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Snežaki v Dobrovcah

Miklavževanje 2019

Spoštovane občanke in občani!

Obdobje, ki ostaja za nami, je prineslo svoj 
delež uspehov in porazov,

a v novo leto vstopamo obogateni z novimi 
znanji, izkušnjami in spomini.

Prihodnost prinaša nove poti, nove možnosti in 
načrte, kako stvari spremeniti na bolje.

Na poti, ki nas čaka, pa vedite, da je prava pot 
le pot srca, ostalo so le ovinki. 

Naj vas v božično noč popelje pot brez ovinkov,
novo leto 2019 pa naj prinese mir in 

razumevanje ter nove izzive in uspehe.

Vaš župan Egon Repnik, 
člani Občinskega sveta 

in 
Občinska uprava Občine Miklavž 

na Dravskem polju
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Glasilo občine Miklavž na Dravskem polju

ŽUPANOV UVODNIK

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 Evrografis, d. o. o., Puhova ulica 18, 
2000 Maribor; Naslovnica: www.pixabay.com; 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. Bese-
dilo 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.

»Stopil si v velike čevlje,« so mi po zadnjih volitvah ob 
čestitki pridali nekateri občani, »vendar boš zmogel«. 
Zavedam se, da ste mi z izvolitvijo za župana izkazali veliko 
odgovornost, a sem hkrati odločen, da bom s pozitivnim in 
uspešnim delom upravičil Vaše zaupanje. Za nami sta uspešni 
desetletji, v katerih je za razliko od drugih občin po besedah 
našega bivšega župana g. Kremžarja našo občino krasilo 
sodelovanje v smeri uresničevanja skupnih interesov. Naj tako 
ostane tudi v prihodnje. Samo tako bomo lahko predstavniki 
krajevnih svetov, občinski svetniki in župan, skupaj z občinsko 
upravo, dosegli lažje in boljše življenje v naši občini. 

Pred nami je veliko skupnih izzivov, prijetnih in žal tudi manj 
prijetnih. Pred dnevi se je iztekel rok za podajo pripomb v 
postopku sprejemanja Državnega prostorskega načrta za 
razvoj letališča Edvarda Rusjana Maribor (DPN), ki bistveno 
vpliva tudi na življenje v naši občini. Predlagani DPN v celoti 
zavračamo. Predlagana posodobitev in širitev, po našem 
mnenju, ki temelji na mnenju večine občanov, ekonomsko ni 
utemeljena in predstavlja nesprejemljive dodatne obremenitve 
za okolje in družbo. Ocenjujemo, da je potrebno postopek 
predvidene širitve ustaviti, saj že letališče s trenutnimi 
kapacitetami povzroča prekomerno obremenitev ljudi in 
okolja. Pripombe smo obširno in strokovno argumentirali, 
zato upamo, da jih bodo pristojni sprejeli in upoštevali. Za 
ohranitev in izboljšanje našega življenjskega okolja lahko 
veliko storimo tudi sami. Predvsem je pred nami naloga 
izboljšanja kakovosti zraka, saj je merjenje kakovosti zraka v 

naši občini pokazalo veliko obremenjenost zraka s škodljivimi 
(trdimi) delci. Le- ti nastajajo predvsem zaradi uporabe okolju 
neprijaznih kuriv. Država nas je v tem smislu celo uvrstila 
v degradirano območje, zato bomo skupaj z državo v 
prihodnje omogočali občanom pod najugodnejšimi pogoji 
spremembo oziroma namestitev novih kurilnih naprav za 
uporabo zemeljskega plina in toplotnih črpalk. 

Pred nami so tudi nove pridobitve za nadaljnje izboljšanje 
kakovosti življenja. Krajani Dravskega Dvora se veselijo, da 
gradnja komunalne infrastrukture v njihovem kraju poteka po 
planu. Tako kot ob vsakem velikem infrastrukturnem projektu 
tudi tukaj prihaja do drobnih nepredvidenih težav, katere 
skupaj s krajani in njihovimi predstavniki zaenkrat uspešno 
rešujemo. Tudi vnaprej si želimo strpnosti in sodelovanja 
vseh krajanov Dravskega Dvora. Takoj po nastanku ugodnih 
vremenskih pogojev bomo s polno paro začeli oziroma 
nadaljevali s planiranimi infrastrukturnimi projekti v Miklavžu, 
kjer bomo končno dobili ustrezno prometno povezavo Ulice 
Kirbiševih in Ptujske ceste. Prav tako bomo pričeli tudi s 
pripravo prostorskih aktov in projektnih rešitev za nov objekt 
na »miklavškem trikotniku«, v katerem upamo, da bomo v 
bližnji prihodnosti dobili nov zdravstveni dom. Velike ambicije 
imamo na področju energetske sanacije objektov s sredstvi 
evropskega sklada ELENA, s katerimi želimo vse javne 
objekte (občinsko stavbo, kulturni dom v Miklavžu, krajevne 
domove) popolnoma energetsko sanirati in upravljati izključno 
z obnovljivimi viri energije, celo do stopnje energetske 
samooskrbe objektov. S tem bi vzpostavili dober zgled in 
vzpodbudo občanom.

Smo v veselem decembru, v čarobnem božičnem in 
novoletnem času. Pred nami je veliko lepih in prijetnih 
trenutkov v krogu družine in prijateljev. Izkoristite ta čas in ne 
varčujte s prijaznostjo ter dobroto do svojih najbližjih. Samo 
v slogi je moč, samo z dobroto in prijaznostjo do drugih 
lahko pričakujemo enak odnos tudi do nas. Vsem občankam 
in občanom želim veliko prijetnih trenutkov v božičnem 
času, predvsem pa veliko sreče, zadovoljstva in zdravja v 
prihajajočem letu 2019.

Egon Repnik
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POROČILO
Občinske volilne komisije Občine Miklavž na 

Dravskem polju o rezultatih glasovanja v drugem 
krogu rednih volitev županov dne 2. 12. 2018

KRAJEVNI SVETI SO 
KONSTITUIRANI

OBČINA

Občinska volilna komisija Občine Miklavž na Dravskem 
polju je v skladu z 90. členom in ob smiselni uporabi 5. 
točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/2008, 83/2012 in 
68/2017) po pregledu zapisnikov o delu volilnih odborov pri 
ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine Miklavž na 
Dravskem polju na lokalnih volitvah v drugem krogu rednih 
volitev županov dne 2. 12. 2018 ugotovila:

I.
Na lokalnih volitvah v drugem krogu rednih volitev županov 
dne 2. 12. 2018 je imelo pravico glasovati 5.634 volivcev, ki 
so vpisani v volilni imenik. Skupaj je glasovalo 2.380 volivcev. 
Udeležba na volitvah je bila 42,24%.

II.
Za volitve župana Občine Miklavž na Dravskem polju je bilo 
oddanih 2.380 glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 10 
glasovnic. Veljavnih glasovnic je bilo 2.370.

III.
Kandidata sta dobila naslednje število glasov:

 Ime in priimek Št. glasov: % glasov:

1. mag. Egon Repnik 1.397 58,95 %

2. Damir Pekič 973 41,05 %

IV.
Za župana Občine Miklavž na Dravskem polju je bil v 
drugem krogu rednih volitev županov dne 2. 12. 2018 
izvoljen mag. Egon Repnik, roj. 8. 2.1976, stanujoč Na gaj 
21, Dobrovce, 2204 Miklavž na Dravskem polju.

Številka: 0414-0004/2018 
Datum: 04. 12. 2018

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Mag. Mirjana Horvat Pogorelec, univ. dipl. prav., s. r.

Predsednica

Na volilno nedeljo, 18. novembra 2018, so se ob volji 
volivcev in volivk izoblikovali sestavi svetov krajevnih skupnosti 
po posameznih krajih v Občini Miklavž na Dravskem polju. V 
kraju Miklavž je sedemčlanski sestav, za izvolitev katerega se 
je potegovalo 38 kandidatov.

V krajih Dobrovce, Skoke in Dravski Dvor so krajevni sveti 
petčlanski. V Dobrovcah je krajevni svetnik želelo postati 20 
krajanov, isto število jih je kandidiralo tudi v Dravskem Dvoru, 
v Skokah je kandidaturo oddalo 22 krajanov.

Prve sklicane seje novega sestava svetov krajevnih skupnosti 
so potekale 10. in. 11 decembra ob prisotnosti predsednice 
Občinske volilne komisije. Ob konstituiranju so bili izvoljeni 
tudi predsedniki in podpredsedniki posameznih krajevnih 
svetov.

Predsednik KS Miklavž bo v naslednjem štiriletnem mandatu 
Dušan Janžek iz Liste za skupno Občino Miklavž, ki je tudi na 
volitvah dobil največ glasov v kraju Miklavž. Podpredsednik v 
največjem kraju v občini je Franc Visinski iz stranke Dialog za 
napredek.

V Dobrovcah je predsedniško mesto prevzel Robert Meznarič, 
ki je kandidiral na listi Damijan Simič in skupina volivcev. 
Podpredsednik je Bojan Trafela iz Liste za skupno Občino 
Miklavž.

V Skokah je novo-staro izvoljeni predsednik Zdenko Čuš, 
ki je tudi prejel največ glasov med kandidati iz tega kraja. 
Kandidiral je na Listi za skupno Občino Miklavž, prav tako 
kot podpredsednik Drago Repnik. 

V Dravskem Dvoru je prav tako predsednik z največ 
pridobljenim glasovi, to je Boris Ploj, njegov namestnik pa 
Gregor Polenik. Oba sta bila kandidata Liste za skupno 
Občino Miklavž. 

Mateja Pleteršek
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KRAJEVNI SVETI

OBČINA

KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVCE
Predsednik:

Robert Meznarič (Damijan Simič in skupina volivcev)
Podpredsednik:

Bojan Trafela (Lista za skupno Občino Miklavž na 
Dravskem polju),

Člani:
mag. Sonja Horvat Tušek (Lista za skupno Občino Miklavž 
na Dravskem polju)
Boris Žunko (Lista za skupno Občino Miklavž na Dravskem 
polju)
Anton Lozinšek (Lista za skupno Občino Miklavž na 
Dravskem polju)

KRAJEVNA SKUPNOST DRAVSKI DVOR
Predsednik:

Boris Ploj (Lista za skupno Občino Miklavž na Dravskem 
polju)
Podpredsednik:
Gregor Polenik (Lista za skupno Občino Miklavž na 
Dravskem polju)

Člani:
Iztok Štiglic (Dialog za napredek)
Majda Dobaj (DeSUS)
Lidija Mlaker (Lista za skupno Občino Miklavž na 
Dravskem polju)

KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM POLJU
Predsednik:

Dušan Janžek (Lista za skupno Občino Miklavž na 
Dravskem polju),

Podpredsednik:
Franc Visinski (Dialog za napredek)

Člani: 
Leonida Gavez Šerbinek (Dialog za napredek)
Ernest Centrih (Lista za skupno Občino Miklavž na 
Dravskem polju)
mag. Boris Potrč (Socialni demokrati)
Daniela Podgornik Pekič (Dialog za napredek)
Marica Šenveter (Lista za skupno Občino Miklavž na 
Dravskem polju)

KRAJEVNA SKUPNOST SKOKE
Predsednik:

Zdenko Čuš (Lista za skupno Občino Miklavž na Dravskem 
polju),

Podpredsednik:
Drago Repnik (Lista za skupno Občino Miklavž na 
Dravskem polju),

Člani:
Simona Marko (Socialni demokrati)
Anja Brumec (Lista za skupno Občino Miklavž na Dravskem 
polju)
Boštjan Rojko (Marija Rojko in skupina volivcev)

Ostale kontaktne podatke lahko poiščete na spletnem 
naslovu www.miklavz.si

Leto 2019 – leto upov in pričakovanj,
novosti in sprememb,

velikih dogodkov in novih začetkov…

Naj se vam uresničijo sanje,
udejanjijo želje in

izpolnijo pričakovanja.

Vsem krajanom miren božič in srečno v novem letu 
želijo krajevni sveti

Dobrovc,
Dravskega Dvora,

Miklavža na Dravskem polju in
Skok.

Oprostitve plačila NUSZ 
za leto 2019

Zavezanci za plačilo NUSZ lahko na podlagi 13. in 
14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 
35/2017 - v nadaljnjem besedilu Odlok) podajo vlogo 
za oprostitev plačila NUSZ za leto 2019, oprostitve pa 
so možne v naslednjih primerih:
•  zavezanci, ki prejemajo stalno socialno pomoč 

ali varstveni dodatek k pokojnini in živijo sami v 
gospodinjstvu,

•  zavezanci, ki živijo skupaj z enim ali več družinskimi 
člani oz. člani gospodinjstva in njihovi skupni mesečni 
prejemki na člana ne presegajo višine osnovnega 
zneska minimalnega dohodka, določenega na podlagi 
veljavne zakonodaje, ki ureja socialno-varstvene 
prejemke. Med slednje dohodke se ne štejejo dohodki, 
ki so oproščeni plačila dohodnine oz. se le-ti odštejejo 
od osnovnih prihodkov.

•  oprostitev plačila nadomestila je mogoča tudi v drugih 
primerih, ko zavezanec zaide v izjemno težak položaj 
(elementarne in druge nesreče) in če bi bila s tem 
ogrožena njegova socialna varnost. 

Oprostitev je možna največ za eno leto.

Zavezanci lahko oprostitev uveljavljajo z vlogo in 
dokazili, ki jo vložijo na občini najkasneje do 31. januarja 
2019. Prepozno vložene vloge za oprostitev se zavržejo.
Obrazec – vloga za oprostitev plačila za stavbno 
zemljišče za leto 2019 je dostopna na spletni strani 
občine www.miklavz.si. Vse informacije in zahtevane 
obrazce lahko dobite tudi v tajništvu občine v času 
uradnih ur (v ponedeljek, sredo in petek od 8. – 12. ure, 
v sredo tudi od 14.-16. ure), osebno ali na telefonski 
številki: 62 - 96 - 820.

Občinska uprava
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33 REDNIH OBČINSKIH SEJ
TEGA MANDATA

OBČINA

33. redno občinsko sejo so po ustaljenem redu izpeljali 27. 
septembra 2018 in novelirali Lokalni energetski koncept 
Občine Miklavž za leto 2018, kar je zbranim predstavila dr. 
Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za Podravje 
(Energap), ki je zavod za trajnostno rabo energije. Energetski 
koncept se novelira v delu, ki obravnava analizo predvidene 
bodoče rabe energije in pa v delu t. i. akcijskega načrta, ki 
predstavlja operativni program energetskega razvoja občine. 
Cilji so tako zmanjšanje porabe energije v javnih stavbah, v 
gospodinjstvih, zmanjšanje izpustov emisij…

V točki pobud in vprašanj so zbrani svetniki in svetnice 
ponovno zastavljali vprašanja in podajali pobude ter 
predloge. Edvarda Škrabla je tako zanimalo, v kakšnem 
stanju je gospodarski objekt ob Miklavškem dvorcu, ki ga je 
Občina Miklavž pridobila v postopku denacionalizacije. Ob 
tem je bil podan odgovor, da je celoten kompleks dvorca 
bil v državni lasti. V skladu z Zakonom o skladu kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS pa je Občina Miklavž pridobila zgolj 
nezazidana stavbna zemljišča, saj so po prej navedenem 
zakonu vsi takšni objekti v državni lasti.

Stanislav Petek predlaga, da se primerno označi vozišče v 
križišču Ulice svobode in Gradišnikove ulice v Miklavžu, saj 
vozniki vse prepogosto zavijajo levo.

Silvo German se je ustavil pri sanaciji Ul. 8. februarja v 
Dravskem Dvoru, ki je že dalj časa poškodovano potem, ko 
je občan nedovoljeno posegal vanj. V odgovoru je izvedel, 
da bo v kratkem izpeljano asfaltiranje in takrat bodo preverili 
tudi mejnike. Podal je pobudo, da se občina Miklavž z 
avtobusnim prevoznikom Arriva skuša dogovoriti za nižjo 
ceno mesečne avtobusne vozovnice za otroke, ki obiskujejo 
OŠ Miklavž, živijo pa v naselju Skoke in Dobrovce. Na 
podjetje Arriva bodo strokovne službe naslovile pobudo 
oziroma prošnjo, a na podlagi preteklih izkušenj dogovorov 
o nižjih cenah najverjetneje ni pričakovati uspeha. Vendarle 
govorimo o gospodarski družbi, katere skrb je predvsem 
dobičkonosnost. Istega svetnika je na tem rednem druženju še 
zanimalo, ali je gradbeno dovoljenje za gradnjo kanalizacije 
v Lovski ulici v Dravskem Dvoru že pravnomočno in kdaj se 
bo z deli pričelo. Določeni postopki, kot je uvedba v delo, so 
bili že izvedeni, žal je le sam postopek vse od 20. 6. 2018 
taboril na Upravni enoti Maribor. A uspešno se je v zadnjih 
dneh septembra tudi zaključil in le nekaj dni zatem se je z deli 
dejansko pričelo.

Dragica Centrih pogreša klopi in mizice na otroškem igrišču 
v Ulici Zlatke Karer, zanimal jo je tudi začetek ureditve ulice 
Na dobravi, prav tako v Miklavžu. Ob tem je bilo mogoče 
izvedeti, da mora najprej lastnik zemljišča, ki ga občina 

namerava odkupiti za ureditev ceste, poskrbeti za izbris 
hipoteke, ki bremeni predmetno zemljišče.

Damijan Simič je povprašal o dopisu, ki ga je občini Miklavž 
in krajevnemu svetu Dobrovce naslovil krajan iz ulice 
Na Pristance, ki zatrjuje, da je del zemljišča njegovega. 
Uslužbenec občinske uprave Aleš Rojko je ob tem povedal, 
da je lastništvo v celoti občinsko in da se ureja parcelacija 
zemljišča za razširitev navedene ulice.

Osrednja točka tega občinskega sklica je bil Rebalans 
proračuna za leto 2018, ki so ga obravnavali vsi odbori 
in komisije, ki niso podali bistvenih pripomb in tako se 
je občinski svet soglasno izrekel za slednjega. Nekoliko 
izstopajoče proračunske spremembe tega rebalanska so 
denimo nakup službenega vozila, nakup stavbnih zemljišč, 
nerealizirane gradnje in vzdrževanje cest s pločniki ter 
kanalizacijskega in vodovodnega sistema, opazno se je 
povečal strošek odvoza in količina smeti, več od planiranega 
bomo namenili vzdrževanju športnih igrišč kakor tudi za 
delovanje vrtcev zaradi dveh dodatnih oddelkov. Glede 
na znižanje subvencije prevozov otrok učencev s skladu z 
opredelitvijo varne šolske poti po izgradnji pločnika Miklavž 
- Dobrovce, bomo v letošnjem proračunu privarčevali 13.000 
evrov. Potrebe po dejavnosti pomoči na domu in družinskega 
pomočnika so se povečale. Bodo pa se našla sredstva za 
gradnjo ruskega kegljišča ob objektu DU Miklavž. Opaziti je 
bilo povišanje postavke za komunalni prispevek.

V navezavi z rebalansom so potrdili Letni načrt ravnanja 
s stvarnim premoženjem Občine Miklavž za leto 2018 - 
rebalans. Ob novi avtobusni postaji v Dobrovcah bo tako 
potreben dodatni odkup za njegovo ureditev. Odkupi zemljišč 
za ureditev Uskoške ulice izven naselja Skoke proti Rogozi 
so še vedno nezaključeni. Za razširitev določenih odsekov 
Ekartove ulice v Miklavžu se prav tako predvideva pridobitev 
nepremičnin. V Športnem parku Dobrovce bo še v enem 
delu realiziran odkup zemljišč. Preboj Mladinske proti Vrtni 
ulici v Dobrovcah je še vedno pogojen s prodajo drugega 
zemljišča. Planirajo se odkupi zemljišč v Ul. 8. februarja ter 
Lovski ulici v Dravskem Dvoru in ob Letališki cesti v Skokah. Za 
ureditev rondoja na ulici Na Dobravi v Miklavžu je potrebna 
pridobitev zemljišča kakor tudi za razširitev prej navedene 
ulice. Še vedno pa se prodajajo zemljišča ob Kidričevi cesti 
v Dobrovcah in ob Miklavškem dvorcu. Ukinil se je status 
javnega dobra na dveh parcelah v Dravskem Dvoru, saj sta v 
naravi že dvorišče. 

Mateja Pleteršek
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OB IZTEKU MANDATA
ŠE DVE IZREDNI OBČINSKI SEJI

Oktobrska občinska seja 25. 10. 2018 je bila izrednega 
sklica, sicer z umikov dveh točk predlaganega dnevnega 
reda. In sicer občinski svet ni želel razpravljati o Stališčih do 
priprave Državnega prostorskega načrta za Letališče Edvarda 
Rusjana Maribor in o Sklepu o ugotovitvi javnega interesa 
za ustanovitev stavbne pravice na zemljišču v Dobrovcah 
(Flančič) v lasti občine Miklavž in potrditev načrta ustanovitve 
brezplačne stavbne pravice. O teh dveh temah se bo tako 
kmalu izrekel novo-izvoljeni Občinski svet Občine Miklavž.

Odlok o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju 
Mestne občine Maribor in Občine Miklavž na Dravskem 
polju ter podrobnejši program ukrepov za obdobje 2018-
2019 sta zbranim predstavila Jože Jurša (predstavnik 
Ministrstva za okolje in prostor) in Suzana Prajnc (vodja 
Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje 
narave). Občina Miklavž namreč glede na Uredbo o 
kakovosti zunanjega zraka preseže mejne vrednosti za 
delce PM10, zato je to območje uvrščeno v 1.stopnjo 
onesnaženosti. Najbolj problematično je stanje pri inverziji v 
času kurilne sezone, ko se hladen zrak skupaj z onesnaževali 
zadržuje pri tleh. Prve meritve onesnaženosti zunanjega 
zraka je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 
v naši občini pričel izvajati v letu 2011. Zastarele male 
kurilne naprave za ogrevanje gospodinjstev so eden izmed 
glavnih virov onesnaževanja zraka.  Ukrepi so tako usmerjeni 
v spodbujanje ogrevanja s plinom na območjih, kjer je to 
mogoče  oziroma zamenjavo zastarelih malih kurilnih naprav 
z novimi ali s toplotnimi črpalkami ali drugimi načini uporabe 
obnovljivih virov energije.

Nadaljevanje te izredne občinske seje je ob prisotnosti 
direktorice Javnega medobčinskega  stanovanjskega sklada 
Maribor Tanje Vindiš Furman pomenil potrditev Rebalansa 
poslovnega in finančnega načrta sklada za leto 2018.

Potrdili so tudi Elaborat odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju občine Miklavž za 
leto 2018, ki cene odvajanja in omrežnine ter črpanja in 
odvoza grezničnih usedlin ne spreminja.

Na predlog Javnega zavoda Osnovna šola Miklavž so 
odpisane neizterljive terjatve za področje osnovnega 
šolstva in za področje predšolske vzgoje, v skupni vrednosti 
4.583,66 evrov. Določile pa so cene programov v vrtcih v 
občini Miklavž. Dnevni program prvega starostnega obdobja 
je ovrednoten na 443 evrov, drugega starostnega obdobja 
pa na 346 evrov. Staršem se to plačilo zniža na podlagi 
odločbe pristojnega centra za socialno delo v odvisnosti od 
uvrstitve staršev v dohodkovne razrede. Iz proračuna občine 

pa se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno 
programov in plačilom staršev.

Nadzorni odbor Občine Miklavž je pripravil Dokončno 
poročilo o opravljenem letnem planu dela oziroma programa 
nadzora investicij in projektov ter tekočega poslovanja 
Občine Miklavž za leto 2017. Nadzor je bil opravljen 
na temo Letnega vzdrževanja cest v letu 2017, Investicije 
Pumptrack poligon v Miklavžu v letu 2016, Financiranja 
gradnje javne razsvetljave do tretjega ribnika in Financiranje 
ureditve Ekartove ulice proti kanalu. Na vseh področjih  
opravljenega nadzora je bilo ugotovljeno, da so bili postopki 
izpeljani skladno z zakonom in da pri izvedbi ni prišlo do 
napak. 

Z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma je bil usklajen 
Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Miklavž. Za 
predstavnico Občine Miklavž v Svet lokalnih skupnosti Centra 
za socialno delo Maribor je imenovana Suzana Gomolj. V 
Okrajno volilno komisijo v 7. volilni enoti, v 6. volilnem okraju 
sta s strani občine Miklavž predlagani Suzana Gomolj in 
Renata Vučina Velički.

Novembra občinski svet mandata 2014-2018 
zadnjič sedel za ovalno omizje
13. izredna občinska seja, zadnja v mandatu 2014-2018, 
je izpeljala 13. novembra 2018, ko še nihče od prisotnih 
ni vedel, kaj mu bo prinesla prihajajoča, volilna nedelja. 
Zadnjič v tem sestavu in ob županovanju Lea Kremžarja so 
tako za omizje sedli Dragica Centrih, Majda Dobaj, Leonida 
Gavez Šerbinek, Silvo German, Rafael Izlakar, Dušan Janžek, 
Stanislav Petek, Iztok Peterin, Egon Repnik, Ksenija Rodeš, 
Damijan Simič, Edvard Škrabl in Mirjana Vazzaz Ferčec. 
Ta dan pa so manjkali še Rok Florjančič, Zdravko Lamot in 
Gordana Paska. Med njihovimi zadnjimi odločitvami je tako 
bil sprejet Odlok o načrtu kakovosti zraka za aglomeracijo 
Maribor ter Podrobnejši program ukrepov za obdobje 2018-
2019, ki je nadgradnja obravnavanega odloka z 12. izredne 
občinske seje. Ministrstvo za okolje in prostor je namreč 
sprejelo odločitev, da se za celotno degradirano območje 
(Maribor in Miklavž na Dravskem polju) pripravi skupen 
odlok. Pri oblikovanju Podrobnejšega programa ukrepov pa 
je sodelovala občinska uprava in Ministrstvo za okolje in 
prostor. Načrt vsebuje preko 60 ukrepov, kot so zamenjava 
kurilnih naprav, toplotna izolacija stavb, boljše posluževanje 
kurilnih naprav, spodbujanje javnega potniškega prometa, 
zmanjševanje emisij delcev zaradi soljenja in posipanja 
cest... Po tem programu se za obdobje dveh let načrtuje za 
uresničitev ukrepov 555.381 evrov, od tega za področje 
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ogrevanja 243.381 evrov, za področje prometa 306.000 
evrov ter drugi ukrepi 6.000 evrov. Po potrditvi obeh 
občinskih svetov, tako miklavškega kot mariborskega, bo 
odlok posredovan na sprejem na Vlado Republike Slovenije in 
takoj zatem bodo miklavška gospodinjstva lahko kandidirala 
na spodbude države. 

Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje 
Borov gozd se bo spremenil in dopolnil; gre za stanovanjsko 
naselje na severu Miklavža, južno od Ekartove ceste oziroma 
v bližini trgovine Spar. Spremembe se nanašajo na drugačno 
ureditev nove povezovalne ceste, tako da bo na obeh straneh 
ceste mešana površina za kolesarje in pešce. Glede pozidave 
se spreminja zasnova stanovanjskih hiš na severni strani nove 
povezovalne ceste. Ob trgovini Spar bodo namesto treh 
poslovno-stanovanjskih objektov tri enostanovanjske hiše. 
Občina Miklavž pa bo na tem območju uredila še park s 
tržnico in parkirišči. 

Občinski svet Občine Miklavž je potrdil sklep o ugotovitvi 

javne koristi in nujnosti razlastitve nepremičnine v kraju 
Miklavž. Občina namreč izkazuje,da je na predmetni parceli 
predvidena izgradnja komunalne opreme (ceste, pločnika 
za pešce, kolesarske steze in vodovodnega omrežja), da 
je razlastitev nujna za dosego javne koristi, da je javna 
korist razlastitvenega  namena v sorazmerju s posegom 
v zasebno lastnino ter da občina ne razpolaga z drugo 
ustrezno nepremičnino za dosego istega namena. Lastniku 
nepremičnine je bila na podlagi uradne cenitve s strani 
občine podana ponudba, ki ni bila podpisana in je kot kaže 
v velikem razkoraku s pričakovanji lastnika. Na upravno 
enoto bo tako vložena zahteva za uvedbo razlastitvenega 
postopka. 

Za zaključek pa je bil Letni načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Miklavž za leto 2018 dopolnjen z 
nakupom treh zemljišč v Dravskem Dvoru, kjer je v naravi že 
cesta. 

Mateja Pleteršek

Onesnažen zrak je v razvitem svetu najpomembnejši okoljski 
problem. Prispeva namreč k nastanku številnih bolezni 
in skrajšuje življenjsko dobo ljudi. Zato na Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje (NIJZ) izpostavljamo, da je zrak 
v času kurilne sezone pri nas 
velikokrat onesnažen, še posebej 
so problematični  delci (PM). Gre 
za mešanico trdnih in tekočih snovi, 
razpršenih v zraku. Njihova glavna 
sestavina je ogljik, na katerega so 
vezane različne škodljive snovi, kot 
so npr. strupene kovine, organske 
spojine. 

Delci so različnih velikosti: od saj, ki jih vidimo s prostim 
očesom, do najmanjših ultrafinih nanodelcev. Od velikosti 
delcev je odvisno, kako globoko v dihala prodrejo in kakšne 
posledice povzročajo. Najmanjši delci prodrejo najgloblje do 
pljuč in gredo naprej v kri. Manjši kot so, dlje v telo prodrejo 
in bolj so škodljivi.

Kaj povzročajo v našemu telesu?
•  Osnova njihovega škodljivega delovanja je povzročanje 

vnetja. Z vdihavanjem pridejo v naša pljuča in povzročajo 
draženje, poškodbe tkiva in vnetje.  Najmanjši delci iz pljuč 
vstopajo v kri in se s krvjo odplavijo v različne organe: 
v srce, jetra, ledvice, možgane... ter tudi tam povzročajo 
vnetja in različne škodljive kronične učinke.                        

•  Najpomembnejši so vplivi na srce in ožilje ter na dihala: 
povzročajo vnetja dihalnih poti, pospešujejo nastanek 
astme.

• Pri dolgotrajnem delovanju povzročajo spremembe v krvi 
in na ožilju, ki imajo lahko za 
posledico povečano nevarnost za 
nastanek krvnih strdkov in infarkta. 
•  Delci so tudi rakotvorni. 

Onesnažen zrak, ki je posledica 
gorenja fosilnih goriv (nafta, 
premog, les, naftni derivati), 
sodi namreč v prvo skupino 
rakotvornih snovi, ki dokazano 
povzročajo raka.

•  V zadnjem času povezujejo delce tudi z nekaterimi 
nevrološkimi boleznimi ter s sladkorno boleznijo. Škodljivo 
vplivajo praktično na celo telo.

Kdo je najbolj ogrožen?
–  bolniki z obstoječimi srčno-žilnimi in pljučnimi boleznimi
–  starejši ljudje, majhni otroci
–  sladkorni bolniki
–  zdravi odrasli, ki so intenzivno fizično aktivni na prostem - 

zaradi poklica, športa (dihajo globlje, hitreje)

Kako ravnati v času povišanih ravni delcev PM10 v zraku?
Svetujemo, da prebivalci ravnajo po priporočilih, ki so 
objavljeni na spletni strani NIJZ na naslednji povezavi 

Ob zelo povečanih vrednostih delcev v zraku 
so najbolj prizadeti akutni bolniki. Kratkoročno 

so najbolj ogroženi tisti, ki trpijo zaradi že 
obstoječih dihalnih in srčno-žilnih bolezni, saj se 
lahko njihova osnovna bolezen hitro poslabša.
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http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/pm_
priporocila_za_prebivalce_jesen_2018.pdf. Ob povišanih 
koncentracijah priporočamo zmanjšanje fizičnih aktivnosti, 
zlasti na prostem in še posebej pri osebah, ki imajo že od prej 
težave z dihali, srcem in ožiljem oziroma zaznavajo težave. 

Za boljši zrak smo odgovorni vsi; država, pa tudi vsak 
posameznik, ki z odgovornim ravnanjem lahko veliko 
naredi: uporaba javnega prometa, dobra izolacija stavb, 
ogrevanje s centralnim daljinskim sistemom, vzdrževane in 
dobro delujoče peči z dobrim izgorevanjem, ogrevanje na 
plin, toplotne črpalke...
 Če uporabljamo les, pa le kakovostna, čista in pravilno 
posušena drva ali druge oblike pravilno pripravljene lesne 
mase.  
Kurjenje onesnaženega, lakiranega, barvanega 
odpadnega lesa, smeti, tekstila, plastike je silno škodljivo. S 
tem povzročamo sproščanje strupenih snovi skozi dimnik, ki 
jih neposredno vdihavamo vsi, mi sami in naši otroci.

Še posebej se smo na to pozorni v obdobjih, ko so vrednosti  
delcev več dni skupaj močno presežene. 
Zato je priporočljivo spremljati podatke o onesnaženosti 
zraka v Sloveniji, ki jih na svoji spletni strani redno objavlja 
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) na naslednji 
povezavi. (http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/
podatki/amp/) 
Skupaj z ARSO smo na NIJZ pripravili tudi stopenjske 
napovedi onesnaženosti zraka z delci in priporočila za 
ravnanje v obliki barvne lestvice. Različnim stopnjam 
onesnaženosti zraka (od nizke, zmerne, visoke do zelo 
visoke), ki so označene z zeleno, rumeno, oranžno in rdečo 
barvo, so priloženi ustrezni zdravstveni nasveti.
Hkrati z napovedjo prekomerne onesnaženosti zraka podaja 
ARSO tudi osnovna priporočila za ukrepanje (priporočila 
glede kurjenja in pravilne priprave drv, zmanjšanja 
ogrevanja, uporabe javnega prevoza ...). 

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Center za zdravstveno ekologijo
člani strokovne skupine za Zrak

Spet smo v mesecu decembru, mesecu veselja, praznovanj 
in slovesa starega ter pozdravljanja novega leta. Ko bomo 
odštevali zadnje minute, se bomo v pričakovanju zazrli v 
nebo in čakali na ognjemet, ki bo naznanil prestop v novo 
leto. Ob tem pa vedno znova pozabljamo na učinke, ki jih 
pirotehnična sredstva povzročajo.

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

Podatki Agencije RS za okolje (ARSO) zgovorno pričajo, da 
so že več let v prazničnem času koncentracije drobnih prašnih 
delcev v zraku močno povišane, še posebej v silvestrski noči. 
Upoštevajoč, da merilne postaje ARSO niso postavljene v 
ožjih središčih mest, so koncentracije v mestnih jedrih lahko 
še znatno višje od dejansko zabeleženih. Vrednosti večkrat 
presežejo dovoljeno dnevno mejo onesnaženosti za trdne 
delce z velikostmi pod 10 mikrometrov, ki jo določa evropska 

regulativa. Veljavna zakonodaja onesnaženosti zraka, ki je 
posledica uporabe pirotehnike, ne nadzoruje in ne omejuje.

Kot je razvidno iz slike 1, meritve kakovosti zraka v času 
praznovanj ob koncu leta pokažejo prekoračitev dovoljenih 
mejnih vrednosti trdih delcev PM10 v zunanjem zraku. Pri 
eksploziji se iz pirotehničnega izdelka silovito sprostijo 
v zrak v obliki plinastih reakcijskih produktov in ultrafinih 
delcev, ki nastanejo pri reakciji s kisikom oziroma pri reakciji 
med posameznimi deli eksploziva (npr. ogljik, težke kovine, 
žveplo, barijeve soli, kalijev kromat  in še nekatere druge 
strupene snovi). Če ni padavin, lahko vsi ti delci  v zraku 
ostanejo več kot en teden, se posedejo na tla in se nato 
ponovno resuspendirajo v ozračje (npr. kot posledica vetra ali 
prometa). V primeru padavin se delci sperejo iz ozračja in tal 
ter posledično onesnažijo površinske vode in podtalnico.

Slika 1: Prikaz vsebnosti delcev PM10 v zraku od 28. 12 2017 do 4. 1. 
2018 – vrh prikazuje uporabo pirotehničnih sredstev ob koncu leta 2017
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Ob vdihavanju sproščenih snovi lahko telo reagira v obliki 
blagih vnetnih reakcijah dihal. Če smo tem snovem 
izpostavljeni dalj časa, pa se lahko sposobnost delovanja 
pljuč bistveno zmanjša. Pri ljudeh, ki imajo različne bolezni 
dihal (astma, bronhitis...), lahko en sam ognjemet poslabša 
njihovo bolezensko stanje (še posebej so ogrožene 
občutljivejše skupine ljudi, kot so otroci ali starostniki).

Še huje je z delci, ki ostanejo v našem telesu, predvsem v 
organih, ki filtrirajo kri in povzročajo različne zdravstvene 
težave. Strupene snovi, ki se izločajo pri uporabi pirotehničnih 
sredstev, lahko prizadenejo celo možgane.

Nikakor pa ne gre zanemariti učinkov, ki jih imajo 
pirotehnična sredstva na živali. Tako pok kot svetloba, 
ki se ob eksploziji sprostita, živalim povzročita veliko 
vznemirjenje in posledično panično željo po pobegu, kar se 
žal nemalokrat konča s poškodbami živali ali poginom.

OBVESTILO – JAVNI RAZPIS
Za podelitev priznanj Občine 
Miklavž na Dravskem polju 

za leto 2019

Na podlagi drugega odstavka 16. člena Odloka o 
priznanjih in nagradah Občine Miklavž na Dravskem 
polju (MUV št. 23/2015) bo Komisija za priznanja 
Občine Miklavž na Dravskem polju v mesecu januarju 
2019 objavila JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj 
Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019.

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

KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

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

Obvestilo
Naslednja številka Naših izvirov bo izšla v marcu,

zato prosim vse sodelavce, da svoje prispevke

pošljejo na naslov uredništva najkasneje

do 8. marca 2019.

Urednik

Drage bralke in cenjeni bralci Naših izvirov!

Pred nami so dnevi, v katerih postanejo vrednota 
samo ljudje,

s katerimi delimo svoje življenje.

Vsem, ki prebirate naše glasilo, želimo vesel božič 
in vse dobro v novem letu 2019.

Uredniški odbor Naših izvirov

Naše domače živali in hišni ljubljenčki doživljajo stres, ki 
lahko posledično privede do vedenjskih motenj.  Sam hrup 
ob eksploziji pa lahko povzroči tudi srčne težave, slabost in 
bruhanje.

Če se odločite, da boste pirotehnična sredstva kljub vsem 
negativnim učinkom, ki jih imajo za vas, vaše otroke, vaše 
bližnje in vaše živali, vseeno uporabili, je prav, da ostanke 
le-teh po uporabi pospravite, še posebej s kmetijskih 
zemljišč. Obstaja namreč velika verjetnost, da bodo 
ostanki pirotehničnih sredstev zašli v krmo vaših živali. Prav 
tako opozarjamo, da pirotehnike ne izvajamo v bližini 
gospodarskih poslopij (hlev, kozolci, skladišča), saj obstaja 
velika nevarnost požara.

Torej, kaj če bi letos zadnje minute starega leta preživeli 
drugače?  Ne zapravljajmo zadnjih minut izteka starega leta 
s postavljanjem in prižiganjem pirotehničnih sredstev, ki nam 
bodo v veselje pet ali deset minut. Pričarajmo si čarobnost 
novega leta v družbi najbližjih, ob dobri glasbi, odlični hrani, 
lepimi voščili in zvezdnatim nebom. Stopimo v novo leto mirno 
in zadovoljno.

Tudi mir in zvezdnato nebo sta neločljivo povezana z 
decembrskim časom. 

Medobčinski urad za varstvo okolja in 
ohranjanje narave občin: 

Maribor, Ruše, Duplek, 
Miklavž na Dravskem polju, Hoče - Slivnica
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Darinka Kocbek iz Planinskega društva Miklavž je bila letos 
med dobitniki najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije. 
Spominsko plaketo za 70 let je prejela na podelitvi v 
Mojstrani 1. decembra. Iz Meddruštvenega odbora Planinskih 
društev Podravja sta najvišja priznanja prejela še Ivan Eder 
iz Planinskega društva Pošte in Telekoma Maribor svečano 
listino in Marija Pilko iz Planinskega društva Železničar 
Maribor spominsko plaketo za 80 let. 

Darinka se je v planinsko organizacijo vključila leta 1981. 
V letu 1984 je bila na osnovni šoli v Miklavžu na Dravskem 
polju ustanovljena planinska skupina Mladi planinec. Nekaj 
let zatem je bila ustanovljena tudi planinska skupina v vrtcih 
Vrtiljak in Ciciban. Z ustanavljanjem novih planinskih skupin 
v Miklavžu na Dravskem polju se je Darinka vključila v 
organizacijo izletov. V letu 2002 si je pridobila vodniška 
znanja, ki jih je s pridom uporabljala pri vodenju mladih 
planincev.

Z ustanovitvijo Planinskega društva Miklavž v letu 2003 
so bile potrebe po vodniškem kadru še večje, zato je 
nadaljevala z usposabljanjem in si pridobila naziv vadnica 
A- in B-kategorije, kasneje pa je tema dodala še D-kategorijo, 
znanje o vodenju v snežnih razmerah. 

Z ustanovitvijo planinske veteranske skupine v Miklažu na 
Dravskem polju leta 2008 je Darinka prevzela polovico 
vodenih izletov te skupine. Prav tako sodeluje in vodi v 
veteranski skupini MDO PD Podravja, ki je začela delovati v 
letu 2011. Kot vodnica je izredno prizadevna tudi v skupinah 
Ciciban planinec in Mladi planinec. 

Darinka na leto vodi več kot 50 izletov. Na mlade planince 
prenaša svoje bogate izkušnje, jim daje osnovna znanja o 
varni hoji v gorah in privzgaja odgovoren odnos do narave in 
ljudi, s katerimi se srečujemo na planinskih poteh.
V Planinskem društvu Miklavž je članica upravnega odbora, 
pobira članarino, vnaša podatke v Navezo in z vso 
skrbnostjo opravlja tudi ostala administrativna dela.

Predsednik Planinskega društva Miklavž
Franc Kocbek

PLAKETA PZS
MIKLAVŠKI PLANINKI
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Kako prazno in turobno bi bilo živeti brez pisanega čudeža 
narave, ki lepša podeželja in mesta! Ko pa nam v mesecih 
najlepšega razveta zagode vreme, je zagotovo težko 
ohranjati vse to cvetno razkošje, ki tudi sicer zahteva pridne 
in spretne roke, znanje in izkušnje. Vendar naše občanke, ki 
jim velikokrat pomagajo tudi njihovi možje, ostajajo mojstrice 
lepe ureditve okolja ne samo v domačem bivalnem okolju, 
tudi v nekaterih društvih, v katerih skrbijo za lepo podobo 
svojega kraja. Člani sekcije za hortikulturo pri Turističnem 
društvu Miklavž so tudi letos izbrali tista okolja, ki so še 
posebej vzbujala pozornost s svojimi izvirnimi zasaditvami, 
postavitvami, urejenostjo in čistočo. 

Turistično društvo Miklavž se je odločilo, da bo priznanja tudi 
letos podelilo v okviru prireditev Veseli december. Že sami 
decembrski prazniki v nas obudijo nekaj otroškega, nekaj 
veselega, nekaj lepega. Takšen pogled je nudila praznično 
okrašena dvorana KUD-a v Miklavžu v soboto, 8. decembra 
2018, ko so jo napolnili prejemniki priznanj in povabljeni 
gostje, med njimi tudi novo-izvoljeni župan mag. Egon Repnik. 
Toplo sta jih pozdravila predsednica Turističnega društva 
Sonja Horvat Tušek in župan Leo Kremžar, ki je ob čestitkah 
prejemnikom priznanj čestital tudi Turističnemu društvu, ki s 
svojim delovanjem spodbuja občane, da tako vzorno skrbijo 
za urejenost svojega bivanjskega okolja. 

Gospod župan Leo Kremžar je vsa leta podpiral naše 
delovanje na tem področju in s svojim prijaznim in pozitivnim 
odnosom do ljudi zagotovo veliko pripomogel k temu, da 
so naši občani pristopili v projekt ocenjevanja okolja, za kar 
smo mu iskreno hvaležni. V zahvalo za vso moralno in tudi 
finančno podporo, brez katere društvo ne bi moglo izvajati 
svojih številnih aktivnosti, smo mu izročili simbolično darilo. 
ISKRENA HVALA, GOSPOD ŽUPAN! 

Za leto 2018 smo za lepo urejena okolja stanovanjskih 
hiš podelili 35 POHVAL: KS Miklavž 22, KS Dobrovce 4, 
KS Skoke 6 in KS Dravski Dvor 3 pohvale.

Pohvalo za lepo urejen poslovno-stanovanjski objekt 
je prejel gospod Stanko Drevenšek, s. p. iz Dobrovc. 
Pohvalo za lepo urejen Snežkin park je prejelo 
Gobarsko društvo Snežka iz Dobrovc. 

Najvišje priznanje ZLATO SONČNICO za izredno lepo 
urejeno okolje pa so prejeli:
– KS Miklavž: družina Peklar in družina Polc;
– KS Dobrovce: Nada Topolovec;
– KS Skoke: družina Pelc;
– KS Dravski Dvor: družina Kokot.

V kulturnem programu nas je z lepim nastopom razveselila 
tamburaška skupina KUD-a Miklavž, s samostojnim nastopom 
s kitaro in pesmijo pa še prav posebej Maj Štiglic.

Turistično društvo Miklavž vsem prejemnikom priznanj iskreno 
čestita in vse občane vabi k sodelovanju tudi prihodnje leto, 
da bomo s svojim urejenim okoljem ohranili čisto in lepo 
občino, za kakršno je veljala tudi do sedaj.

Milena Roj

PODELITEV MIKLAVŠKIH SONČNIC 2018
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Sreča je, da odpremo vrata ljubezni, prijateljstvu in vsemu, 
kar nas bogati in ob čemer se počutimo prijetno. Učenci OŠ 
Miklavž na Dravskem polju in podružnice Dobrovce so z njo 
povezali Miklavževanje in praznični bazar.

V petek, 7. 12. 2018, se je v večnamenski dvorani pri OŠ 
Miklavž na Dravskem polju odvijala zdaj že tradicionalna 
prireditev Miklavževanje, ki je letos nosila naslov Ko si 
srečen... Po začetnem govoru ravnateljice Dušanke Mihalič 
Mali in župana Lea Kremžarja so se učenci z dobrimi mislimi 
in lepim voščilom poslovili od gospoda župana. Program 
so nadaljevali učenci OŠ Miklavž na Dravskem polju in 
podružnice Dobrovce, ki so z velikim pričakovanjem in 
zagnanostjo izkazali svoje pevske, instrumentalne, plesne, 
recitacijske in dramske sposobnosti. S plesnimi točkami so ga 
popestrili tudi plesalci Kluba KUŠ NI ME, Plesnega društva 
Ana in učenci, ki svoje plesno znanje nadgrajujejo pri Mojci 
Perko. Prireditev sta vodila učenca Nina Gvardjančič in 
Luka Jaušnik, ki sta ob koncu prireditve obiskovalce, goste 
in nastopajoče povabila v avlo in učilnice šole na praznični 
bazar, ki so ga pripravili učenci in miklavška društva – 
Društvo Glog, Društvo čebelarjev in Društvo kmečkih žena. 
S svojimi izdelki se je pridružil tudi Sonček – Mariborsko 
društvo za cerebralno paralizo in Društvo Sončnica.

Izdelki za bazar so nastajali v četrtek, 29. 11. 2018, ko je OŠ 
Miklavž na Dravskem polju odprla svoja vrata tudi staršem 
in starim staršem. Le-ti so skupaj z učenci na ustvarjalnih 
delavnicah preizkušali svoje ročne spretnosti pri izdelovanju 
najrazličnejših izdelkov, s katerimi so zbrali 2.362,06 evrov. 
Izkupiček so namenili šolskemu skladu za pomoč socialno 
šibkim otrokom.

Sreča je srečati prave ljudi,
ki v tebi pustijo dobre sledi.

(T. Pavček)

Nina Adam

KO SI SREČEN
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PREGLED DELA 
KOŠARKARSKE ŠOLE 

MIKLAVŽ V LETU 2018

Košarkarska šola Miklavž deluje že deseto leto, v vseh 
letih pa smo dosegali vzpone in padce, ki so nam dajali 
pomembne izkušnje. Miklavška košarka je v obdobju desetih 
let dosegla nekaj lepih uspehov. Generacija fantov starejših 
dečkov šolske ekipe OŠ Miklavž na Dravskem polju je v 
sezoni 2016/17 dosegla izjemno 2. mesto na državnem 
prvenstvu osnovnih šol. Ta dosežek je do letos veljal za 
najodmevnejšega med vsemi našimi rezultati. Za izjemen 
rezultat lahko štejemo prestop našega igralca Tila Regodeta 
v nemški košarkarski klub TSG Solingen Sharks, kjer zastopa 
barve omenjenega nižjeligaša, hkrati pa nastopa za ekipo 
RheinStars Köln Basketball v 1. nemški mladinski ligi.

Miha Brunec, reprezentanca Slovenije U14

Košarkarska šola Miklavž

Leon Rupreht, Andraž Kores, Jaka Ročenovič

V preteklem letu je Košarkarska šola Miklavž dosegla nekaj 
odmevnih uspehov in dogodkov. Že deveto leto zapored smo 
naše igralke in  igralce peljali na poletne priprave v Poreč, 
tokrat v rekordnem številu, bilo nas je namreč 63. Našim 
igralcem tudi v poletnem času omogočimo treninge košarke 
dva- do trikrat dnevno, hkrati pa se igralci družijo z vrstniki, 
plavajo, krepijo socialne stike in osebnostno rastejo.

Izjemen podvig je uspel Mihi Bruncu, ki se je uvrstil v 
reprezentanco Slovenije U14, s katero je zastopal naše barve 
na močnem mednarodnem turnirju Slovenia Ball.

Igralci našega kluba so postali državni prvaki v ulični 
košarki 3x3 v kategoriji U17. Čestitke Andražu Koresu, Jaki 
Ročenoviču in Leonu Ruprehtu! 

Po devetih letih smo sestavili tudi člansko ekipo, ki nastopa 
v regionalni amaterski košarkarski ligi PARKL, v kateri si naši 
mladeniči nabirajo izkušnje. Ekipa je sestavljena izključno iz 
fantov, ki so zastopali barve Miklavža tudi v mlajših starostnih 
kategorijah, okostje ekipe pa sestavljajo igralci mladinske 
ekipe, ki tekmuje v 1. B-košarkarski ligi. S sestavo članskega 
moštva smo domačim fantom omogočili aktivno udejstvovanje 
v športu tudi po zaključku mladinskega staža.

Izjemno ponosni pa smo na ekipo starejših deklic, ki je letos 
zastopala barve OŠ Miklavž na Dravskem polju na prvenstvu 
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Ekipa starejših deklic OŠ Miklavž na Dravskem polju

Ekipa članov 2018/19

osnovnih šol in s prebijanjem ledu na prvem turnirju postavila 
temelje za udeležbo na nadaljnjih tekmovanjih. 

Število naših članov se iz leta v leto veča, športna dvorana v 
Miklavžu ob vseh naših aktivnostih občasno že kar poka po 
šivih. Trenutno šteje Košarkarska šola Miklavž več kot 100 
(!) članov, tako deklic kot dečkov. V tekoči sezoni smo se z 
vsemi ekipami, ki tekmujejo v tekmovanjih pod okriljem KZS, 
U19, U17, U15 in U13, uvrstili v 1. SKL, ekipa U19 je v svoji 
skupini 1. dela tekmovanja zasedla 1. mesto in je v boju za 
preboj med osem najboljših ekip v Sloveniji. Prav tako ne 
smemo pozabiti na ekipi U9 in U11, ki tekmujeta na raznih 
turnirjih tako v Sloveniji kot v tujini in v regionalni ligi MKL. 
Vsi ti uspehi potrjujejo dobro delo našega kluba in so hkrati 
vzpodbuda za naprej.

V prihajajočih prazničnih dneh vam želimo osebnega 
zadovoljstva in športnih užitkov. Vesel božič in srečno novo 
leto 2019!

Rok Ozmec

VOŠČILO SREČE
Prihaja čarobni čas zimskega praznovanja, ki ga 

zaznamuje tudi prihod dobrih mož – to so sveti Miklavž, 
Božiček in dedek Mraz.

In ta čarobni čas je za mnoge otroke in odrasle trenutek 
sanj, pričakovanj in želja. Majhnih in velikih, resničnih 
ali neresničnih. Ob vseh pa se počutimo srečne, saj – 

upamo, da jih uresničimo. Običajno z njimi vstopamo v 
svet, ki je drugačen od tistega, ki ga živimo vsak dan.

»In sreča je, 
da je pred mano pot ,

 in to, da vem, da slast je v tem,
da grem,« sporoča Menart.

A sreča je, ko človek sebe najde med vsemi kažipoti in 
preide k dobroti. Če iz sebe jemljemo in drugim dajemo, 

se nam vrača v podvojeni meri. Razdajaj veselje, če 
hočeš biti vesel. Razdajaj srečo, če hočeš biti srečen.

In še posebej v teh prazničnih dneh mora zasijati naša 
notranja lučka, ki jo prenašamo na druge … S prijazno 
besedo, iskrenim nasmehom in pripravljenostjo slišati 

bližnjega. Vse to je najdragocenejše darilo, ki ga 
lahko podarimo. Torej, bodimo drug drugemu darilo, 
ki bo imelo trajno vrednost – prijetne občutke in večne 

spomine.
 Stopajmo po sledi želja, stopajmo za zvoki pesmi in 
vsepovsod nas bo obdajala sreča. Zato smo danes – 

tukaj ! Da bi osrečili drug drugega !
In če želimo ostati srečni, pomagajmo vsaki generaciji, 

kot to počnemo v šoli, že vrsto let. 
 SREČA JE REDKO NAGRADA. BOLJ POGOSTO JE 

POVSEM NEPRIČAKOVANO DARILO.

»A sreča ni v glavi in ne v daljavi, 
ne v žepu ali pod palcem zaklad. 

Sreča je, če se delo dobro opravi in če imaš koga rad,«
  nam je zapisal Pavček.

Jaz pa samo dodam: 
»Ni pomembno tisto, kar naredimo od časa do časa, svet 
lahko spremenimo s tistim, kar počnemo iz dneva v dan. 
Spreminjajmo svet s srčnostjo, iskrenostjo in s prijazno 

besedo!«
zato: 

SREČNO v NOVO LETO 2019 in HVALA VAM, SAJ 
SMO Z VAMI – SREČNI!

Ravnateljica zavoda Dušanka MIHALIČ MALI
s sodelavci, otroci vrtca in učenci OŠ Miklavž na 

Dravskem polju
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OTROCI VRTCA SO SE POSLOVILI
OD ŽUPANA LEA KREMŽARJA

V petek, 30. 11. 2018, nas je v mrzlem jutru z obiskom 
razveselil župan Leo Kremžar. S svojim obiskom je ogrel srca 
naših najmlajših, ki so se s pesmico in deklamacijo še zadnjič 
zahvalili za vse, kar je dobrega storil za vrtec. »Da ga bodo 
pogrešali, da so bili veseli vsakega njegovega obiska, da 
so veseli, da je naredil tako lep vrtec« in še kaj več so mu 
povedali otroci. Gospoda Kremžarja in otroke je pozdravila 
tudi naša ravnateljica ga. Dušanka Mihalič Mali ter se mu 
v imenu vseh zaposlenih vrtca Vrtiljak in Ciciban zahvalila 
za dobro medsebojno sodelovanje ter povezanost vrtca in 
občine. Otroci so mu podarili sliko, na kateri je uprizorjen 
vrtec v sozvočju z Občino Miklavž na Dravskem polju 
oziroma s samim županom.

G. Kremžar je bil zelo vesel toplega sprejema, darila in 
seveda srčnih objemov naših najmlajših.
Zaposleni vrtca Vrtiljak in Ciciban mu iskreno želimo mirnih 
poti v nadaljnjem življenjskem obdobju, veliko zdravja ter 
srečnih dni.

Urška Suhodolčan Homer,
pomočnica ravnateljice vrtca Vrtiljak in Ciciban

Odbije polnoč in leto mine,
podarja izkušnje, uspehe, spomine.

Odbije polnoč, poti so odprte za upe in želje 
ter nove načrte.

Srečno 2019!
Ravnateljica zavoda Dušanka Mihalič Mali,
otroci in zaposleni vrtca Vrtiljak in Ciciban

Miklavž na Dravskem polju
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USTVARJALNE
DELAVNICE

S STARŠI V VRTCU 
VRTILJAK

Po slovesu od gospoda župana Lea Kremžarja smo vrata 
odprli tudi staršem naših otrok, ki so z nasmejanimi obrazi 
vstopili v prazničen vrtec. Kot vsako leto smo za starše 
pripravili ustvarjalne delavnice, na katerih so ob prijetnem 
druženju, toplem čaju in kavi ustvarjali različne okraske, 
voščilnice ter ostale mojstrovine. Otroci so že pred tem 

ob pomoči vzgojiteljic ali staršev zbrali veliko naravnega 
materiala, ki so ga uporabili pri izdelovanju. S seboj so 
prinesli razne dekorativne pripomočke, volno, trakove ipd. 
Otroci so lepili, barvali, sestavljali in izdelovali čudovite 
izdelke.

Ob pomoči staršev in vzgojiteljic so tako nastali čudoviti 
venčki, voščilnice in dekorativni izdelki za okrasitev našega 
vrtca. Otroci so ob prijetnem druženju s starši uživali in čas 
je še prehitro minil. Bili so navdušeni, da so dopoldne v vrtcu 
preživeli v družbi svojih staršev. Nadvse ponosni so bili na 
svoje izdelke, ki bodo v prazničnem času krasili vrtec. 
Namen prazničnih ustvarjalnih delavnic je povezovanje 
vrtca in družine, medsebojnega sodelovanja ter ustvarjanje 
prazničnega vzdušja.

Zaposleni so staršem in otrokom zaželeli prijetne decembrske 
dni, da jih preživijo skupaj z otroki v mirnem, varnem okolju 
ter objemu drug drugega. 

Urška Suhodolčan Homer,
pomočnica ravnateljice vrtca Vrtiljak in Ciciban
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OHRANJENO SPOMINU/PABERKI

SPREHOD SKOZI NEKI ČAS – 55

ŠE POMNITE, SOVAŠČANI?

V Ruprovi ulici v Miklavžu ima svojo dejavnost 
mladi obrtnik. To je  Gregor Lipovec, mizarske 
storitve. s. p.

Njegov dedek Branko Lipovec, ki je bil po poklicu mizar,  je 
na svojem dvorišču zgradil mizarsko delavnico, odprl je obrt 
in izdeloval stavbno pohištvo, kot so vrata, okna in stopnice. 
Umrl je dokaj mlad in po njegovi smrti je v delavnici delal 
njegov zet. Ker ni bil po poklicu mizar, je izdeloval leseno 
embalažo. Ko sta se z ženo razšla, je delavnica nekaj časa 
samevala. Vendar je mizarstvo v družini ostalo tradicija in 
vnuk Gregor se je vpisal v Srednjo lesarsko šolo in nato še 
na fakulteto. Po diplomi se je zaposlil v privatnem podjetju 
Zlatorog v Mariboru, kjer je opravljal vodstvena dela, vendar 
je želel iti na svojo pot. Pred poldrugim letom je odprl svojo 
samostojno podjetje »Gregor Lipovec, mizarske storitve, 
s. p.«. Delavnica ga je doma čakala. Je strokovnjak na svojem 
področju. Izdeluje stavbno pohištvo, kot so vrata, okna, 
stopnice, notranjo opremo kuhinje, spalnice, dnevne sobe, 
otroške sobe in stavbno pohištvo skladno s spomeniškim 
varstvom. Vrata in okna na stavbah, ki so spomeniško 
zaščitena morajo biti taka, kot so bila v originalu. Zato je to 
delo dokaj zahtevno, in pomagati si mora z razno publikacijo.

Želimo mu še naprej uspešno delo.

V Ulici Kirbiševih je steklarska delavnica. Njen 
lastnik je Marjan Gradič.

Marjan Gradič se je izučil steklarske obrti v podjetju 
Kristal in končal šolanje na strokovni šoli v Ljubljani in nato 
še delovodsko šolo v  Mariboru. Ko je družina Gradič v 
osemdesetih letih kupila v Miklavžu hišo z gospodarskim 
poslopjem, je Marjan iz gospodarskega poslopja pričel delati 
delavnico. Leta 1990 je odprl  samostojno obrt »Steklarstvo  
Marjan Gradič, s. p. » Delo je steklo in trg se mu je večal. 
Zato je kmalu zaposlil dva delavca. Eden od delavcev je 
nato šel na svoje, eden pa se je upokojil. Trenutno dela v 
delavnici sam, vendar ne več v tako velikem obsegu, kot je 
nekoč. Obdržal je svoje stranke v bližnji okolici, dela pa za 
šole: Starše, Miklavž, Hoče, Martin Konšak in za II. gimnazijo 
Maribor. 

Opravlja zasteklitve oken, vrat, okvirja in zastekli slike (tega 
dela največ), izdeluje ogledala. Pravi, da je opravilo tudi 
fizično težko, saj je steklo za dvigovanje težko. 

Želimo mu še moči, dobrega zdravja, tako da bomo še dolgo 
imeli steklarja v našem kraju.  

Milka Hadler

Ko stopimo skozi vrata na miklavško pokopališče, verjetno 
marsikdo takoj na desni strani sploh ne opazi velikega 
kamnitega kvadra, ki je najbrž nekoč bil kot podstavek 
kakšnega  starorimskega nagrobnika. Mnogo sledov iz 
rimskih časov lahko sploh zasledimo na zunanjščini cerkve 
svetega Miklavža (to so predvsem vzidane rimske spolje), 
zagotovo najpomembnejše med njimi pa je ovršje nagrobnika 
v severni cerkveni steni, žal je pa danes zelo poškodovano.

Prej omenjeni kamniti kvader pa ima zanimivo zgodovino. 
Starejši Miklavščani se še utegnejo spomniti, da je ta kamniti 
blok nekdaj služil kot govorniški oder. Po nedeljski maši so se 
namreč vaščani vedno zbrali pred njim in čakali, da se je nanj 
povzpel  Franc Trstenjak (1899 – 1970). Bil je sicer kmet, 
vendar zelo vešč govorništva, izredno razgledan, kot strasten 
bralec zelo načitan, prav tako pa je bil med ustanovnimi člani 
predvojnega prosvetnega društva. Njegovi poslušalci so mu 
z zanimanjem prisluhnili, ko jim je prebiral uradna obvestila, 
vabila na različne prireditve, posredoval pa jim je tudi 
zanimive vesti o dogodkih preteklega tedna. Danes bi rekli, 
da je to bil nekakšen lokalni medij za informiranje. 

Ivan Žigart 
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Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza namenja 
posebno pozornost dejavnosti informiranja in svetovanja. V 
sklopu nacionalnega projekta svetovalnih središč, ki ga vodi 
Andragoški center Republike 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, nadgraditi stopnjo izobrazbe, 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 brezposelni, ki si 
želijo nov poklic; študenti, ki iščejo dopolnilna znanja ob 
svojem študiju; starejši odrasli, ki se želijo izobraževati v 
programih za osebni razvoj; migranti, priseljenci, tujci, ki se 
želijo naučiti slovenskega jezika ipd. Svetovalni pogovori se 
nanašajo na možnosti prekvalifikacije, prehoda iz nižje na 
višjo stopnjo izobraževanja, na informacije o izpitih iz tujih 

jezikov, svetujemo tudi o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, 
povezanosti izobraževanja in dela ipd. Izvajamo tako 
individualne kot tudi skupinske oblike svetovanja.

Za svetovalni pogovor se lahko naročite na telefonski številki: 
02 234 11 34, 041 372 273 ali po elektronski pošti: 
svetovanje@azm-lu.si. Svetovalne storitve so brezplačne, saj 
dejavnost financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport. Svetovanje poteka v prostorih Andragoškega zavoda 
Maribor-Ljudske univerze na Maistrovi ulici 5 v Mariboru, 
za zaključene skupine pa tudi na terenu. V sklopu projekta 
VGC Štajerska občasno gostujemo tudi v Občini Miklavž na 
Dravskem polju.

Brezplačno do osnovnošolske izobrazbe 
Vsem, ki ste zaključili osnovnošolsko obveznost, vendar niste 
končali vseh razredov osnovne šole, sporočamo, da vsa 
vrata za vas kljub vsemu niso zaprta. Andragoški zavod 
Maribor-Ljudska univerza odraslim in mlajšim odraslim na poti 
do znanja že vrsto let pomaga z osnovno šolo za odrasle. 
Vsem, ki ste prekinili redno osnovnošolsko izobraževanje, je 
tako omogočeno, da končate šolo, hkrati pa tudi nadaljujete 
izobraževanje.

Program osnovne šole za odrasle je prilagojen tako, da lahko 
v enem šolskem letu zaključite dva razreda. Odrasli lahko 
tako brez preglavic zapolnite to vrzel v življenju, mladi pa 
nadomestite izgubljeno ter se po končanem osnovnem šolanju 
vpišete v srednješolsko izobraževanje. 

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 
02 234 11 11 ali nam pišete na elektronski naslov: info@
azm-lu.si. Izobraževanje je brezplačno, saj program financira 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Spletna stran: http://www.azm-lu.si 

Tim Andragoškega zavoda Maribor-Ljudske univerze

SVETOVANJE 
O MOŽNOSTIH 

IZOBRAŽEVANJA 
IN UČENJA

ZIMA, ZIMA BELA Zima, zima bela, vrh gore sedela, pa tako je pela, da je 
v času zimskih razmer, ki nastopijo takrat, ko je zaradi 
poledice, snega in drugih vremenskih pojavov, značilnih za 
zimsko obdobje, odvijanje prometa potrebno prilagoditi tem 
razmeram. Zimsko obdobje traja od 15. novembra tekočega 
leta do 15. marca prihodnjega leta. V tem času je potrebno 
imeti na vozilih obvezno zimsko opremo, ki zajema 4 zimske 
pnevmatike M+S (profil 3 mm) ali letne pnevmatike (profil 3 
mm) + verige.
Naloge izvajanja zimske službe zajemajo preprečevanje 
in odpravljanje poledice, pluženje snega in čiščenje ostalih 
javnih površin. Zaradi lažjega izvajanja del izbranega 
izvajalca zimske službe naprošamo občane, da ne puščajo 
vozil na javnih površinah.

Roman Lorenčič
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Znano je, da med že od nekdaj velja za domače zdravilo. O 
tem govorijo razni zapisi starih civilizacij: Egipčanov, Grkov, 
Rimljanov itd. do dandanes. To potrjujejo tudi razne strokovne 
študije, raziskovalnih ustanov, klinik in bolnišnic, ki preizkušajo 
med tudi pri zdravljenju ran. Najbolj pa je poznan kot 
živilo, ki se uporablja v prehrani, lahko samo kot sladilo ali 
preventiva pri prehladih in večanju imunske odpornosti.

Slovenija je izrazito čebelarska dežela, saj se ponaša z 
bogato čebelarsko tradicijo. Slovensko čebelarstvo odlikujejo 
številni čebelarski strokovnjaki, slovensko podeželje se ponaša 
s posebnimi čebelnjaki in panjskimi končnicami, katerim 
v svetu ni para. Zaradi naše unikatne konstrukcije panja, 
v katerem čebelarimo v Sloveniji in v manjšem obsegu v 
sosednjih državah, ima slovenski med nižjo vsebnost vode, 
kar ga še dodatno odlikuje v kakovosti. Odlične naravne 
danosti omogočajo pridelavo najkakovostnejšega medu in 
bogato pestrost medov glede na geografsko velikost območja 
pridelave. 

V Sloveniji se proizvajalci hrane zavzemamo za to, da 
kupec prepozna prednosti lokalno pridelane hrane. Lokalno 
pridelana hrana v ožjem smislu pomeni hrana, pridelana v 
domači ali sosednji občini, v malo širšem smislu pa kot hrana, 
ki je pridelana v naši državi. Z nakupom lokalno pridelane 
hrane ne naredimo usluge samo domačim pridelovalcem, 
ampak tudi sebi. Naj naštejem samo nekaj prednosti: 
zmanjšanje onesnaževanja zaradi krajših transportnih poti, 
pomoč lokalnemu kmetijstvu, gospodarstvu, manjše možnosti 
pojava alergij na živila, sveža hrana, višja hranilna vrednost, 
kratek rok skladiščenja, manj konzervansov, vzpostavljamo 
nekdaj pomembno vez med potrošnikom in proizvajalcem 
hrane. Odločitev o tem, kaj bomo jedli mi in naši otroci, je 
izključno samo naša.

Slovensko čebelarstvo sodi v sam svetovni vrh, kar nam 
priznavajo čebelarske organizacije po celem svetu. V 

Sloveniji imamo vrhunske proizvajalce čebelarske opreme 
in nemalokrat se zgodi, da ko gremo čebelarji na strokovne 
ekskurzije v tujino, vidimo v vzorčnih čebelarstvih opremo 
slovenskih proizvajalcev.

Skrb čebelarja je in mora biti – zagotavljanje kakovostnih 
živil. Za vsak kozarec medu, ki ga čebelarji prodamo ali 
podarimo, smo produktno odgovorni. Dejstvo, da v Sloveniji 
čebelarji veliko damo na kakovost, se kaže v tem, da imamo 
kar tri zaščite geografskega poimenovanja medu, priznane 
na evropskem nivoju. Nekateri čebelarji v Sloveniji se tako 
odločajo za pridelavo medu po višjih kriterijih, ki so nekoliko 
strožji, kot jih določa že sam državni Pravilnik o medu. 
Govorimo o medu višje kakovosti, to je slovenskem medu z 
zaščiteno geografsko označbo in o kočevskem gozdnem 
medu in kraškem medu, ki nosita zaščiteno označbo 
porekla. Shema kakovosti pomeni opredelitev posebnih 
meril in zahtev glede značilnosti, postopkov pridelave ali 
predelave kmetijskih pridelkov ali živil. Kmetijski pridelki 
in izdelki, označeni z oznako ene izmed shem kakovosti, 
kažejo na posebnost ali višjo kakovost proizvoda. Vsak med 
izmed naštetih treh shem kakovosti je 100% proizveden v 
Sloveniji. Takšen med je izpostavljen tudi dodatnemu nadzoru 
kakovosti. Nekateri čebelarji pa se vključujejo tudi v ekološko 
pridelavo medu. 

Med višje kakovosti lahko kupite pri čebelarjih, ki so vključeni 
v kakovostne sheme in jih najdete  na seznamu, ki je vsem 
prosto dostopen na spletni strani www.okusi-med.si. Na tej 
spletni strani so na voljo tudi dodatne informacije o vseh 
treh shemah kakovosti z opisi raznolikih okusov medu, ki 
jih s skrbnostjo pridelujejo naše kranjske sivke in slovenski 
čebelarji. 
Jejte zdravo, jejte domače.

Matej Mandelj, tajnik ČZS

MED
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Propolis je eden od primarnih čebeljih pridelkov tako, kot 
so  med, cvetni prah, matični mleček in vosek. Uporabnost 
samega propolisa se je v nekaj letih zelo razmahnila, saj 
porabniki vse pogosteje posegajo po naravnih pridelkih in 
izdelkih. Tako da se bo vsaj vsakdo spomnil na prigode iz 
otroštva, ko so nas pestile bolečine v grlu, naše babice pa so 
s pomočjo propolisa lajšale naše bolečine v grlu. Uporabnost 
propolisa je tako zelo široka, o tem so pisali že v antiki, saj so 
mu namenjali posebno pozornost.

Samo pridobivanje propolisa je odvisno od klimatskih 
pogojev kot tudi od same postavitve čebelje družine v 
prostoru, kjer je v bližini dovolj dreves kot tudi podrasti. 
Pridobivanje propolisa je tudi veliko odvisno od 
čebelarjevega znanja in izkušenj. Surovine, iz katerih čebele 
proizvajajo propolis, so smole, ki varujejo rastline pred 
okužbami. Smolo čebele oplemenitijo še z izločki svojih 
žlez. Pomemben pa je tudi čas pridobivanja propolisa, saj 
čebele nabirajo drevesne smole med 10. in 16. uro, ko je 
temperatura v naravi okoli 20 °C. Količina pridobljenega 
propolisa je odvisna tudi od potreb v čebelji družini, saj z njim 
zavarujejo svoje bivališče pred prepihom in svetlobo. Čebelja 
družina se z njim bojuje tudi proti  mikrobom. Večje tujke, 
ki jih ne morejo odstraniti iz svojega bivališča, jih preprosto 
prevlečejo s propolisom. 
Ne samo od potrebe v čebelji družini, ampak tudi moči 
čebelje družine je odvisen pridelek propolisa. Torej močnejša 
oz. številčnejša kot je čebelja družina, večje so potrebe po 
propolisu in hkrati tudi večje so potrebe po iskanju osnovnih 
surovin – smol. 

Propolis sestavljajo rastlinske smole, vosek, eterična olja, 
cvetni prah, organske snovi, vitamini in minerali. Po kemijski 
sestavi propolis vsebuje ogromno snovi, med njimi tudi 
flavanoide. Propolis je svetlo do temno rjave barve. Sveže 
postrgan propolis je lepljiv, na sobni temperaturi se strdi. 
Posamezna čebelja družina med sezono proizvede od 150 
do 400 g propolisa. 

Samo pridobivanje propolisa je za čebelarja zelo zahtevno, 
saj mora dobro poznati lastnosti posamezne čebelje družine. 

Za pridobivanje namenskega propolisa je primeren vsak tip 
panja. Pomembno je, da je omogočeno vstavljanje namenskih 
pripomočkov za pridobivanje propolisa nad plodiščem oz. 
na mesto, kamor čebelja družina najraje odlaga propolis. 
Čebelar tako poskrbi za pravilno tehnologijo pridobivanja 
najkakovostnejšega propolisa. Zgodovinski zapisi o propolisu 
kažejo, da so že stari Grki dobro poznali številne možnosti 
uporabe propolisa in to se je razširilo in ohranilo po vsem 
svetu. 

Propolis je primarni čebelji pridelek, ki ga čebele proizvedejo 
iz smol. Te smole varujejo rastlino pred okužbo. Osnovno 
surovino – smolo  čebele oplemenitijo s svojimi izločki žlez in 
ostalimi čebeljimi pridelki. Propolis se lahko uporablja surov 
ali kot mešanica z ostalimi čebeljimi pridelki in je tudi eden 
od čebeljih pridelkov, ki se uporablja v apiterapiji.  Poznamo 
številne izdelke iz propolisa, kot so na primer zobne paste, 
bomboni, kreme, šamponi za lase ... Tako so sedaj v tem 
prehodnem obdobju jesen – zima njegove možnosti uporabe 
zelo široke. 

     
Tomaž Samec, Svetovalec za varno hrano pri JSSČ

Spoštovane krajanke in krajani,
prazniki so pred vrati in večina nas lovi še zadnja darila za 
naše najdražje. A te praznične lučke ne svetijo tako močno, 
kot bi lahko. Svetlobo nam jemlje grožnja širjenja letališča. Ta 
se dogaja tiho in hitro

V petek, 14. 12., je bil zadnji rok za oddajo pripomb na 
DPN, ki je bil predstavljen v Hočah. Tudi mi smo oddali naše 
pripombe. Opozorili smo na vse pomanjkljivosti in kršitve, v 
našo družbo pa sprejemali tudi enako misleče in preslišane 
prebivalce Občine Hoče, ki so v svojem okolju brez podpore.

Če ste tudi vi mnenja, da tvorci politik ob takšnih 
projektih morajo upoštevati prebivalce, zdravo okolje, 
ki smo ga dolžni ohranjati; če menite, da je zakone 
potrebno spoštovati, bomo veseli vaših podpisov 
podpore. Še vedno jih zbiramo v KS Skoke vsak 
ponedeljek med 17. 30 in 19. 00 in v Baru Urška v 
Miklavžu. Obiščete nas lahko tudi na naših FB straneh:
– HOČEMO BESEDO
– GIBANJE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJSKO OKOLJE

Ob migetanju čarobnih lučk vam želimo sreče, zdravja in 
veselja!

CI Miklavž

ZBIRANJE PODPISOV 
PODPORE – DPN
ZA LETALIŠČE EDVARDA RUSJAN

PROPOLIS 
IN NJEGOVA 

UPORABNOST
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Dragi člani društev upokojencev
Občine Miklavž na Dravskem polju ter krajani!

Naj vas vedno znova mika,
da se česa naučite,

da kaj naredite,
da kam greste,

da koga srečate.

Čarobne božične praznike ter zdravo 
in srečno novo leto 2019 vam želijo 

DU Dobrovce, DU Modra jesen Dravski Dvor, 
DU Miklavž na Dravskem polju in DU Skoke.

Prosvetno društvo Matej Bor, Dobrovce

Prelepo je to božično drevo…
Najlepši okras za mesto in vas in vas...

Darilo za nas, saj to je čas, ko svet v veri bedi…
Angeli so prišli…

Pogasimo še te luči... naj sneži...

Skupaj z vami v 2019!
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NAGRADNA KRIŽANKA ŠT. 92 
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Ugankarski slovarček: AISTIS - litovski pesnik Jonas (1904-1973), , ANTIOPA – hči tebanskega kralja Nikteja in Polikse, 
APO - vulkan na Filipinih, na otoku Mindanau (2954m), ARANDA – plemenska skupina v Avstraliji, IBRIK – bakrena ročka za 
turško kavo, LIGATURA – podvezovanje ţil ali koţnih tvorb, zveza več not, OKAPI – afriška gozdna ţirafa. 

Rešitev kriţanke  št. 91, Vodoravno:ZOBČEK, PGD, ARA, OKUSEN, DRUŠTVA, D, REP. AN, ELABORAT, SANI, VODILO, 
ITALIK, EKULELA, ETE, TAT, ERIZIPEL, DR, KARAVAN, TI, AJNAR, KOVELIN, SET LET, ETA, O, HR, NDR, R, ATA, 
MIKLAVŢ, BRANIK. Rešitev gesla: PGD DRUŠTVO MIKLAVŢ, DEVETDESET LET. 
Popravek. V 11. vrsatici,6. stolpec v kriţanki se vprašanje pravilno glasi: »Mehka svetlikajoča se tkanina«. Se opravičujem. 
 

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 8. 3. 2019 na naslov Občine Miklavž na Dravskem polju.
Nagrajenci prejšnje križanke št. 91 so: Ula Plajnšek (Kungota pri Ptuju, Kidričevo), Marjan Jurančič (Nad izviri 11, Miklavž na Dravskem 
polju) in Robi Rus (Ptujska cesta 97, Miklavž na Dravskem polju).




