINKO
VIKARJA HANSSON
TELESU

SKUPINA
LJUDI
ENAKIH
MISLI
MREŽA
ZA LASE
AVTO. OZ.
NEMČIJA

RIM. ŠT. 500

25. MAJ

KRATEK
ŽENSKI
JOPIČ

OZN. ZA
PLIN NEON

ADAMOVA
ŽENA

BR. LADIJSKA LINIJA

NOETOVA
BARKA

DOPRINOS
NEVESTE V
ZAKON

GLAS,
AKORD IZ
VNETJE
ZVOK
8 TONOV
UŠESA DOLOČENE
VIŠINE
ERBOJ
POVRŠINSKA MERA

NEUMEN,
NESPAMETEN
ČLOVEK

PRIPRAVA IZTOK
OSOJNIK
ZA
OBRAČAN- ITALIJAN.
JE
VERMUT

SIN
BRATA
ŽIVINSKA
OPREMA
ZA OKROG
VRATU

SPLOŠNO
ZNAN,

SELEN
IT.DIRIGENT VIKTOR

STROJ
ZA
MLETJE
FRČANJE,
GIBANJE
PO ZRAKU

REKA V
LAOSU
NEVAŽNA
OSEBA

RUDI
ROŽMAN

ZIDAR
TOMAŽ

MILAN
VELKAVRH
JEZUSOV
APOSTOL

AMERIŠKA
DRŽAVA
GL.MESTO
PHOENIX
DOVOLJ,
DAJ VELIKO

BIBLIJSKI SABLJA
VELIKAN V BODALO,
JUŽNEM ZAKRIVKANAANU LJEN NOŽ

VRAŽNI
OBESEK
ŽAMETNA
ČRNINA,
TRTA NA
LENTU
RIM.ŠT.
1000

FENIČAN.
BOGINJA
LJUBEZNI

FOSFOR

NI ČRNO

NE DELA
RAD,NIMA
VOLJE ZA
DELO

KRAJ PRI
LJUBLJANI
STANE
SEVER

GLAVNO
MESTO
KALMIKIJE,RUSIJA
STRUP NEKATERIH
RASTLIN
ALI ŽIVALI

Ugankarski slovarček: DESABATA – italijanski dirigent in skladatelj (1892-1967), ELISTA - rusko mesto, ENAKITI – biblijski
velikan. JATAGAN – dolg zakrivljen orientalski nož, OLA – švedski pesnik, RETIKIL – mreža za lase,
Rešitev križanke št. 89, Vodoravno: SKOKE,,TOREK, ELORO, PETAN,SABATO, DOBROVCE, VIM, RK, ARRAN, MATI,
ARIJA, POLA, IS, SVAT, OTOČAN, KA, INRI, ARARA, ILS, OB, ERA, JB, DILETANT, TAA, VŠITI, MIKLAVŽ, OČINICA, KA,
EKU, REALE, MAMILAR Rešitev gesla: OBLETNICA OBČINE MIKLAVŽ.

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 16. 11. 2018 na naslov Občine Miklavž na
Dravskem polju. Nagrajenci prejšnje križanke št. 89 so: Mira Čelofiga (Vrtna ulica 3, Gornja Radgona), Jožica Gmajner
(Ulica talcev 32, Radizel) in Nataša Kavčič (Strmška ulica 7, Miklavž).
Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju
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Cvetlična
zasaditev
krožišča na Ptujski cesti, otokov na
Cesti v Rogozo in v Antoličičevi ulici
ter spomenika v Dobrovcah
Foto: Z. M.

