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Naši izviri

Polnoletnost 
Naših izvirov

Res je, za nami je že 18 letnikov 
našega občinskega glasila. Pred 
vami je tako danes 95. številka 
Naših izvirov. Če bi vse povezali 
v celoto, bi bila kar zajetna 
knjiga z več kot 2000 strani. 
Zanimiva in dragocena hkrati. 
Pišemo seveda predvsem za 
današnjega bralca, pišemo 
pa tudi za morebitnega 
jutrišnjega raziskovalca naše 
sodobnosti, ki mu bodo prav 
te vrstice najbrž zelo pomagale 
razvozlati marsikatero 
skrivnost in upodobiti tudi 
čim bolj verno podobo časa in 
prostora današnjih dni. Žlahtna 
gutenbergovska dediščina 
namreč kljub vsem sodobnim 
elektronskim novotarijam še 
vedno ohranja svoj čar. Z njo 
si lahko sami podrejamo in 

odmerjamo čas, kajti zapisana 
beseda ostane, govorjena pa se 
žal kaj kmalu izgubi, zatone za 
obzorjem pozabe. 
Da bi bili Naši izviri zares vir 
izčrpnih informacij o vsem, 
je zagotovo iskrena želja ne 
samo uredniškega odbora 
kakor tudi vseh sodelujočih. 
Z novoizvoljenim uredniškim 
odborom (v njem sta še mag. 
Andreja Lešnik in Mateja 
Pleteršek) ter ob skrbni 
tehnični pomoči Zrinke 
Majstorović, zaposlene sicer v 
občinski upravi, bomo skušali 
ustvariti čim boljšo oblikovno 
kakor tudi vsebinsko podobo 
Naših izvirov. Prizadevali 
si bomo, da bi bilo odslej 
namenjenega več prostora 
delovanju občinske uprave s 

prispevki o najbolj aktualnih 
zadevah, o planiranih ali 
izvedenih investicijah, tudi o 
zaključenih projektih. Prav tako 
bi bilo zelo zaželeno stalno 
sodelovanje s predsedniki 
krajevnih skupnosti, ki bi naj 
sproti pripravljali pregledne 
prispevke o splošnem 
dogajanju v posameznih 
naseljih miklavške občine.
 Zagotovo je želja nas vseh, 
da bi bili Naši izviri prijetno 
in priljubljeno branje, zato se 
moramo truditi vsi, da jih po 
svoje oblikujemo in bogatimo, 
da pišemo o vsem, kar se nam 
zdi vredno in kar bi utegnilo 
zanimati bralce naše občine. 

Ivan Žigart 
urednik



3

Glasilo občine Miklavž na Dravskem polju

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 Dra-
vskem polju; Glavni in odgovorni urednik in lektor: Ivan Žigart; Članici uredniškega odbora: Andreja Lešnik in Mateja Pleteršek; 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: Breskve cvetijo (Z. M. in D. C.); 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 re-
solucijskem 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.

Za mano so prvi trije 
meseci županovanja. 
Nepisano pravilo je, da je 
prvih sto dni od prevzema 
nove funkcije obdobje 
za spoznavanje vsebine 
funkcije in prilagajanje 
zahtevnim situacijam. 
Jaz tega privilegija 
nisem imel, saj sem bil 
nemudoma izpostavljen 
sprejemanju zelo 
pomembnih odločitev 
za občino. Še posebej 

je bila zahtevna moja prva pot do sprejema občinskega 
proračuna, kjer je bilo potrebno različne interese občanov, 
krajevnih svetov, občinskih in drugih javnih institucij, 
društev in ne nazadnje tudi občinskih svetnikov splesti v 
zaključeno in vsem sprejemljivo celoto. To delo nedvomno 
postaja vedno težje, saj številne in obširne zakonsko 
ukazane finančne obveznosti, rapidno povišanje stroškov 
predvsem na področju sociale, jemljejo in trgajo večino 
niti za »pletenje« želja in interesov. Vesel sem, da občinski 
svet razume situacijo in se zaveda svoje odgovornosti za 
skupno dobro, zato smo na pretekli seji občinskega sveta 
finančni plan za leto 2019 sprejeli celo soglasno.   
Poudariti je potrebno, da smo ob zaključku sedanje 
evropske finančne perspektive odrezani od finančnega 
kolača, nejasna je tudi vsebina prihodnje evropske 
finančne perspektive, ki se bi naj precej razjasnila že v 
toku letošnjega leta. Situacija nam optimizma nikakor ne 
jemlje, saj smo na štart pripravljeni s številnimi projekti na 
prav vseh interesnih področjih, tudi delež lastnih sredstev 
nam ne bi smel predstavljati prevelike ovire. Končno sta 
se našla tudi volja in razum, da je v naši sosednji občini 
Hoče-Slivnica stekel projekt Magna Nukleus, ki seveda 
vpliva tudi na življenje v naši občini. Večina ljudi meni, 
da bo pozitivnih učinkov za naše širše okolje veliko, 
negativne pa bo potrebno s skupnimi močmi zreducirati 
na minimum. V tem smislu z državo vodimo zahtevna 
pogajanja za celovito sanacijo kanalizacije na relaciji 
Rogoza – Miklavž - čistilna naprava Dogoše. Projekt 

v vrednosti skoraj 2 mio EUR za celovito sanacijo in 
povečanje kapacitete glavnega voda kanalizacijskega 
sistema, katerega bo v celoti vodila naša občina, upam, da 
bo tehnično in finančno zaključen spomladi letos in se bo 
začel jeseni že izvajati. 
Zaključuje se obdobje občnih zborov društev, ki jih je v 
naši občini že skoraj petdeset. Društva dajejo močan utrip 
življenju naših občanov in pomembno kreirajo dogajanje 
v občini. Ko sem spremljal številna obširna in slikovita 
poročila za preteklo leto, sem spoznal, kakšno bogastvo 
nam ustvarjajo ljudje, ki se prostovoljno in brezplačno 
razdajajo, da je lepše nam vsem. Tega ti cenjeni ljudje ne 
počnejo za denar in s svojim delom dokazujejo, da denar 
vendarle še ni vse. Pred nam je mesec april, mesec, v 
katerem naša občina vsako leto obeležuje svoj občinski 
praznik. Krajevni sveti in društva bodo organizirala 
številne prireditve, katere bodo vrh dosegle s svečano 
akademijo v četrtek, 18. 4. 2019, ter tradicionalno 
postavitvijo mlaja z velikim kresovanjem v Miklavžu. Naj 
vas že povabim na vse prireditve, v katere bodo občani 
vseh starostnih generacij vložili veliko truda. Z obiskom 
prireditev jim lahko izkažemo zahvalo, da je njihovo 
delo za nas pomembno in cenjeno. Občina bo v okviru 
praznovanja občinskega praznika spoštovanje in zahvalo 
najzaslužnejšim izkazala s podelitvijo priznanj in plaket, 
morda dobimo tudi novega častnega občana.
Pred nami je čas pomladi, ki nas bo gotovo z obilo 
sonca in toplote vabila v vroč poletni čas. Za mnoge, 
tudi zame, najlepši čas v letu. Občani naše občine, 
priporočam Vam, da ne varčujete s prijaznostjo do 
soljudi, še posebej starejših, in tistih, ki jim v življenju 
morda sreča ni popolnoma naklonjena. Vsi skupaj jim 
poskušajmo pričarati luč v tunelu sreče. Najdite si čas tudi 
zase, za odhod v naravo in spoznavanje naravnih lepot 
naše občine. Marsikateri občan v sicer naši geografsko 
precej omejeni občini še ni spoznal vsega lepega, s čimer 
razpolagamo. Verjamem, da bomo vsi skupaj, vsak s 
svojim prispevkom, še posebej pa z javno odgovornim 
ravnanjem naredili vse, da teh lepot in dobrin ne bomo 
uničevali, temveč da jih bo nastajalo še več.                  

Egon Repnik, župan
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Prioriteta je dvig 
kakovosti življenja 
za vse generacije

Pogovor z mag. Egonom 
Repnikom, županom Občine 
Miklavž na Dravskem polju

Kakšni so vtisi, ki ste jih dobili v prvih mesecih 
mandata?

Vtisi so dobri. Ni bilo nič pretresljivo novega zame, ker sem 
bil v prejšnjem mandatu podžupan in sem že bil vpet v 
dogajanja v naši občini. Mogoče nisem pričakoval toliko 
politične izpostavljenosti župana. Glede na to, da se v naši 
okolici odvija veliko pomembnih in zahtevnih projektov, 
sem bil kot župan občine Miklavž izpostavljen precej 
visoki meri odgovornosti pri sprejemanju za občino zelo 
pomembnih odločitev že kar v samem začetku mandata.  

Kateri je bil vaš prvi projekt, ko ste postali župan 
Občine Miklavž? 

Izvedba memoranduma, podpisanega z državo, vezanega 
na projekt »Magna Nukleus« v občini Hoče-Slivnica. Gre 
za izjemno zahteven in družbeno odgovoren projekt, ki 
prinaša veliko pozitivnega učinka v našo občino.  

Kakšne so oziroma bodo vaše prioritete v 

mandatnem obdobju?
Postati prva občina, ki bo v celoti komunalno urejena, je 
še vedno prioriteta, ker si vsi občani naše občine zaslužijo 
enak nivo komunalne ureditve. Prioriteta je dvig kakovosti 
življenja za vse generacije v ljudem prijazni občini. 

Ali boste v mandatu lahko uresničili zastavljen 
volilni program?

Povsem odvisno od možnosti evropskega financiranja. 
Smola mojega mandata je v tem, da bomo v prvi polovici 
mojega mandata finančno omejeni zaradi izključitve 
iz programa financiranja ob izteku tekočega obdobja 
financiranja iz EU skladov in hkrati finančno omejeni 
zaradi zapletov pri pripravi novega programa. Sicer ne 
iščem nobenih izgovorov in bomo gotovo poskrbeli 
za oplemenitenje lastnih sredstev iz vseh drugih 
razpoložljivih virov dodatnega financiranja.  

Kakšni so vaši dolgoročni in kratkoročni načrti za 
Občino Miklavž? Kaj sledi v sklopu urbane prenove 
kraja?

Kratkoročni cilji so vezani na izpeljavo zastavljenih 
infrastrukturnih projektov. Dolgoročni so vezani na dvig 
kakovosti življenja občanov vseh generacij. Pripravljenih 
imamo veliko projektov za občane vseh generacij. 
Postavili se bomo ob bok najbolj razvitih in urejenih 
občin mariborskega primestja, kjer bo bivanje privilegij. S 
človeškim potencialom naše občine smo na dobri poti.  

Kakšni so prihodnji izzivi lokalne skupnosti na 
področju sociale, kulture, športa ...? Se morda obeta 
prenova dotrajanega kulturnega doma?

Obeta se energetska sanacija kulturnega doma in ureditev 
kletnih ter spremljajočih prostorov do mere, da bo kulturni 
dom v Miklavžu postal osrednji kulturni in protokolarni 
objekt v občini. Na področju sociale je najpomembnejši 
projekt izgradnja novega zdravstvenega doma s široko 
ponudbo zdravstvenega dejavnosti za občane naše 
občine. Na področju športa imamo cilj, da po ureditvi 
novih športnih objektov v Skokah in Dravskem Dvoru 
celovito obnovimo vsa igrišča ob OŠ Miklavž in uredimo 
osrednja športna parka kakovostnega športa v Miklavžu 
in Dobrovcah v skladu s standardi kakovostnega športa za 
nivo državnih tekmovanj.   

Nadaljujejo se dela na projektih v občini, ki so bila v 
načrtu še v mandatu prejšnjega župana. Kateri so ti 
projekti, kako potekajo in kdaj bodo realizirani?

Gre predvsem za infrastrukturne projekte v Dravskem 
Dvoru in Miklavžu, kjer urejamo Ulico Kirbiševih in novo 
navezavo na Ptujsko cesto. Ti projekti so bili dejansko v 
načrtu že v preteklem proračunskem letu, medtem ko je 
bilo potrebno v tekočem proračunskem letu zagotoviti 
dokončno finančno konstrukcijo, pretežno iz lastnih 
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sredstev. Projekt izgradnje infrastrukture v Dravskem 
Dvoru bo zaključen do konca tekočega mandata, 
vzporedno bo potekala izgradnja infrastrukture tudi 
v Miklavžu. Mislim predvsem za izgradnjo nove javne 
razsvetljave v celem kraju Miklavž, ureditev Ekartove ulice, 
Ulice Zlatke Karer in še katere. Širita se tudi plinovodno in 
optično telekomunikacijsko omrežje, ki v osnovi nista v 
domeni občine, nudimo pa ponudnikom pri izvedbi vso 
potrebno podporo.        

Kako potekajo dogovori in načrti za kanalizacijo pri 
projektu Magna?

Dogovori so potekali dobro, dokler se ni v projekt vključila 
Mestna občine Maribor s svojimi (dodatnimi) zahtevami. 
Upam, da rešimo vse projektne in finančne relacije med 
državo, Občino Hoče-Slivnico, Mestno občino Maribor 
in našo občino in da čim prej podpišemo financersko 
pogodbo za izvedbo projekta sanacije kanalizacije pri 
projektu Magna, od katerega bo imela največjo korist 
ravno naša občina.  

Kakšni so načrti za prihodnja štiri leta? Kateri 
projekti bodo v ospredju?

Infrastrukturni projekti so izvedbeno razporejeni skozi 
celotni mandat. V tem sklopu želimo obnoviti glavno 
prometnico Miklavž – Dobrovce in izgraditi občinsko 
mrežo kolesarskih poti. V ospredju bo gotovo novi 
večnamenski objekt na t.i. Miklavškem trikotniku, v 
katerem bosta imela osrednje mesto novi zdravstveni 
dom in javna knjižnica. Potrebno bo zagotoviti dodatne 
prostore za nemoteno delovanje osnovne šole v Miklavžu. 
Seveda bodo načrti odvisni od finančnih možnosti.       

O kakšnih novih projektih v občini razmišljate?
Razmišljamo o številnih novih projektih za dvig kakovosti 
življenja v občini. Kakovost življenja na lokalnem nivoju 
se ne odraža samo na stopnji razpoložljive komunalne 
infrastrukture, temveč tudi od kakovosti infrastrukture in 
objektov za šport, rekreacijo, kulturo in druženje občanov 
vseh generacij, ne nazadnje pa tudi od prijaznosti in 
dobrih odnosov med ljudmi.   

Kakšno je vaše stališče o načrtih za širitev letališča? 
Občani naše občine živimo z letališčem, kar je naše 
življenjsko dejstvo. Razvoj letališča je logična in legitimna 
želja države in investitorjev v precej klavrni situaciji, v 
kateri se je znašlo mariborsko letališče v preteklih letih. 
Od takšnega letališča kot je sedaj nima nihče nič. Seveda 
razvoj letališča ne sme iti na škodo naših občanov v smislu 
poslabšanja življenjskih pogojev ob samem letališču, na 
kar bomo ves čas do morebitne izvedbe projekta budno 
pazili. 

Andreja Lešnik

Uredniški odbor prosi, da posamezni prispevki ne 
obsegajo več kot 2500 znakov s presledki. Članki naj 
bodo napisani v programu Word, ime dokumenta naj bo 
isto, kot je naslov vašega članka (pisava Arial, velikost 
črk 11, razmik med vrsticami 1, 15). Pomembno je, da 
fotografij ne lepite k besedilu ali med besedilo v Wordu, 
ampak jih pošljete posebej in v besedilu označite, kje 
želite katero fotografijo. Fotografije naj bodo posredovane 
kot priponka elektronski pošti v formatu JPG in velikosti 
najmanj 1 MB. V primeru slabe kvalitete fotografij ne 
bomo objavili. Prosimo, da ob prispevku vedno navedete 
tudi avtorja fotografije. Prispevkov, ki ne bodo podpisani s 
polnim avtorjevim imenom, ne bomo objavili. 
Uredništvo si pridržuje pravico, da prispevke, ki 
vsebujejo nepreverjene in enostranske informacije, 
sovražni govor ali druge žaljive vsebine, ne objavi. 
Omejitev dolžine prispevkov bo omogočilo objavo več 
prispevkov in tudi več pripadajočih fotografij. To okvirno 
omejitev predlagamo predvsem za prispevke, vezane 
na opis prireditev, dogodkov (izleti), poročil in podobno. 
Izjeme so strokovni prispevki. 
Prosimo vas, da vse prispevke in fotografije pošiljate na 
elektronski naslov obcina.miklavz@miklavz.si, obvezno 
kot priponko in s pripisom: za Naše izvire. Oddaste jih 
lahko tudi osebno na občini, v elektronski obliki (CD, DVD, 
USB), na naslovu Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju.
Prisrčno vabljeni k sodelovanju pri nastajanju novih številk 
občinskega glasila Naši izviri. 

Navodilo za pripravo in oddajo 
pisnih prispevkov in fotografij 
za objavo v občinskem glasilu

Obvestilo
Naslednja številka Naših izvirov bo izšla konec maja,
zato vas prijazno vabimo, da v njej sodelujete s svojimi 
prispevki, katere nam skupaj s fotografijami ter v skladu 
z navodili o pripravi prispevkov za objavo posredujte na 
naslov uredništva najkasneje do 17. maja 2019, in sicer 
preko elektronske pošte: obcina.miklavz@miklavz.si.

Urednik
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TOMO GLAVICA, LM

SONJA HORVAT TUŠEK, LM

IRENA KOS, LM 

Sem član Liste za skupno občino 
Miklavž, član Turističnega društva 
Miklavž ter član Prostovoljnega 
gasilskega društva Miklavž , 
poveljnik občinskega gasilskega 
poveljstva občine Miklavž, 

podpoveljnik štaba Civilne zaščite 
občine Miklavž in podpoveljnik 

Gasilske zveze Maribor. V občini delujem v prostovoljni 
organizaciji od njene ustanovitve, sedaj sem bil prvič 
izvoljen tudi kot občinski svetnik. V tem mandatu se bom 
kot občinski svetnik zavzemal za razvoj društev v občini 
, za izgradnjo novega zdravstvenega dom, za razvoj in 
dobrobit vseh občanov v naši občini. Kot član odbora 
za socialo in zdravstvo za socialno varnost naših občank 
in občanov, kot podpredsednik odbora za poslovne 
prostore pa za njihovo rentabilno vzdrževanje in poslovno 
urejenost.

Kot občinska svetnica se bom 
zavzemala za enakopraven razvoj 
vseh krajev in izboljšanje kvalitete 
življenja. Podpiram realizacijo 
tako obstoječih projektov kot tudi 
novih projektov občine, kot so nov 

zdravstveni dom in medgeneracijski 
center. Zagovarjam ohranitev in razvoj 

interesnih in društvenih dejavnosti ter pomoči našim 
občankam in občanom, prizadevala pa si bom tudi na 
področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, 
razvoja kmetijstva v občini in vključevanja mladih v 
dogajanje v občini. Naj nam bo naša občina v ponos in za 
vzgled drugim.

S svojo družino živim v Miklavžu. 
Zaposlena sem na OŠ Miklavž 
na Dravskem polju. Svoje 
poslanstvo učiteljice opravljam 
na podružnični šoli, kjer poučujem 
5. razred. Pri opravljanju svetniške 
funkcije me vodi odgovornost in 
delovanje za boljši družbeni standard vseh občanov.

Predstavitev članov občinskega sveta

DUŠAN JANŽEK, LM

V delo lokalne skupnosti oz. 
občine se vključujem od njene 
ustanovitve, pri kateri sem delno 
tudi sodeloval. Od leta 2006 
sem član občinskega sveta. Ves 
čas aktivno sodelujem pri razvoju 
infrastrukture v občini. V tem mandatu 
sem tudi predsednik Odbora za komunalo. Še naprej 
se bom zavzemal za: varne šolske in kolesarske poti, 
izgradnjo novih cest in sodobnih stanovanjskih sosesk ter 
dokončanje kanalizacije z ostalo infrastrukturo. Kot član 
občinskega sveta se trudim za izboljšanje medsebojnih 
stikov občanov z lokalno skupnostjo ter upoštevanjem 
njihovih predlogov.

KSENIJA RODEŠ, LM

Moj cilj sodelovanja v občinskem 
svetu je prispevati k celovitemu 
razvoju občine Miklavž na Dr. 
polju in boljšemu počutju vseh 
občanov, mladim pa zagotoviti 

ustrezne prostorske pogoje za 
izobraževanje v OŠ Miklavž in jim 

tako omogočiti dobre - kvalitetne 
pogoje za nadaljnje življenje, ob tem pa ne smemo 
pozabiti tudi na zagotovitev varnih in osvetljenih šolskih 
poti po celotni občini (pločniki, kolesarske poti, prehodi 
za pešce) ter tudi kolesarskih in pešpoti v domačih krajih 
in v povezovanju s sosednjimi kraji in občinami. Na 
področju celotne občine pa je potrebno poskrbeti tudi 
za kvalitetno zdravstveno varstvo vseh občanov (splošni 
zdravnik, pediater, zobozdravnik, fiziater…), ob tem pa 
posebno pozornost nameniti tudi starejšim in socialno 
ogroženim občanom.

Svetniki občine Miklavž na 
Dravskem polju, mandat 2018 – 
2022
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DRAGICA CENTRIH, SD

LEONIDA GAVEZ ŠERBINEK, DzN

BORIS POTRČ, SD

SILVO GERMAN, LM

DAMIR PEKIČ, DzN

VLADO MAKSIMOVIĆ, SD

Kot občinska svetnica delujem v 
občinskem svetu od leta 2010, 
v mandatu 2018-2022 pa sem 
sprejela funkcijo podžupanje, 
ki jo opravljam nepoklicno. Po 
pooblastilu župana pomagam 
pri opravljanju posameznih nalog 
iz pristojnosti župana, prav tako ga 
nadomeščam v času njegove odsotnosti ali zadržanosti. 
Sodelujem pri nastajanju in oblikovanju Miklavških novic 
in Naših izvirov ter pri delu komisij občinskega sveta. Kot 
Miklavščanka sem vključena v številne aktivnosti lokalnih 
skupnosti. Navdušuje me družba dobrih in odkritih ljudi. 
V času svojega podžupanovanja se bom trudila, da bom s 
svojimi izkušnjami, znanjem in voljo pripomogla k razvoju 
vseh naselij v občini.

Tako kot v prejšnjem mandatu se 
bom tudi sedaj zavzemala za 
strpen dialog, ki bo spoštoval 
različnost in hkrati povezoval. 
Racionalno bom prisluhnila 

občanom in skušala uresničevati 
njihove ideje. Svoje delo bom 

usmerjala v projekte na področju 
sociale, izobraževanja in kulture. Ob tem bom kritična 
poslušalka ali soustvarjalka vseh preostalih projektov z 
zavedanjem, da sem volivcem obljubila krepitev odnosov 
in ustvarjanje prijetnejšega bivanja vseh krajanov.

Kot član občinskega sveta si 
bom prizadeval za čim bolj 
optimalen izkoristek razpoložljivih 
proračunskih sredstev, 
dokončanje že začetih projektov 
ter za projekte s čim večjo dodano 

vrednostjo (ureditev starega 
vaškega jedra v Miklavžu, vključno z 

naravnim kopališčem v 3. ribniku…). 

Od leta 2010 sem član občinskega 
sveta občine Miklavž in v tem 
obdobju opravljam funkcije v več 
odborih in komisijah. V letu 2014 
sem prevzel funkcijo predsednika 
SPV. Kot član občinskega sveta v tem 
mandatu, se bom še naprej zavzemal za izgradnjo II. in III. 
faze kanalizacije v Dravskem Dvoru, vključno s kompletno 
obnovo infrastrukture, kjer že od začetka izgradnje 
aktivno sodelujem kot član gradbenega nadzornega 
odbora. Zavzemal se bom še za izgradnjo pločnika skozi 
naselje Dravski Dvor do Dobrovc in za izgradnjo novega 
zdravstvenega doma.

Kot bivši vrhunski športnik sem 
po svoji naravi timski igralec. Brez 
usklajevanja, dialoga in uspešnega 
dogovarjanja vseh vpletenih ne 
moremo biti uspešni. Zato si želim 
aktivnih občank in občanov, saj ljudje 
pogosto najbolje poznajo svoje konkretne potrebe. 
Kot občinski svetnik bom občanke in občane naše 
občine spodbujal, da posredujejo ideje in predloge iz 
svojega neposrednega okolja, da bomo z dialogom in 
sodelovanjem lahko najbolj učinkovito razvijali vse dele 
naše občine.

Po izobrazbi sem magister 
mednarodnih in diplomatskih 
študij. Svojo poklicno pot sem 
izgrajeval in zaključil kot višji 
kriminalistični inšpektor specialist 
v kriminalistični policiji. V 80-ih letih 
sem prebival na Ptujski cesti, nato v 
centru Maribora, zdaj pa živim v družinski hiši v Skokah. 
Na lokalnih volitvah 2018 sem bil izvoljen v Občinski svet 
Občine Miklavž na Dravskem polju. Zavedam se dodeljene 
odgovornosti in vem, da bom mandat občinskega svetnika 
opravljal vestno in v skladu z zakonom. Nimam političnih 
ambicij, imam pa voljo, določeno znanje in izkušnje, da 
skupaj delamo prave stvari za zagotavljanje skupnostnega 
(javnega) interesa ter za ubranitev in ohranitev zdravega 
življenjskega okolja, tudi za prihajajoče rodove. Zato 
tudi pričakujem in prosim vse krajane naše občine za 
participatorno sodelovanje v obliki pobud in predlogov. 
Verjamem, da bo na ta način dogajanje v občinskem svetu 
»živahnejše«, naše skupnostno delovanje na področju 
zagotavljanja javnega interesa pa bolj uspešno in 
učinkovito.
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FELIKS ČUČEK, N.SI

V naši občini živim že 60 let, zato 
poznam Miklavž po dolgem 
in počez, zaradi tega si želim 
sodelovanja z vsemi ostalimi 
svetniki v razpravah o kmetijstvu, 

okolju in prostoru. Menim 
namreč, da je v tem resorju največji 

potencial za razvoj in dobrobit občine 
in občanov Miklavža na Dravskem polju.

STANISLAV PETEK, SDS

VERICA MOM, SDS

KS DOBROVCE – ROBERT MEZNARIČ, 
Damijan Simič in skupina volivcev

KS DRAVSKI DVOR – BORIS PLOJ, LM

MAJDA DOBAJ, DESUS

BOŠTJAN HOČEVAR, DzN

V mojem četrtem mandatu se 
bom še naprej zavzemal za 
čim čistejši zrak, dograditev 
manjkajočih kapacitet prostorov 
šole, predvsem pa za izboljšanje 

pogojev za razvoj drobnega 
gospodarstva in medsebojnih 

odnosov v naši občini.

Vse od ustanovitve občine sem bila aktivno vključena v 
postavljanje temeljev in njeno delovanje kot podžupanja, 
občinska svetnica, predsednica krajevnega sveta Skoke, 
predsednica in podpredsednica nadzornega odbora. 
Zame je prioriteta ČLOVEK in OHRANJANJE ŽIVLJENJA, 
zato se bom tudi v tem mandatu zavzemala za: 
zagotovitev zdravega in čistega okolja za vse občane, 
medgeneracijsko sodelovanje in povezanost vseh krajev 
občine, enakomerno vlaganje sredstev v investicije za 
zagotavljanje kvalitete življenja občanov vseh štirih krajev 
občine, vzpodbujanje podjetništva in kmetijstva ter 
društvene dejavnosti in podporo programom na področju 
sociale idr.

Leta 2003 sem se z družino iz 
mesta Maribor preselil v kraj 
Dobrovce. Od leta 2016 sem 
predsednik (prostovoljno delo) 
Nogometnega kluba Dobrovce. 
Kot predsednika sveta KS 
Dobrovce me veseli, da imamo v 
našem kraju krajane in društva, 
ki s svojim delom prispevajo 
k promociji kraja Dobrovce in občine Miklavž izven 
naših občinskih meja. Prizadeval si bom, da nam tudi v 
prihodnje uspe zadržati trend nadaljnjega razvoja kraja 
Dobrovce, saj se s tem dviguje kvaliteta življenja krajank in 
krajanov. 

V mojem 4-letnem mandatu si 
bom z ostalimi člani upravnega 
odbora KS Dravski Dvor prizadeval, 
da bomo na Dravskem Dvoru 
končno dokončali kanalizacijo, 
uredili razsvetljavo na igrišču ter 
uredili varno šolsko pot, ki je res 
nujno potrebna. Želim si, da bi 
se krajani Dravskega Dvora bolj 
povezali med seboj, zato se bomo potrudili organizirati 
tudi več družabnih dogodkov

Kot predstavnica stranke DeSUS 
in krajanka Dravskega Dvora 
sem že drugi mandat izvoljena v 
občinski svet. Zavzemala se bom 
za dokončanje kanalizacije in ostale 
infrastrukture. Posebnega pomena je 
zame skrb za socialno ogrožene in pomoč na domu. Vsa 
naselja v občini je potrebno enakopravno obravnavati, 
tako pri investicijah kot pri ostalih dogodkih. Zavzemala 
se bom za čistejši zrak brez dodatnega hrupa ter 
podpirala projekte, ki bodo dobri za naše občane.

Rojen leta 1975 v Trbovljah, 
diplomiral na FERI v Mariboru. Z 
družino živimo v Dravskem Dvoru. 
Prizadeval se bom za enakost 
med kraji in podpiral dobre, 
argumentirane projekte.
Spodbujal bom dialog in timsko 
delo. 

Predsedniki 
krajevnih skupnosti
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KS MIKLAVŽ – DUŠAN JANŽEK, LM KS SKOKE – ZDENKO ČUŠ, LM

V svetu krajevne skupnosti 
delujem kot član peti mandat. V 
tem mandatu sem predsednik 
sveta. Celotno obdobje sem 
si aktivno prizadeval za razvoj 
naselja Miklavž. Naselje se 
nenehoma širi, s tem pa se 
pojavljajo tudi številne nove 
potrebe na področju komunale, 
šolstva in prometa. V tem mandatu se bomo z ostalimi 
člani krajevnega sveta Miklavž trudili, da uspešno 
zaključimo že načrtovane projekte ter pristopimo k 
uresničevanju novih projektov.

Svetu KS Skoke predsedujem 
drugi mandat. S člani sveta želim 
končati obnovo Uskoške, Letališke 
in Ceste v Miklavž. Veliko dela nas 
še čaka na rekreacijskem centru na 
Letališki, kjer bi se lahko odvijalo 
druženje naših krajanov. Seveda, 
ko bomo zagotovili minimalne 
pogoje za to (sanitarije, elektrika). 
Verjamem pa ,da s pomočjo občine in našim prostovoljnim 
delom to do konca mandata lahko dosežemo. Skoke so 
lepo naselje, kjer živimo prijazni ljudje, z malenkost dobre 
volje nam bo še veliko lepše.

PREDLOG PRORAČUNA,
financiranje političnih strank, zahteva za oceno ustavnosti in 
zakonitosti so le ene izmed tem 2. občinske seje

Februarsko občinsko sejo je v kar 
17 točkah dnevnega reda povezalo 
občinski svet, župana in občinsko 
upravo. Svetnik Stanislav Petek je 
najprej predlagal nakup namiznih 
mikrofonov, da ne bi med razpravo 
hodili do govornice. Podal je še 
pobudo, da bi pozvali pristojne 
inšpekcijske službe k ukrepanju 
zoper lastnike tistih stanovanjskih 
objektov, ki v svojih kuriščih 
uporabljajo neustrezna goriva in s 
tem dodatno onesnažujejo zrak, o 
čemer je pristojen urad že obveščen 
in se bodo po županovih besedah 
v kratkem opravili ogledi in izvedli 
ukrepi.
Vlado Maksimović je izpostavil 
dvoje zadev. Najprej v povezavi 
z nezmožnostjo gravitacijskega 
priklopa na kanalizacijo v Dobrovcah, 
in sicer, ali obstaja namen župana 
in občinske uprave zavzeti se za 
rešitev te problematike in izvesti še 
določene aktivnosti. Župan je ob 
tem povedal, da bo podaljšan rok za 
prijavo na javni razpis za povračilo 

stroškov izgradnje in nakupa črpališč 
do 30. 6. 2019. Dodal je še, da je na 
kanalizacijsko omrežje priključenih 
že večina „problematičnih“ objektov. 
Opravil je razgovore z večino 
lastnikov in tako sam kot tudi 
občinska uprava naredil vse, da so 
poiskali vse možne rešitve za nastalo 
situacijo. Druga zadeva pa se je 
nanašala na cestišča v Dobrovcah in 
Skokah, kjer je veliko razpok in zato 
predlaga pregled stanja ter izvedbo 
sanacije v okviru garancije.   
Feliks Čuček je izpostavil, da je v 
določenih delih naselja Miklavž 
funkcionalno, telekomunikacijsko 
omrežje še vedno v zraku, medtem 
ko so že zgrajeni zemeljski vodi. 
Župan mag. Egon Repnik je ob tem 
dejal, da bo izgradnja optičnega 
omrežja najverjetneje predmet nove 
koncesijske pogodbe. 
Leonida Gavez Šerbinek je izpostavila 
razpravo s seje KS Miklavž na 
temo pustne povorke, ki poteka 
iz kraja Skoke do kraja Dobrovce, 
da se apelira na organizatorje, naj 

pripeljejo povorko tudi v kraj Miklavž. 
Damir Pekič je v povezavi z 
oblikovanjem postavk proračuna 
na temo informiranja občanov 
(glasilo Naši izviri, Miklavške novice, 
TVM in CATV) predlagal, da se 
opravi razprava o smiselnosti in 
ekonomičnosti teh medijev oziroma 
da se razmisli o upravičenosti 
tovrstnega informiranja občanov. 
Odgovor s strani župana je ob 
tem bil, da bodo pobudo najprej 
posredovali v obravnavo Odboru 
za finance in gospodarstvo ter 
Odboru za šolstvo, kulturo in šport z 
namenom, da se pripravijo iztočnice 
za kasnejšo razpravo na občinskem 
svetu. 
Zakon o javnih financah predpisuje 
oziroma občinam omogoča, da če do 
konca leta ne sprejmejo proračuna za 
prihajajoče leto, izvajajo t. i. začasno 
financiranje, s čimer je bil v gradivu 
te seje, seznanjen občinski svet. Ta je 
namreč tokrat občinski proračun za 
leto 2019 skupaj z Letnim načrtom 
ravnanja s stvarnim premoženjem 
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Občine Miklavž obravnaval šele v prvi 
fazi. Prihodki prvega branja so bili 
načrtovani v višini 6. 784.541 evrov 
in odhodki 7.610.931 evrov. Dan po 
prvi obravnavi predloga Proračuna 
za leto 2019 se je pričela 15-dnevna 
javna razprava, na kateri je možno 
podati predloge in šele nato sledi 
druga obravnava oziroma potrditev 
občinskega sveta. 
Slednji je v eni izmed točk te 
2. redne občinske seje potrdil 
spremembo Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za stanovanjsko 
naselje na severu Miklavža, južno od 
Ekartove ceste. Tam je bila namreč 
predvidena ureditev otroškega 
igrišča, ki pa po mnenju KS Miklavž 
ni več primerno, zato je odslej to 
zemljišče namenjeno prosti prodaji. 
V Pravilniku o subvencioniranju 
izgradnje in nakupa črpališč 
odpadnih voda na območju Občine 
Miklavž je do 30. junija 2019 
podaljšan rok za podajo vlog za 
subvencioniranje za občane, kjer je že 
zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Po 
tem datumu bo možno podati vlogo 
zgolj v roku enega leta od izdaje 
uporabnega dovoljenja za novo 
zgrajeno kanalizacijsko omrežje, na 
katero se bo objekt priključil (Lovska 
ulica in Ul. 8. februarja v Dravskem 
Dvoru).
Sklep o financiranju političnih strank, 
ki ga je potrdil občinski svet na 
podlagi Zakona o političnih strankah, 
določa, da stranke ki so kandidirale 
kandidate na zadnjih volitvah za 
občinski svet in so dobile mandate 
v občinskem svetu oziroma najmanj 
50 % potrebnih glasov, prejmejo 
dotacijo občinskega proračuna. 
Znesek je v odvisnosti od števila 
pridobljenih glasov na volitvah. 
Pridobljen glas za člana občinskega 
sveta je v znesku 0,55 evra. 
Občinski svetnik Vlado Maksimović 
je za tokratno sejo pripravil gradivo  
s pripravljenim Sklepom za podajo 
ocene ustavnosti in zakonitosti 
Uredbe o vodovarstvenem območju 
za vodno telo vodonosnikov Ruš, 
Vrbanskega platoja, Limbuške 

dobrave in Dravskega polja ter 
Sklepa Vlade RS o pripravi Državnega 
prostorskega načrta za Letališče 
Edvarda Rusjana Maribor. Vlado 
Maksimović je predstavil razloge za 
podajo zahteve za oceno ustavnosti 
in zakonitosti predmetnih aktov, 
vsebino predlaganega gradiva, 
njegov namen in želeni cilj ter pravne 
podlage, na podlagi katerih lahko 
lokalna skupnost vloži zahtevo za 
presojo ustavnosti in zakonitosti 
predpisov države, s katerimi se 
posega v njene pravice. Simona 
Marko, predstavnica Civilne iniciative 
Miklavž, je predstavila negativne 
vplive na kvaliteto življenja v občini, 
ko bo sprejet novi DPN za mariborsko 
letališče in ob tem izpostavila ustavne 
pravice državljanov. Poleg tega je 
poudarila, da „izpodbijana“ akta 
posegata v ustavni položaj in pravice 
lokalne skupnosti in posledično 
dovoljujeta širitev letališča, ki pa ne 
temelji na resničnih potrebah in je 
nesorazmeren poseg v življenjsko 
okolje ter posledično predstavlja 
stvarno tveganje za življenje, zdravje, 
počutje in varnost ljudi. Župan mag. 
Egon Repnik je o tej temi dejal, da 
občina Miklavž še vedno nasprotuje 
širitvi letališča in je svoje pripombe že 
posredovala pristojnemu ministrstvu 
v postopku javne razgrnitve DPN in 
jih tudi javno objavila na svoji spletni 
strani. Dodal je še, da gre za sprejem 
DPN-ja, ki ne posega na območje 
občine Miklavž in da je naša občina 
samo v vplivnem območju. Prav 
tako je seznanil s pobudo Statutarno 
pravne komisije, in sicer, da se na 
Javno agencijo za civilno letalstvo 
RS naslovi pobuda za ukinitev  ali 
omejitev šolanja pilotov oz. sklenitev 
dogovora o režimu šolanja. Na seji 
predsednikov delovnih teles občine 
Miklavž so izoblikovali stališče, da se 
odločanje o ustavnosti in zakonitosti 
„izpodbijanih“ aktov preloži do 
prejema odziva Ministrstva za okolje 
in prostor, kateremu je občina 
14. 12. 2018 poslala pripombe k 
študiji variant z utemeljitvijo rešitve 
in predinvesticijsko zasnovo ter 

okoljskemu poročilu za pripravo 
DPN za letališče Edvarda Rusjana, 
in ugotovitve ali so pripombe naše 
občine in drugih pravnih oseb 
upoštevane. Po razpravi peščice je 
opravljeno glasovanje, v katerem se 
je s 5 glasovi za in 10 proti občinski 
svet odločil, da se zahteva za oceno 
ustavnosti in zakonitosti zoper 
Uredbo o vodovarstvenem območju 
ne vloži. 
Novi stanovanjski soseski v podaljšku 
Mladinske ulice v Dobrovcah se 
je s podanim soglasjem k izvedbi 
komunalne ureditve (cesta, 
kanalizacija, vodovod) dovolilo, da se 
izvede nova enosmerna cesta delno v 
širini 5 m, in sicer na izvozu, medtem 
ko na drugem delu ceste, na uvozu 
ostane širina 6 m, kot tudi narekujejo 
zahtevane usmeritve. 
Na tej občinski seji so potrdili sestav 
Komisije za priznanja, ki ga bodo 
sestavljali: Lidija Lepej, Ivan Knez in 
Janez Beranič. Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu občine 
Miklavž pa bo v sestavu: Silvo 
German, Borut Horvat, Petra Krašna, 
Rok Ozmec, Milan Podjaveršek in Igor 
Rep.

Mateja Pleteršek
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OBČINSKI SVET SOGLASEN
pri potrditvi proračuna za leto 2019

Na 3. redni seji OS (14. marec) pod 
vodstvom župana mag. Egona 
Repnika so najprej potrdili Dokument 
identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) za projekt »Ureditev 
Ekartove ulice - od Ptujske ceste do 
Tezenske ulice«, ki ga je zbranim 
predstavila Martina Magajna Gerželj 
v imenu izdelovalca dokumentacije. 
Konec letošnjega leta se obeta 
rekonstrukcija ceste, vodovoda 
in javne razsvetljave ter izgradnja 
pločnika. Investicija, ovrednotena 
na 145.210 evrov, bo v znesku 
38.716 evrov sofinancirana s strani 
državnega proračuna. 
V točki pobud in vprašanj je Silvo 
German izpostavil neprimerno 
vedenje  motoristov, ki so se po 
športnem igrišču v Dravskem Dvoru 
vozili z motorji za motokros in 
povzročili kar nekaj poškodb objekta. 
Svetnik zato predlaga del igrišča 
dodatno ograditi z ograjo, slednja bo 
zadržala tudi kakšno žogo.  
Sonja Horvat Tušek je v imenu PD 
Mateja Bora iz Dobrovc posredovala 
zahvalo za podporo pri izpeljavi 16. 
pustne povorke. 
Vlado Maksimović je predlagal, da 
bi v dnevni red občinskih sej uvrstila 
novo točko: Informacija direktorja 
občinske uprave o realizaciji vprašanj 
in pobud ter stanju na področju 
aktualnih projektov v občini Miklavž. 
Svetnik tudi želi, da bi nabavili 
namizne mikrofone za razpravo, 
morebiti na račun sredstev, planiranih 
za nabavo osebnih računalnikov. 
Predlagal je še, da bi poskusno uvedli 
uradne ure za krajane na krajevnih 
skupnostih (poskusno enkrat 
mesečno, in sicer dogovorjenega dne 
po eno ali dve uri v dopoldanskem in 
popoldanskem času). Občinski svet 
se bo z osebnimi računalniki opremil 
najkasneje do prihodnjega leta, je 
zatrdil župan, kakor tudi, da bi ostale 
predloge svetnikov preverili z določili 

statuta in poslovnika. 
Feliks Čuček je povprašal o Dravski 
kolesarski poti, ki pelje skozi našo 
občino in na kateri bi naj bila vožnja 
kmetom omejena. Prejel je odgovor 
občinske uprave, da Dravska 
kolesarska pot poteka po cestah, kjer 
je dovoljena vožnja za vsa vozila - tudi 
za traktorje. Svetnik želi, da bi se za 
restavratorska dela miklavške cerkve 
iz občinskega proračuna namenil kak 
evro več; nadalje je po njegovi oceni 
nujna obnova dotrajane ograje na 
mostu čez HE kanal na Ptujski cesti v 
Miklavžu. Slednje je Direkciji za ceste 
RS že znano in ima v načrtu zadevo 
realizirati po dokončanju obnove 
mostu v Staršah. Prej omenjeni je 
še mnenja, da bi objekt miklavške 
osnovne šole lahko izpopolnili z 
večjim napisom imena šole, kar pa 
bi v presojo najprej namenili Svetu 
zavoda OŠ Miklavž. Kako poteka 
nadzor gradbišča za ureditev preboja 
Kirbiševe ulice na Ptujsko cesto v 
Miklavžu, je bilo prav tako vprašanje, 
da je poleg uradnega nadzora na 
gradbišču pogosta tudi prisotnost 
občinskih uslužbencev. Svetnik iz 
vrst Nove Slovenije je predlagal tudi, 
da se uredi manjkajoči del pločnika 
od bunkerja pri miklavškem vrtcu 
do začetka Ceste v Dobrovce; da 
se občinske pisarne in oprema vsaj 
malo preuredijo in bolj vzdržujejo. 
Zanimalo ga je tudi kadrovanje v 
občinski upravi, kjer se po županovih 
besedah obeta razpis za direktorja 
občinske uprave, ena upokojitev, 
bistvenih drugih sprememb pa 
zaenkrat ne.  
Leonida Gavez Šerbinek predlaga, 
da se ob stopnicah, ki vodijo od 
pločnika Ptujske ceste proti trgovini 
Spar v Miklavžu, namesti ograja za 
lažji in varnejši oprijem, za kar bi se 
obrnili na lastnike prej omenjene 
trgovine. Svetnica je mnenja, da 
se vsi zaposleni občinski svetniki 

in svetnice ne morejo udeležiti 
koordinacije predsednikov odborov 
in komisij, če ta ni sklicana v 
popoldanskem času. Župan mag. 
Egon Repnik je zatrdil, da bodo to 
upoštevali kakor tudi naslednjo 
pobudo svetnice. Nadaljevala pa 
je s temo že v prejšnjem mandatu 
pričakovane spremembe Pravilnika 
o štipendiranju v občini Miklavž, ki 
ga je po njenem mnenju potrebno 
oblikovati tudi za upravičenost 
do t. i. dodatne štipendije tudi za 
prejemnike državnih ali drugih 
štipendij, če je ta znesek nižji od 
občinske štipendije. K obravnavi 
sprememb pravilnika je potrebno 
pristopiti pravočasno in tudi na način, 
da bodo dijaki in študentje prva 
izplačila dobili septembra ali oktobra 
in ne šele februarja, kot je to bilo 
doslej. 
V mesecu decembru je občina 
Miklavž podala pripombe na Državni 
prostorski načrt za razširitev letališča 
Edvarda Rusjana Maribor in zato je 
Vero Mom zanimalo, ali je bil s strani 
Ministrstva za infrastrukturo prejet 
kak odgovor. Po županovih besedah 
ni bilo doslej nobenega odgovora. 
Stanislav Petek v kraju Miklavž 
pogreša koše za smeti, pri čemer je 
župan povedal, da bo pripravljen 
načrt opremljanja, vključno s koši za 
pasje iztrebke. 
Odlok o proračunu občine Miklavž 
so v drugem branju svetniki in 
svetnice soglasno potrdili. Potrdili 
so tako prihodke v višini 5.936.997 
evrov in odhodke v višini 6.765.661 
evrov. V času med prvo in drugo 
obravnavo je potekala javna razprava, 
na katero so se s svojimi predlogi 
odzvali predvsem krajevni sveti v 
občini. Poglavitna sprememba iz 
prvega v drugo branje proračuna 
je v investiciji Rekonstrukcija 
kanalizacijskega omrežja zaradi 
umestitve obrata Magna-Steyr v 
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Hočah za izvedbo tlačnega kanala, 
ZBDV in odvodnega kanala. Ukrepi 
so predvideni na območju Rogoze 
(zadrževalni bazen), na območju naše 
občine in deloma Občine Maribor 
(povečanje kanalizacijskega voda 
od mosta čez HE-kanal do Centralne 
čistilne naprave v Dogošah). Vse 
aktivnosti izvedbe nadzora in 
finančnih tokov bo predvidoma 
vodila občina Miklavž, na podlagi 
podpisanega memoranduma z vlado 
RS bo zagotovljeno financiranje 
projekta, ki pa bo spremenjeno 
(tako izvedbeno kot finančno) torej 
izvajan v letu 2019 in 2020. Letošnji 
izstopajoči komunalni posegi so prav 
gotovo gradnja kanalizacije, pločnika 
in rekonstrukcija vodovoda, javne 
razsvetljave ter vzpostavitev optike, 
plinovodnega in elektro omrežja 
v Dravskem Dvoru; rekonstrukcija 
ZBDV in dovodnega kanala Ulice 
Kirbiševih v Miklavžu; preboj oziroma 
povezava Ul. Kirbiševih do Ptujske 
ceste; ureditev Ekartove ulice (od 
Ptujske do Tezenske).
Letni načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem občine Miklavž se  
skupaj s predlogom proračuna 
predloži občinskemu svetu, ki je bil 
na tej 3. občinski seji tudi potrjen. 
Predvidevajo se tako odkupi ob cesti 
Skoke-Rogoza, ob Ekartovi ulici v 
Miklavžu, v delu Športnega parka 
Dobrovce, za preboj Mladinske proti 
Vrtni ulici v Dobrovcah, ob Letališki 
cesti v Skokah, za rondo in razširitev 
ulice Na dobravi v Miklavžu. Prodaje 
občinskih zemljišč pa se predvidevajo 
ob Kidričevi cesti in v športnem 
parku v Dobrovcah, ob miklavškem 
dvorcu in v odcepu Ul. 8. februarja v 
Dravskem Dvoru. Iz naslova prodaj 
se tako pričakuje 160.365 evrov, za 
odkupe pa se namerava nameniti 
154.331 evrov.  
Na podlagi v letu 2017 sprejetega 
novega Zakona o športu je občinska 
uprava pripravila nov Odlok o 
sofinanciranju letnega programa 
športa v občini Miklavž, katerega 
obravnava je bila to pot prva, sledila 
je 15-dnevna javna razprava, v 

kateri so lahko pripombe podali 
vsi zainteresirani deležniki. Poleg 
zakonskih določil so pri oblikovanju 
odloka upoštevali tudi priporočila 
osrednje slovenske civilnodružbene 
športne organizacije Olimpijskega 
komiteja Slovenije - Združenja 
športnih zvez. V odloku je tako 
določeno, kateri subjekti v občini 
smejo kandidirati za pridobitev 
sredstev, kateri so financirani športni 
programi ter po kakšnih merilih, 
pogojih in kriterijih so vrednoteni. 
Lokalni program za kulturo Občine 
Miklavž za prihodnja tri leta in je 
osnova javnega razpisa pridobitve 
sredstev društev in organizacij je 
dobil soglasno podporo občinskega 
sveta. Znotraj navedenega programa 
tako govorimo, da se sredstva 
namenjajo za nepremično kulturno 
dediščino (9.500 evrov), knjižnično 
dejavnost (45.513 evrov), dejavnost 
javnih kulturnih zavodov (3.150 
evrov), ljubiteljsko kulturo (12.500 
evrov), druge programe v kulturi 
(22.730 evrov).
Občinski svet Občine Miklavž je 
potrdil tudi Letni program socialnega 
in zdravstvenega varstva, kjer se 
financira: pomoč staršem ob rojstvu 
otroka (6.000 evrov), prehrana 
dojenčkov (9.000 evrov), programe 
za pomoč družini (9.820 evrov), 
letovanja otrok (8.400 evrov), 
družinski pomočnik (40.000 evrov), 
bivanje pomoči potrebnih oseb v 
splošnih socialnih zavodih (20.000 
evrov), bivanje starejših oseb v 
socialnih zavodih (90.000 evrov), 
storitve pomoči na domu (110.000 
evrov), enkratne denarne pomoči 
(9.000 evrov), subvencioniranje 
najemnine (20.000 evrov), plačilo 
pogrebnih stroškov za umrle brez 
dedičev (1.500 evrov), prehranski 
paketi-RK (5.700 evrov), zdravstveno 
zavarovanje brezposelnih oseb 
(60.000 evrov), mrliško ogledniška 
služba (5.500 evrov)...
Plan letnega in zimskega vzdrževanja 
občinskih cest in javnih površin 
ter Štiriletni plan rednega in 
investicijskega vzdrževanja ter 

novogradenj občinskih cest in javnih 
površin v občini Miklavž (2019-
2022) sta prav tako potrjena plana 
te občinske seje. Ustanovljeno je 
nekaj javnega dobra v k. o. Skoke. 
V tem kraju občina Miklavž ne bo 
uveljavljala predkupne pravice na 
parceli, ki je bila vključena v območje 
za morebitno urejanje prometne 
infrastrukture oziroma cestne 
povezave med Jerebovo, Uskoško ter 
Peršikovo ulico. Predvidenih finančnih 
sredstev zaenkrat v proračunu 
namreč ni, prav tako ni znano, ali 
bodo možni odkupi na preostalem 
celotnem območju za vzpostavitev te 
cestne povezave.  
S strani Geodetske uprave RS so 
pričeli s postopkom usklajevanja mej 
občin z mejami parcel, na podlagi 
tega je občina Miklavž z občino 
Hoče-Slivnica korigirala parcele v 
Rogoškem gozdu (so že od nekdaj k. 
o. Miklavž), parcele ob Cesti v Rogozo 
(občina Miklavž prevzame cesto do 
meje stavbnih zemljišč na severu) in 
parcele ob Uskoški ulici ob naselju 
Rogoza (dovozna cesta do treh 
objektov v Rogozi se priključi občini 
Hoče-Slivnica). Spremembe meje z 
občino Starše so za parcele ceste ob 
kanalu ( del k. o. Skoke preide občini 
Starše, s čimer dostop proti Rošnji 
ostaja nespremenjen) in parcele za 
zagotovitev koridorja za cesto ob 
gozdu na robu naselja Dravski Dvor 
( del parcel se prenese v občino 
Miklavž, s čimer bo zagotovljen 
koridor 8 m za ureditev prometne 
infrastrukture). Kar zadeva mejo z 
občino Maribor, pa spremembe niso 
potrebne, saj takšne, kot jih predlaga 
GURS, občini že uporabljata. 
Ta občinska seja je bila povezana z 
imenovanjem Zvonka Fištravca za 
člana Nadzornega sveta Javnega 
medobčinskega stanovanjskega 
sklada Maribor in s sestavo uredništva 
občinskega glasila Naši izviri, ki ga 
bodo oblikovali urednik Ivan Žigart 
ter Mateja Pleteršek in Andreja Lešnik. 

Mateja Pleteršek
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IZVAJANJE MEMORANDUMA,
sklenjenega med Občino Miklavž na Dravskem polju in 
Vlado Republike Slovenije

V preteklih dveh letih je Občina Miklavž na Dravskem polju peljala 
vrsto aktivnosti za zaščito zdravega bivalnega okolja svojih občanov 
pred večjimi posegi v neposredni bližini. V nadaljevanju vam 
podajamo informacije o doseženih dogovorih, že izvedenih ukrepih 
ter projektih v izvajanju. 

V letu 2017 je Občina Miklavž na 
Dravskem polju podala zahtevo 
za vstop v postopek za izdajo 
okoljevarstvenega soglasja za 
gradnjo industrijskega obrata Magna 
Nukleus. Občina je izpostavila 
področja, kjer bi obratovanje 
industrijskega obrata povzročalo 
dodatne probleme, in sicer:
Onesnaženje zraka: Monitoring 
zunanjega zraka v merilni mreži 
Maribora in sosednjih občin v 
daljšem obdobju je pokazal, da je 
zunanji zrak v Občini Miklavž na 
Dravskem polju enako ali v določenih 
dnevih celo bolj onesnažen kot 
v Mariboru in v samem vrhu 
onesnaženosti v Republiki Sloveniji. 
Na tem območju so glede na Uredbo 
o kakovosti zunanjega zraka (Uradni 
list RS, št 9/11 in 8/15) presežene 
mejne vrednosti za delce PM10.
Preobremenitev kanalizacijskega 
sistema: Glede na dejstvo, da se 
industrijski objekt Magne priključuje 
na kanalizacijsko omrežje, ki poteka 
preko Občine Miklavž na Dravskem 
polju, in sicer na povezovalni 
kolektor Rogoza-Miklavž, je občina 
ves čas opozarjala, da le-ta ni bil 
zasnovan niti izveden za dodatne 
prispevne površine. Občina je 
zahtevala izdelavo hidravličnih 
izračunov za skupno zmožnost 
odvajanja odpadne komunalne 
vode iz vseh prispevnih površin na 
sistem črpališča v Občini Miklavž na 
Dravskem polju, torej tudi Magne in 
vseh predvidenih komunalnih vod 
z območja Občine Hoče- Slivnica, 
kjer je trenutno zgolj 60% pokritost s 

kanalizacijskim omrežjem.
Varovanje pitne vode: Večji del 
Občine Miklavž na Dravskem 
polju leži na vodovarstvenem 
območju, v Dobrovcah pa se nahaja 
aktivno črpališče Mariborskega 
vodovoda. Glede na navedeno je 
občina zahtevala aktivno zaščito 
vodnih virov na tem območju in 
pa spremljevalni monitoring za 
posnetek ničelnega stanja pred 
izgradnjo, v času gradnje ter v času 
obratovanja zaradi možnih vplivov 
na podzemne vode.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo je pripoznalo zahteve 
občine kot utemeljene in se zavezalo 
k omilitvenim ukrepom. Tako sta 
Vlada Republike Slovenije in Občina 
Miklavž na Dravskem podpisali 
memorandum o sodelovanju in 
prizadevanju za izvedbo omilitvenih 
ukrepov pri umeščanju industrijskega 
obrata Magna Nukleus na razvojnem 
območju v Občini Hoče – Slivnica št. 
0078-0001/2017-3 z dne 4. 8. 2017. 
Podpisnika sta se strinjala, da se 
bosta vsak v okviru svojih pristojnosti 
in zmožnosti zavzemala, da bodo 
pristojni organi in organizacije storili 
čim več za zagotovitev bolj zdravega 
življenjskega okolja prebivalcev 
občine podpisnice memoranduma in 
okoliških občin.

Prvi izveden ukrep na podlagi 
memoranduma je bil Sklep Vlade RS, 
s katerim je bilo celotno območje 
Občine Miklavž na Dravskem polju 
uvrščeno v I. – najvišjo stopnjo 

onesnaženosti. Na podlagi tega 
dejstva je Ministrstvo za okolje in 
prostor sprejelo odločitev, da se 
za celotno degradirano območje 
(Maribor in Miklavž na Dravskem 
polju) pripravi skupen Odlok o načrtu 
za kakovost zraka za aglomeracijo 
Maribor, ki obsega območji Mestne 
občine Maribor in Občine Miklavž 
na Dravskem polju. Tako je MOP 
v sodelovanju z Mestno občino 
Maribor ter Občino Miklavž na 
Dravskem polju pripravilo nov odlok, 
ki velja za obe občini, in sicer za 
obdobje 2018-2019. Vsebinsko se 
odlok in program ukrepov iz obdobja 
2017 - 2019 za Maribor praktično 
ne spreminja, za Občino Miklavž 
pa se uvajajo ukrepi za zagotovitev 
bolj zdravega življenjskega okolja 
prebivalcev občine in možnosti 
pridobitve nepovratnih finančnih 
spodbud oziroma pomoči za rabo 
obnovljivih virov energije ter večjo 
energijsko učinkovitost stanovanjskih 
stavb za vgraditev okolju prijaznih 
ogrevalnih sistemov na območju 
Občine Miklavž na Dravskem polju. 
Občina pričakuje, da se bodo s 
pozitivno stimulacijo (subvencije 
Ekosklada in morebiti tudi Plinarne 
Maribor, d. d.) občani odločili za 
vgradnjo plinskih kondenzacijskih 
kotlov za centralno ogrevanje 
starejših stanovanjskih stavb, kar 
je ob toplotnih črpalkah najčistejši 
način ogrevanja. Z opuščanjem 
kurišč na trda goriva se bo izboljšala 
kvaliteta zraka v zimskih mesecih.

Ministrstvo za okolje in prostor 
in Agencija RS za okolje sta se 
tudi zavezala k izvajanju merjenja 
kakovosti zraka v neposredni bližini 
Magne oziroma potencialnega vira 
onesnaženja (v središču naselja 
Skoke).
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Drug del memoranduma se nanaša 
na področje kanalizacije. Izvedeni 
sta bili dve strokovni študiji, ki sta 
potrdili preobremenitev delov 
kanalizacijskega sistema in podali 
predloge za izvedbo ustreznih 
ukrepov, in sicer:
Povečanje kapacitete črpališča in 
tlačnega voda od zadrževalnega 
bazena Miklavž (ZBDV1) preko 
mosta čez kanal. Občina je ta del 
projekta že izvedla v letu 2018, in 
sicer sočasno z gradnjo povezovalne 
ceste. Skupna vrednost investicije za 
povečanje kanalizacijskega omrežja 
je znašala 133.220,45 EUR. Na 
osnovi podpisanega memoranduma 
in sofinancerske pogodbe z 
Ministrstvom za gospodarski razvoj 
in tehnologijo je občina dobila v 
celoti povrnjene stroške iz državnega 
proračuna.
Povečanje kapacitete 
kanalizacijskega voda od mosta 
čez kanal do Centralne čistilne 
naprave Maribor v dolžini 1.750 m. 
Predvidoma bo povečanje izvedeno 
z izgradnjo dodatnega tlačnega 
voda direktno na CČN. Tlačni vod 
bo potekal po isti trasi kot obstoječi 
gravitacijski kanal. Ocenjena 
vrednost tega dela investicije 
znaša 755.000 EUR in bi na podlagi 
podpisanega memoranduma 

morala biti v celoti sofinancirana iz 
državnega proračuna.
Izgradnja novega zadrževalnega 
bazena (ZBDV4 Hoče) s kapaciteto 
600 m3, v naselju Rogoza. 
Funkcija zadrževalnega bazena bo 
razbremenitev glavnega kanala 
skozi Rogozo in zmanjšanje količine 
meteornih vod na zadrževalnem 
bazenu Miklavž (ZBDV1). Z 
implementacijo zadrževalnega 
bazena bi se znatno zmanjšalo 
prelivanje iz ZBDV 1 v energetski 
kanal, obenem pa povečale količina 
odvedene odpadne vode na CČN. 
Ocenjena vrednost tega dela 
investicije znaša 610.000 EUR in bi na 
podlagi podpisanega memoranduma 
morala biti v celoti sofinancirana iz 
državnega proračuna.
Predvidoma bo tik pred vstopom 
v CČN Maribor, na območju 
MOM, potrebno izvesti tudi nov 
razbremenilni objekt, ki bo zaradi 
povečanega vtoka odpadnih voda 
umiril vodne turbulence in omogočil 
pravilno delovanje merilnega objekta 
na vstopu v CČN. Dokončne tehnične 
rešitve tega objekta in ocena 
stroškov so še v pripravi, predvidoma 
bodo stroški znašali dobrih 400.000 
EUR. 

Glede varovanja podtalnice pa 

sklenjen memorandum določa, da 
vkljub temu, da je objekt Magne 
grajen tako, da se prepreči vplive 
na tla in podzemno vodo (zbirni 
bazeni, lovilni bazeni, epoxy premaz 
in vodotesni betoni), Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo 
zagotavlja izvajanje posebnega 
monitoringa za nadzor zaščite 
podzemne vode.

memorandum je bil pripravljen na 
podlagi opozoril Občine Miklavž 
na Dravskem polju, da bo imela 
investicija Magne tako posredni 
kot neposredni vpliv na okolje, 
infrastrukturo in prebivalce Občine 
Miklavž na Dravskem polju.  S 
podpisom memoranduma je bil 
dosežen cilj občine v zadevi zaščite 
zdravega življenjskega okolja 
prebivalcev občine ob umeščanju 
navedenega industrijskega obrata. 
V nadaljevanju je potrebno uskladiti 
in realizirati še številne ukrepe in 
rešitve, ki so v memorandumu 
opredeljeni na splošno. Potrebno 
pa jih je organizacijsko, tehnično in 
finančno definirati ter seveda izvesti, 
da bodo dosegli svoj namen.

Aleš Rojko,
občinska uprava

Širitev distribucijskega sistema 
zemeljskega plina v Občini Miklavž na Dravskem polju

Aktivno plinovodno omrežje

Plinarna Maribor, d. o. o., izvaja v 
Občini Miklavž na Dravskem polju 
na podlagi podeljene koncesije za 
obdobje 35-ih let gospodarsko javno 

službo Operaterja distribucijskega 
sistema (ODS) zemeljskega plina 
od leta 2007. Takoj po podpisu 
koncesijske pogodbe smo pričeli 
s projektiranjem in izgradnjo 
distribucijskega sistema in v letu 

2011 pričeli distribuirati zemeljski plin 
prvim uporabnikom. Distribucijski 
sistem smo nenehno širili, tako danes 
obsega že 15 km plinovodnega 
omrežja, po katerem oskrbujemo že 
več kot 100 objektov. 
Podrobnejši prikaz aktivnega 
plinovodnega omrežja najdete na 
spletni strani www.plinarna-maribor.
si, podstran ODS/Geografska 
območja/Miklavž na Dravskem polju.
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Slika1: aktivno plinovodno omrežje v Občini Miklavž na Dravskem polju

Slika 2: načrt širitve plinovodnega omrežja v Miklavžu na Dravskem 
polju v obdobju 2019-2021

LETO
DOLŽINA 

v m
OBMOČJE

2019 100 Plaskanova ulica

2019 180 Božičeva ulica

2019 280
Cesta v Rogozo (od Ulice 
Planinčevih do gozda)

2019 230 Gašperičeva ulica

2019 215 Ruprova ulica

2019 145 Šmigočeva ulica

2019 200 Ulica čebelarja Močnika 

2019 265
Ulica Planinčevih (od Ruprove ulice 
do Ulice prvih žrtev)

2019 170
Ulica prvih žrtev (južno od Ulice 
Planinčevih)

2019 490
Ulica svobode (od Gradišnikove 
ulice do Ruprove ulice) 

2020 135 Na johe

2020 200 Nad gramoznico

2020 200 Triglavska ulica

2020 170 Ulica Franca Vauhnika

2020 175 Ulica Franca Vreša

2020 205 Ulica Jožeta Štanteta

2020 340
Ulica mladinskih brigad (od Ulice 
Jožeta Štanteta do Nad gramoznico 
s krakom proti Na dobravi)

2020 420 Antoličičeva ulica

2021 165 Na gomili

2021 465
Nad izviri (od Ulice Zofke Kukovič 
do Na gomili)

2021 160 Nad izviri (krak za pokopališčem)

2021 225 Živkova ulica

2021 490 Ulica Zofke Kukovič

2021 100
Ulica Zofke Kukovič (odcep 
Štekarjeva ulica)

Tabela 1: načrt širitve plinovodnega omrežja v Miklavžu 
na Dravskem polju v obdobju 2019-2021

Tabela 1 in slika 2 podajata podrobnejše podatke in 
grafični prikaz širitve plinovodnega omrežja v naselju 
Miklavž na Dravskem polju.

Širitev distribucijskega sistema zemeljskega 
plina v obdobju 2019-2021

Distribucijski sistem bomo intenzivno širili tudi v 
prihodnje. V letu 2018 smo na osnovi izkazanega interesa 
lastnikov objektov za priključitev na distribucijski sistem 
izdelali načrt širitve v obdobju 2019-2021.
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Dinamiko širitve smo v največji možni meri prilagodili 
izkazanemu interesu, pri čemer smo načrt širitve 
uskladili tudi z občino in njenimi posegi v drugo 
javno infrastrukturo. V načrt širitve smo vključili tudi 
tista območja, kjer v preteklih letih ni bilo izkazanega 
zadostnega interesa in bomo pred morebitno izgradnjo 
interes ponovno preverili (velja predvsem za območje 
»starega Miklavža« za pokopališčem). 

Naselje Dravski Dvor

Ob prvi fazi izgradnje kanalizacijskega sistema v Dravskem 
Dvoru je bil v Cesti v Hotinje in Novi ulici izgrajen 
plinovod, ki pa žal še ni aktiviran, saj ni bilo možnosti 
priključitve na slovenski prenosni sistem zemeljskega 
plina. V letu 2016 smo z Operaterjem prenosnega 
sistema Plinovodi, d. o. o. podpisali pogodbo, s katero 
se je Operater prenosnega sistema zavezal omogočiti 
priključitev Dravskega Dvora do konca leta 2018. Žal se 
je postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za nov 
priključek zaradi težav pri pridobivanju vodovarstvenega 
soglasja (predvidena lokacija priključitve leži v prvem 
vodovarstvenem območju) zavlekel. Pričakujemo, da bo 
priključitev omogočena v naslednjem letu. Prav iz tega 
razloga, v sklopu izgradnje kanalizacijskega omrežja, 
nadaljujemo s širitvijo plinovodnega omrežja v Lovski ulici.
Aktiviranje plinovoda v Dravskem Dvoru bo v naslednjih 
letih omogočilo širitev plinovodnega omrežja tudi do 
bližnjega naselja Dobrovce, kar pa bo sicer predvsem 
odvisno od interesa občanov za priključitev.

Kakovost zraka in subvencije Eko-sklada

Problematika kakovosti zraka, ki ga dihamo vsi, je vse 
bolj v ospredju zanimanja. Vsako leto, zlasti v času 
kurilne sezone, nas ARSO in okoljski strokovnjaki 
opozarjajo na povečano onesnaženost zraka, in predvsem 
previsoke koncentracije prašnih delcev v zraku. Meritve 
onesnaženosti zraka na območju Mestne občine Maribor 
in drugih primestnih občin se izvajajo že več kot 25 let.
Med najpomembnejše škodljive snovi z negativnimi učinki 
za zdravje spadajo prašni delci, pri čemer so še posebej 
problematični prašni delci PM10 (delci z aerodinamičnim 
premerom manjšim od 10µm) . Meritve delcev PM10 
so pokazale, da število dni s preseženo mejno dnevno 
vrednostjo (50 µg/m3) presega dovoljeno količino 
prekoračitev na leto (35 prekoračitev na leto). Zaradi tega 
je bil Odlok o načrtu za kakovost zraka v Mestni občini 
Maribor v lanskem letu razširjen tudi na Občino Miklavž 
na Dravskem polju. Odlok predvideva različne ukrepe za 
zmanjšanje onesnaženosti s prašnimi delci, med drugim 
tudi spodbude za priključitev objektov na plinovodno 
omrežje in zamenjavo obstoječih ogrevalnih sistemov s 
plinskimi kondenzacijskimi kotli.

Eko-sklad bo tudi občanom Občine Miklavž na Dravskem 
polju, ki imajo možnost priključitve na distribucijski sistem 
zemeljskega plina, ponudil subvencije za priključitev 
in zamenjavo obstoječe ogrevalne naprave s plinskim 
kondenzacijskim kotlom. Trenutno znaša - vrednost 
subvencije 50 % celotne vrednosti investicije oziroma 
največ 2.000 €. Pričakujemo, da se vrednost teh sredstev 
tudi v prihodnjem obdobju ne bo zmanjševala.

Plinski kondenzacijski kotli

Plinski kondenzacijski kotli na zemeljski plin predstavljajo 
eno izmed najugodnejših možnosti zamenjave 
ogrevalnega sistema. Investicija v kondenzacijski plinski 
kotel je do trikrat nižja kot pri drugih ogrevalnih sistemih. 
Bistvene prednosti ogrevanja s kondenzacijskimi kotli na 
zemeljski plin so:
–  najnižja investicija (investicija v katerikoli drug ogrevalni 

sistem je bistveno višja),
–  dosegajo nadpovprečne izkoristke, s čimer se zmanjša 

poraba energije, kar bistveno pripomore k znižanju 
stroškov ogrevanja in skrajšanju dobe vračanja 
investicije (investicija se lahko povrne že po dveh letih),

–  zagotavljajo zadostno toploto tudi pri nižjih zunanjih 
temperaturah,

–  zavzemajo malo prostora  in so lahko nameščeni v kleti, 
pritličju ali v mansardi,

–  z namestitvijo v mansardi lahko privarčujete pri 
namestitvi dimniške tuljave,

–  skoraj neslišno delovanje,
–  zunanje zajemanje zraka za zgorevanje zajemajo od 

zunaj, zaradi česar vgradnja detektorja ogljikovega 
monoksida ni obvezna,

–  pri uporabi zemeljskega plina ne potrebujete 
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www.plinarna-maribor.si  •  www.toplotna-crpalka.com

ZA OGREVANJE/HLAJENJE IN PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE  

 n SODOBNE ENERGETSKE REŠITVE S PRIHRANKI OGREVANJA DO 45 %

 n BREZPLAČNI OGLED IN STROKOVNO SVETOVANJE NA DOMU

 n AKCIJSKE CENE PAKETNE OPREME + UGODNO FINANCIRANJE

 n DO 50 % NEPOVRATNIH SREDSTEV EKO SKLADA

 n ZAGOTOVLJEN SERVIS VGRAJENE OPREME

Prihranite pri stroških ogrevanja! 

PAKETI ENERGETSKIH REŠITEV ZA DOM

rezervoarja za shranjevanje goriva, kar omogoča 
dodaten prihranek prostora,

–  dobavljen zemeljski plin se praviloma obračuna na 
osnovi dejanske mesečne porabe, kar omogoča 
načrtovanje stroškov in prihrankov energetske oskrbe 
vašega doma,

–  zemeljski plin je cenovno ugodnejši od kurilnega olja, 
lesne biomase in električne energije.

Vprašanja, pobude, predlogi

Konkretnejše informacije glede možnosti priključitve 
in načrtovanih širitvah plinovodnega omrežja lahko 
pridobite tako, da nam pišete na naslov andrej.grapulin@
plinarna-maribor.si ali  nas pokličete na 02 22 843 06. 
Veseli bomo  vseh vaših mnenj, predlogov in pobud, ki se 
nanašajo na distribucijo zemeljskega plina.

24-urna dežurna služba Plinarne Maribor

Plinarna Maribor kot ODS zagotavlja občanom Občine 
Miklavž na Dravskem polju 24-urno dežurno službo v 
primeru uhajanja zemeljskega plina. Zemeljskemu plinu 
se dodaja odorans z značilnim vonjem, s čimer lahko 

zaznamo, da je prišlo do uhajanja in bi lahko nastala 
eksplozivna zmes zemeljskega plina in zraka. 

Ukrepi ob zaznanem vonju po plinu na prostem:
•  nemudoma pokličite dežurno službo na telefonsko 

številko 02 228 43 00 in navedite, kdo kliče in kje ste 
zaznali vonj po plinu. V popoldanskem času in dela 
prostih dnevih bo klice prevzelo podjetje Sintal, d. o. 
o. Operaterju izrecno navedite, da želite intervencijo 
Plinarne Maribor.

Ukrepi ob zaznanem vonju po plinu v notranjosti 
objekta:
•  Odprite vsa okna in vrata. Naredite prepih. 
•  Zaprite dovod plina pred plinomerom in na glavni 

plinski zaporni (požarni) pipi. 
•  V prostorih, v katerih ste zaznali vonj po plinu: 

ne uporabljajte odprtega plamena; ne kadite; ne 
uporabljajte vžigalic, vžigalnikov, električnih stikal in 
vtičnic, zvoncev in telefonov. 

•  Opozorite druge stanovalce in zapustite stavbo. 
•  Pokličite dežurno službo kot navedeno. 

Plinarna Maribor 
Andrej Grapulin, vodja sektorja ODS
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PRIPOROČILA O RAVNANJU
z azbestnimi odpadki ob čistilnih akcijah

V Sloveniji iz delovnega in 
življenjskega okolja še nismo 
odstranili vseh izdelkov iz azbesta, 
zato azbestne odpadke ob 
pomladanskih čistilnih akcijah 
pogosto najdemo neustrezno 
odložene oz. odvržene v naravi. 

V naravi lahko najdemo 
neustrezno odvržene različne 
azbestne odpadke:
Odsluženo strešno kritino, gradbene 
odpadke z azbestnimi tesnilnimi 
masami, smolami, lepili, azbestne 
opeke, azbestne betone, ostanke 
azbestno-cementnih vodovodnih in 
kanalizacijskih cevi, kolena, peči (s 
tesnilnimi in izolacijskimi masami), 
talne obloge z azbestno izolacijo, 
plošče vinaz, različne izolacijske 
materiale, tesnila, paste, kite, fasadne 
plošče, stropne azbestne obloge, 
čisti azbest v obliki tkanine ali ometa, 
zavorne obloge, toplovodne kotle, 
grelce...
Na divjih odlagališčih se 
najpogosteje komunalni odpadki 
mešajo z azbestnimi, zato je treba 
najprej odstraniti azbestne, šele 
potem ostale odpadke.

Odslužena azbest-
cementna kritina 
(salonitke)

Cementno vezane 
grelne cevi

Lesena okna s kitom Termoalumulacijski 
grelniki

Plošče vinaz, linoleji 
z azbestnimi vlakni

Azbestne tkanine Izolacijski material

Fotografije 
pridobljene s spletne 

strani 20. 2. 2015: 
http://www.gzs.si/slo/
panoge/zbornica_za_

poslovanje_z_ 
nepremicninami/ 

66252

POZOR: Če med čistilno akcijo naletite 
na azbestne odpadke, jih nikakor 
ne odstranjujte sami, temveč o tem 
obvestite organizatorja čistilne akcije 
in odstranjevanje prepustite osebam, 
ki so za to usposobljene in opremljene.

Azbestna vlakna so 
mikroskopsko majhna in 
lahka, v zraku lebdijo in 

so neuničljiva. Nevarno je vsako 
azbestno vlakno. 
Azbestnih vlaken s prostim očesom ne 
vidimo, jih ne vohamo in ne čutimo 
med vdihavanjem.

Če kadarkoli, tudi izven čistilnih 
akcij, v naravi odkrijete odložene 
nevarne azbestne odpadke ali 
z njimi nasute poti, kolovoze, o 
tem obvestite Inšpektorat RS za 
okolje in prostor.

Nikoli ne odstranjujte azbesta, če 
niste usposobljeni za to delo!

Azbestna vlakna so rakotvorna, 
predvsem njihovo vdihavanje 
predstavlja veliko nevarnost 
za zdravje. Pri vdihu zaidejo 
globoko v pljuča, kjer lahko 
ostanejo več let, preden 
povzročijo različne bolezni pljuč. 
Od izpostavljenosti azbestu do 
morebitnega pojava bolezni 
lahko preteče več let (od 10 do 
40), znaki bolezni se pokažejo 
pozno in so neznačilni (kašelj, 
zadihanost, hripavost…).

AZBESTNI odpadki so NEVARNI 
ODPADKI, zato je z njimi 
treba ravnati previdno. Pri 
odstranjevanju azbesta se je treba 
zavestno odločiti za zaščito sebe, 
drugih ljudi in okolja. Obvezna 
je uporaba OSEBNE VAROVALNE 
OPREME.

Če se kljub tveganju odločite in manjše količine azbestnih odpadkov pobirate 
sami, se prepričajte, da na območju, kjer se odstranjuje azbest, niso prisotni 
otroci in ne pobirajo azbestnih odpadkov. 

Za to delo potrebujete ustrezno OSEBNO VAROVALNO OPREMO. Ta je 
potrebna ne le za lastno varnost, ampak tudi zato, da na obleki, koži, laseh, 
obrazu ne raznašate azbestnih vlaken ter s tem ne izpostavljate še drugih oseb, 
zlasti otrok. 
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UPOŠTEVAJTE:
•  ZA ZAŠČITO LASTNEGA ZDRAVJA 

JE NUJNA UPORABA OSEBNE 
VAROVALNE OPREME (slika 
KIMDPŠ): 
o  varovalna delovna obleka s 

pokrivalom - za enkratno uporabo 
(na primer kombinezon Tyvec), 

o  delovne gumijaste rokavice, 
o  gumijasti škornji brez vezalk, 
o  obrazna polmaska s filtrom P2 ali 

P3 za varovanje dihal;
o  čelada in varovalni pas/vrv (na 

sliki) sta potrebni pri delu na višini

•  ZMANJŠAJTE OZ. PREPREČITE 
PRAŠENJE; azbestno-cementne 
odpadke omočite (poškropite) z 
vodo. Nanje ne brizgajte vode z 
visokim tlakom (curek vode pod 
pritiskom ni primeren), da ne bi 
azbestnih vlaken še bolj razpihali v 
okolico;

•  Z ODPADKI RAVNAJTE PREVIDNO, 
da se ne drobijo, lomijo, luščijo; 
manjših kosov azbestnih odpadkov 
in njihovega drobirja nikoli ne 
pometajte, saj s tem azbestna vlakna 
prašite v okolje;

•  azbestne odpadke previdno 
polagajte (NE MEČITE!) v posebne 
predpisane vreče ali ovijte s 
folijo (dvoslojno, s trdnostjo, kot 
so polietilenske vreče, debeline 
najmanj 0,6 mm). Vreče neprepustno 
zaprite ali zalepite in označite z 
napisom »AZBESTNI ODPADEK«; 

•  če odstranjujete azbestno cementne 

Slika: KIMDPŠ, 2019 
(Vir: Miklič Milek s sod., 2017; http://www.cilizadelo.si/e_files/content/Azbest_ucno%20
gradivo_delo%20z%20azbestom_A4-WEB.pdf)

plošče, jih previdno zlagajte 
na lesene palete, da bo možen 
mehaniziran odvoz. S ploščami naj 
rokujeta po dve osebi, saj so težke; 

•  embalirane odpadke je treba 
prevažati previdno, da se med 
prevozom ne drobijo in ne 
raztresajo;

•  oddati jih je treba na pooblaščeno 
odlagališče, ki ima posebna polja za 

odlaganje azbestnih odpadkov;
•  med delom ne kadite in ne uživajte 

hrane in pijače;
•  po opravljenem delu je pomembno, 

da osebno varovalno opremo 
pravilno in previdno slečete oz. 
snamete tako, da se sprosti čim 
manj azbestnih vlaken. Masko za 
zaščito dihal odstranite nazadnje. 
Za nazoren prikaz pravilne 
uporabe osebne varovalne opreme 
priporočamo ogled filma na spletni 
strani KIMDPŠ: 

https://www.youtube.com/
watch?v=R5BJ-QGbF0c. 

Dodatne informacije: http://www.
cilizadelo.si/brez-azbesta---varna-
delovna-mesta-27-10-2017.html

SPOT svetovanje Podravje – VSE NA 
ENEM MESTU!
Z začetkom leta 2018 je bilo po Sloveniji pod okriljem 
Javne agencije SPIRIT Slovenije, Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo ter EU sklada za regionalni razvoj  
vzpostavljenih 12 slovenskih poslovnih točk. Za območje 
podravske regije je OOZ Maribor kandidiral skupaj s štirimi 
konzorcijskimi partnerji in uspel s prijavo.
Na poslovni točki se izvajajo brezplačne storitve svetovanja 
za potencialne podjetnike ter mala in srednje velika podjetja 

(MSP). Svetovanja so namenjena krepitvi podjetniškega 
potenciala za MSP ter pospeševanju ustanavljanja novih 
MSP.

V okviru SPOT svetovanje Podravje se izvajajo naslednje 
aktivnosti:
- Informiranje o podjetniških vsebinah v regiji;
- Svetovanje za potencialne podjetnike in MSP;

(Se nadaljuje na strani 22)
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DATUM URA KRAJ NASLOV PRIREDITVE ORGANIZATOR

PETEK, 5. april
9. 00 - 18. 00 Kulturni dom RAZSTAVA ROČNIH IN LIKOVNIH DEL DRUŠTVO UPOKOJENCEV MIKLAVŽ, SEKCIJA SONČNICE

18. 00 - 22. 00 Športna dvorana Miklavž DAN ODPRTIH VRAT REKREACIJE DTV PARTIZAN

SOBOTA, 6. april

8. 00 - 12. 00 Zbirališča: KS Dravski Dvor, KS Dobrovce, KS 
Skoke, Taborniški dom/DU Miklavž, Kulturni dom OČISTIMO OBČINO MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, KRAJEVNE SKUPNOSTI IN DRUŠTVA

9. 00 - 18. 00 Kulturni dom RAZSTAVA ROČNIH IN LIKOVNIH DEL DRUŠTVO UPOKOJENCEV MIKLAVŽ, SEKCIJA SONČNICE

16. 00 Dvorana KS Dobrovce PREDAVANJE NA TEMO DEMENCA KO RK DOBROVCE

18. 00 Športna dvorana Miklavž SREČANJE TAMBURAŠEV - GLAS TAMBURICE KUD ZVONKE ANTOLIČIČ

PETEK, 12. april

10. 00 - 14. 00 Prostori Društva upokojencev Skoke - kegljišče TURNIR KEGLJANJA S KROGLO NA VRVICI DRUŠTVO UPOKOJENCEV SKOKE

16. 00 - 22. 00 Športna dvorana Miklavž DAN KOŠARKE 2019 ŠD KOŠARKARSKA ŠOLA MIKLAVŽ

odprtje ob 17. 00 KS Dobrovce ROČNODELSKA RAZSTAVA ROČNODELSKA SEKCIJA PD MATEJA BORA

18. 00 Kulturni dom 2. SALAMIJADA-razglasitev rezultatov vzorcev, podelitev priznanj in degustacija TURISTIČNO DRUŠTVO MIKLAVŽ v sodelovanju z Društvom  vinogradnikov

SOBOTA, 13. april

8. 00 - 22. 00 Športna dvorana Miklavž DAN KOŠARKE 2019 ŠD KOŠARKARSKA ŠOLA MIKLAVŽ

8. 00 - 10. 00 Dom krajanov Dravski Dvor MERITVE KRVNEGA PRITISKA, HOLESTEROLA IN SLADKORJA V KRVI DRUŠTVO ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA GLOG

8. 00 V gasilskem domu DAN ODPRTIH VRAT (predstavitev gasilske opreme in tehnike) PGD MIKLAVŽ

9. 00 - 18. 00 KS Dobrovce ROČNODELSKA RAZSTAVA ROČNODELSKA SEKCIJA PD MATEJA BORA

10. 00 - 12. 00 Zbor pri KS Skoke POHOD PO SRČNI POTI KO RK SKOKE

10. 00 - 12. 00 Kulturni dom POMLAD JE TU - delavnica DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE

17. 00 Velika dvorana Doma krajanov Dravski Dvor TURNIR BORBENIH DVOJIC V NAMIZNEM TENISU ŠPORTNO DRUŠTVO DINAMIKA DRAVSKI DVOR

NEDELJA, 14. april 

8. 00 - 12. 00 Športna dvorana Miklavž DAN KOŠARKE 2019 ŠD KOŠARKARSKA ŠOLA MIKLAVŽ

7. 45 Miklavška mlaka RIBIŠKO SREČANJE S TEKMOVANJEM V POČASTITEV OBČINSKEGA PRAZNIKA RIBIŠKO DRUŠTVO MIKLAVŠKA MLAKA

9. 00 - 18. 00 KS Dobrovce ROČNODELSKA RAZSTAVA ROČNODELSKA SEKCIJA PD MATEJA BORA

9. 00 Zbor na parkirišču vrtca Vrtiljak POHOD OB MEJAH OBČINE MIKLAVŽ PLANINSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ

9. 00 - 16. 00 Kegljišče pri KS Dravski Dvor RAZSTAVA MALIH ŽIVALI ČLANI DGMŽ "GOJITELJ" MIKLAVŽ

TOREK, 16. april 16. 00 Kulturni dom OCENJEVANJE VIN LETNIKA 2018 DRUŠTVO VINOGRADNIKOV MIKLAVŽ

SREDA, 17. april 8. 15 Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju DAN ODPRTIH VRAT V OKVIRU OBČINSKEGA PRAZNIKA OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

ČETRTEK, 18. april 18. 00 Kulturni dom SVEČANA AKADEMIJA OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

SOBOTA, 20. april 10. 00 - 12. 30,
19. 30 - 20. 30 Rimska gomila v Miklavžu DAN ODPRTIH VRAT RIMSKIH GOMIL TURISTIČNO DRUŠTVO MIKLAVŽ

TOREK, 23. april
13. 00 Športni park Dobrovce - prostori DU KOLESARSKI TRIM DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBROVCE

13. 00 Športni park Dobrovce - igrišče petanke TURNIR PETANKE DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBROVCE

SREDA, 24. april
9. 30 Vrtec Vrtiljak Miklavž PO POMLADI DIŠI OŠ MIKLAVŽ - Vrtec Vrtiljak

9. 30 Vrtec Ciciban Dobrovce PRIŠLA JE POMLAD OŠ MIKLAVŽ - Vrtec Ciciban

PETEK, 26. april 16. 30 Športni park v Dravskem Dvoru TURNIR ŠTIRIH VASI V MALEM NOGOMETU KS DRAVSKI DVOR

SOBOTA, 27. april
10. 00 Športni park Dobrovce FLANČIČ PISKER PD MATEJA BORA

14. 00 Dom krajanov Dravski Dvor PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA IN ODPRTJE ROČNODELSKE RAZSTAVE DU 
MODRA JESEN, sekcija Pentlja KS DRAVSKI DVOR

NEDELJA, 28. april
9. 00 - 18. 00 Dom krajanov Dravski Dvor RAZSTAVA ROČNIH DEL IN LIKOVNA RAZSTAVA DRUŠTVO UPOKOJENCEV MODRA JESEN DRAVSKI DVOR, SEKCIJA PENTLJA

15. 00 Zbor pri Domu krajanov Dravski Dvor POHOD PO MEJAH DRAVSKEGA DVORA KS DRAVSKI DVOR IN DU MODRA JESEN DRAVSKI DVOR

TOREK, 30. april

16. 00 Pri domu krajanov Dravski Dvor POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA KS DRAVSKI DVOR

18. 00 Na Miklavškem trikotniku POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA PGD MIKLAVŽ

20. 00 Na Miklavškem trikotniku KRESOVANJE IN DRUŽABNO SREČANJE OBČINA MIKLAVŽ

SREDA, 1. maj
14. 00 Pri vrtcu Ciciban Dobrovce POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA KS DOBROVCE

16. 00 Pri Domu krajanov Skoke POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA KS SKOKE

PROGRAM PRIREDITEV V APRILU  - OBČINSKI PRAZNIK 2019
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DATUM URA KRAJ NASLOV PRIREDITVE ORGANIZATOR

PETEK, 5. april
9. 00 - 18. 00 Kulturni dom RAZSTAVA ROČNIH IN LIKOVNIH DEL DRUŠTVO UPOKOJENCEV MIKLAVŽ, SEKCIJA SONČNICE

18. 00 - 22. 00 Športna dvorana Miklavž DAN ODPRTIH VRAT REKREACIJE DTV PARTIZAN

SOBOTA, 6. april

8. 00 - 12. 00 Zbirališča: KS Dravski Dvor, KS Dobrovce, KS 
Skoke, Taborniški dom/DU Miklavž, Kulturni dom OČISTIMO OBČINO MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, KRAJEVNE SKUPNOSTI IN DRUŠTVA

9. 00 - 18. 00 Kulturni dom RAZSTAVA ROČNIH IN LIKOVNIH DEL DRUŠTVO UPOKOJENCEV MIKLAVŽ, SEKCIJA SONČNICE

16. 00 Dvorana KS Dobrovce PREDAVANJE NA TEMO DEMENCA KO RK DOBROVCE

18. 00 Športna dvorana Miklavž SREČANJE TAMBURAŠEV - GLAS TAMBURICE KUD ZVONKE ANTOLIČIČ

PETEK, 12. april

10. 00 - 14. 00 Prostori Društva upokojencev Skoke - kegljišče TURNIR KEGLJANJA S KROGLO NA VRVICI DRUŠTVO UPOKOJENCEV SKOKE

16. 00 - 22. 00 Športna dvorana Miklavž DAN KOŠARKE 2019 ŠD KOŠARKARSKA ŠOLA MIKLAVŽ

odprtje ob 17. 00 KS Dobrovce ROČNODELSKA RAZSTAVA ROČNODELSKA SEKCIJA PD MATEJA BORA

18. 00 Kulturni dom 2. SALAMIJADA-razglasitev rezultatov vzorcev, podelitev priznanj in degustacija TURISTIČNO DRUŠTVO MIKLAVŽ v sodelovanju z Društvom  vinogradnikov

SOBOTA, 13. april

8. 00 - 22. 00 Športna dvorana Miklavž DAN KOŠARKE 2019 ŠD KOŠARKARSKA ŠOLA MIKLAVŽ

8. 00 - 10. 00 Dom krajanov Dravski Dvor MERITVE KRVNEGA PRITISKA, HOLESTEROLA IN SLADKORJA V KRVI DRUŠTVO ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA GLOG

8. 00 V gasilskem domu DAN ODPRTIH VRAT (predstavitev gasilske opreme in tehnike) PGD MIKLAVŽ

9. 00 - 18. 00 KS Dobrovce ROČNODELSKA RAZSTAVA ROČNODELSKA SEKCIJA PD MATEJA BORA

10. 00 - 12. 00 Zbor pri KS Skoke POHOD PO SRČNI POTI KO RK SKOKE

10. 00 - 12. 00 Kulturni dom POMLAD JE TU - delavnica DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE

17. 00 Velika dvorana Doma krajanov Dravski Dvor TURNIR BORBENIH DVOJIC V NAMIZNEM TENISU ŠPORTNO DRUŠTVO DINAMIKA DRAVSKI DVOR

NEDELJA, 14. april 

8. 00 - 12. 00 Športna dvorana Miklavž DAN KOŠARKE 2019 ŠD KOŠARKARSKA ŠOLA MIKLAVŽ

7. 45 Miklavška mlaka RIBIŠKO SREČANJE S TEKMOVANJEM V POČASTITEV OBČINSKEGA PRAZNIKA RIBIŠKO DRUŠTVO MIKLAVŠKA MLAKA

9. 00 - 18. 00 KS Dobrovce ROČNODELSKA RAZSTAVA ROČNODELSKA SEKCIJA PD MATEJA BORA

9. 00 Zbor na parkirišču vrtca Vrtiljak POHOD OB MEJAH OBČINE MIKLAVŽ PLANINSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ

9. 00 - 16. 00 Kegljišče pri KS Dravski Dvor RAZSTAVA MALIH ŽIVALI ČLANI DGMŽ "GOJITELJ" MIKLAVŽ

TOREK, 16. april 16. 00 Kulturni dom OCENJEVANJE VIN LETNIKA 2018 DRUŠTVO VINOGRADNIKOV MIKLAVŽ

SREDA, 17. april 8. 15 Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju DAN ODPRTIH VRAT V OKVIRU OBČINSKEGA PRAZNIKA OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

ČETRTEK, 18. april 18. 00 Kulturni dom SVEČANA AKADEMIJA OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

SOBOTA, 20. april 10. 00 - 12. 30,
19. 30 - 20. 30 Rimska gomila v Miklavžu DAN ODPRTIH VRAT RIMSKIH GOMIL TURISTIČNO DRUŠTVO MIKLAVŽ

TOREK, 23. april
13. 00 Športni park Dobrovce - prostori DU KOLESARSKI TRIM DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBROVCE

13. 00 Športni park Dobrovce - igrišče petanke TURNIR PETANKE DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBROVCE

SREDA, 24. april
9. 30 Vrtec Vrtiljak Miklavž PO POMLADI DIŠI OŠ MIKLAVŽ - Vrtec Vrtiljak

9. 30 Vrtec Ciciban Dobrovce PRIŠLA JE POMLAD OŠ MIKLAVŽ - Vrtec Ciciban

PETEK, 26. april 16. 30 Športni park v Dravskem Dvoru TURNIR ŠTIRIH VASI V MALEM NOGOMETU KS DRAVSKI DVOR

SOBOTA, 27. april
10. 00 Športni park Dobrovce FLANČIČ PISKER PD MATEJA BORA

14. 00 Dom krajanov Dravski Dvor PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA IN ODPRTJE ROČNODELSKE RAZSTAVE DU 
MODRA JESEN, sekcija Pentlja KS DRAVSKI DVOR

NEDELJA, 28. april
9. 00 - 18. 00 Dom krajanov Dravski Dvor RAZSTAVA ROČNIH DEL IN LIKOVNA RAZSTAVA DRUŠTVO UPOKOJENCEV MODRA JESEN DRAVSKI DVOR, SEKCIJA PENTLJA

15. 00 Zbor pri Domu krajanov Dravski Dvor POHOD PO MEJAH DRAVSKEGA DVORA KS DRAVSKI DVOR IN DU MODRA JESEN DRAVSKI DVOR

TOREK, 30. april

16. 00 Pri domu krajanov Dravski Dvor POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA KS DRAVSKI DVOR

18. 00 Na Miklavškem trikotniku POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA PGD MIKLAVŽ

20. 00 Na Miklavškem trikotniku KRESOVANJE IN DRUŽABNO SREČANJE OBČINA MIKLAVŽ

SREDA, 1. maj
14. 00 Pri vrtcu Ciciban Dobrovce POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA KS DOBROVCE

16. 00 Pri Domu krajanov Skoke POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA KS SKOKE

PROGRAM PRIREDITEV V APRILU  - OBČINSKI PRAZNIK 2019
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SIO-MRA-2018-19 
Priprava in izvedba podpornih storitev 
pri zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij 

 
NAMEN: Povečevanje števila novoustanovljenih 
podjetij in njihove stopnje preživetja 

 
CILJNE SKUPINE: 

Inovativni potencialni podjetniki 
Nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti »start-up« 

 
INFORMIRANJE, SVETOVANJE 
Individualna svetovanja, povezana s poslovno idejo 

 
TEMATSKI DOGODKI 
Podjetniška šola: ustanovitev podjetja, pravni vidiki, 
poslovno modeliranje, trženjski in finančni vidiki poslovanja 
Podjetniške delavnice: strokovne delavnice na različnih 
tematskih področjih 

 
MENTORIRANJE 
Poglobljeno individualizirano delo s predstavniki ciljnih skupin. 

 
EKSPERTNO  SVETOVANJE 
Strokovna podpora ekspertov na posameznih 
specifičnih ekspertnih področjih 

KORISTI SODELOVANJA V PROJEKTU: 

1. Proces preverbe poslovne ideje oz. posameznika (namen). 
2. Podpora obstoječim podjetjem s potencialom hitre rasti „start-up“. 
3. Predstavitev dobrih praks. 
4. Poslovno mreženje. Novi kontakti, povezave, partnerstva. 
5. Udeležba na podjetniški šoli in na drugih tematskih dogodkih. 
6. Pomoč in podpora izkušenih mentorjev. 
7. Strokovna individualna svetovanja. 
8. Izkušnja, ki bo omogočala osebni in podjetniški razvoj. 
9. Pridobivanje pomembnih podjetniških veščin. 

 

PRIJAVA NA INDIVIDUALNO SVETOVANJE & SODELOVANJE 
PRI NABORU PODJETNIŠKIH IDEJ: 

Prijava na mail: sio@mra.si. 
Opis poslovne ideje / podjetja. 
Termin za svetovanje ali informiranje. 
Vključitev v program. 

 

VEČ INFORMACIJ: 
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA 

Telefon: 02 333 13 12 
E-pošta: sio@mra.si 

www: mra.si 
 

Aktivnosti Mariborske razvojne agencije v okviru operacije SIO-MRA-2018-19 sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v 
okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast. 

 
  
 

- Povezovanje regionalnega podpornega okolja; 
- Usposabljanja in delavnice za potencialne podjetnike in 
MSP; 
- Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih 
priložnosti; 
- Sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte.

Aktivnosti se izvajajo na sedežu SPOT svetovanja 
Podravje, ki se nahaja v prostorih Mariborske razvojne 
agencije na Pobreški cesti 20 v Mariboru. Namen 
aktivnosti je približati informacije oz. svetovanja 
končnemu uporabniku (potencialni podjetnik oz. 
obstoječi MSP), zato vas lahko obiščejo tudi na vašem 
naslovu.

Uradne ure svetovalcev na sedežu SPOT svetovanje 
Podravje:
Ponedeljek: 8.00 – 14.00
Torek: 8.00 – 14.00
Sreda: 11.00 – 17.00
Petek: 8.00 – 14.00.

Kontakt: 02 333 13 85, spot.podravje@mra.si. 
Več informacij: na spletni strani OOZ Maribor (www.ooz-
maribor.si).

V okviru SPOT svetovanja Podravje deluje osem 
svetovalcev.
Svetovalci SPOT v okviru svojih SPOT aktivnosti redno 
pripravljajo zbir vseh novo objavljenih razpisov ter 
dogodkov za potencialne podjetnike in obstoječe MSP, ki 
so brezplačni.
Zbirajo se na področju vseh 41 občin iz podravske 
regije, ki jih pokriva SPOT svetovanje Podravje.
Informacije ažuriramo tedensko in se vsak torek objavijo 
na spletni strani Podjetniškega portala (www.
podjetniski-portal.si).
Če želite biti osebno obveščeni o teh novostih, se lahko 
prijavite na prejemanje brezplačnega tedenskega 
informativnega e-biltena. Prijavo lahko uredite na 
navedeni spletni strani Podjetniškega portala.

»SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«
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OBČINA

SPODBUDE MALIH VREDNOSTI
preko vavčerjev

Gre za program spodbud za MSPje, katere bodo 
lahko podjetja najemala skozi vse leto, vse do leta 
2023, pridobila jih bodo lahko na enostaven način in 
obravnava le-teh bo zelo hitra.

Do sedaj je bilo objavljenih že 6 vavčerskih pozivov, in 
sicer:
–  Vavčer za certifikate kakovosti,
–  Vavčer za zaščito intelektualne lastnine ,
–  Vavčer za tržne raziskave tujih trgov,
–  Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih,
–  Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah 

v tujino in
–  Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega 

gospodarstva na sejmih v tujini.

V pripravi pa so tudi že naslednji vavčerji z različnimi 
vsebinami (vavčerji za digitalizacijo, vavčerji za 

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov 
mehanizem za podporo rasti podjetij, in sicer 
vavčerje za mikro, mala in srednje velika podjetja, 
ki so namenjeni sofinanciranju storitev, ki jih 
podjetja pogosto potrebujejo z namenom krepitve 
konkurenčnosti in kompetenc podjetij.

prototipiranje, vavčerji za prenos lastništva, vavčerji za 
krožno/zeleno gospodarstvo).

Podjetja lahko preko vavčerjev hitro in enostavno 
pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 % 
upravičenih stroškov za različne vsebine oz. od 
min. 1.000 EUR do največ 9.999 EUR za posamezen 
vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje 
koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto. 
Vavčerji so za podjetja na voljo skozi vse leto za 
upravičene stroške, nastale od 1. 1. 2019 dalje v 
prihodnjih petih letih. 
SPS bo javne pozive za vavčerje z različnimi vsebinami 
objavljal postopoma v Uradnem listu in na svoji spletni 
strani (www.podjetniskisklad.si) in preko e-novic. 
Brezplačna pomoč pri pripravi vloge je na voljo na 
Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so 
na voljo v vseh statističnih regijah. 
SPOT Svetovanje Podravje se nahaja v prostorih 
Mariborske razvojne agencije na Pobreški cesti 20 
v Mariboru. Kontaktni podatki: 02 333 13 85, spot.
podravje@mra.si.
Če imate vprašanja glede vavčerjev, jih lahko naslovite 
na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. 
Odgovori in vprašanja so objavljeni na spletni strani SPS.

Janja Vindiš Božičko 
SPOT Svetovanje Podravje

Postopek pridobitve vavčerjev:

»SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«
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PROSLAVA ob slovenskem 
kulturnem prazniku
V  počastitev slovenskega kulturnega praznika je KUD 
Zvonke Antoličič pripravil na predvečer praznika, 7. 
februarja, proslavo. Letos poteka 70. obletnica smrti 
našega velikega pesnika, prevajalca, dramatika, 
dramaturga in lektorja Otona Župančiča, zato smo 
proslavo posvetili temu velikanu. Slavnostni govornik je 
bil župan mag. Egon Repnik. Kulturni program so v celoti 
izvajali člani KUD-a Zvonke Antoličič. Poleg himne je 
mešani pevski zbor zapel še tri pesmi, recitatorji: Andreja 
Lešnik, Tjaša Lešnik, Ivan Žigart in Bojan Kocbek so 
dovršeno in občuteno recitirali Župančičeve pesmi, med 

recitacijami pa so tamburaši domačega tamburaškega 
orkestra ubrano zaigrali štiri skladbe.
Bili smo veseli, da se je proslave udeležilo nekaj več 
poslušalcev kot v preteklosti, med njimi tudi člani 
občinskega sveta. Če smo s svojim programom zadovoljili 
gledalce oziroma poslušalce, je bilo naše poslanstvo 
upravičeno.
Pod scenarij proslave sem se podpisala M. H. 

Milka Hadler

Skupna veselja in interesi povezujejo in vodijo ljudi. 
Tako so se že leta 2012 povezali gobarski navdušenci in 
se poimenovali Gobarsko društvo Snežka iz Dobrovc. 
A društvene aktivnosti so se kaj kmalu izpopolnile s 
številnimi prijateljskimi društvi od blizu in daleč. V dneh 
letošnjega februarja pa so naredili še korak naprej. 
Posebna gobarska vez, mednarodno pobratenje je bilo 
objavljeno med osmimi stanovskimi organizacijami. V 
Umagu so tako sodelovanje z našimi gobarji potrdili še G. 
S. U. Umag, G. D. Samobor, G. M. D Ivanec (vsi iz Hrvaške), 
G. U. Sremska Mitrovica (Srbija), G. M. S. Greece (Grčija) ter 
G. D. Muggia in G. D. Treviso (Italija).
Meddruštveni programi se bodo primerno nadgradili, prav 
vsemu pa je vodilo mikologija, zaščita narave in okolja, 
izmenjava znanj in izkušenj, promocija kulture in tradicije 
različnih narodov. 

GOBARSKA PRIJATELJSTVA 
prerastla v
pobratenja

GOBARSKA PRIJATELJSTVA 
prerastla v
pobratenja

Poleg vzdrževanja mednarodnih gobarskih vezi pa imajo 
dobrovški gobarji v tej sezoni še veliko drugih izzivov, med 
katerimi je prav gotovo najpomembnejše ureditev novih 
društvenih prostorov. 
Slednje pa bodo s ponosom pokazali pobratenim 
prijateljem, ki se bodo v letošnjem avgustu mudili v 
gobarskem učnem parku v Dobrovcah. 

Mateja Pleteršek
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DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA DRUŠTVA
Miklavž na Dravskem polju
Za nami je 8 let uspešnega delovanja.

Perice s prireditve na Studencih v Mariboru

Spomladi 2011 so potekali dogovori 
za ponovni zagon delovanja že 
ustanovljenega Turističnega društva 
Miklavž na Dravskem polju. Na 
ustanovnem občnem zboru, ki je bil 
17. marca 2011, so potekale volitve v 
organe upravljanja. V letu 2015 smo 
ponovno izvedli volitve za mandatno 
obdobje od 2015 – 2019, v februarju 
2019, na občnem zboru društva, pa 
nove volitve za mandatno obdobje 
od 2019 – 2023. 
Predstavniki v upravnem odboru 
TD Miklavž so: Sonja Horvat Tušek, 
predsednica, Mateja Pleteršek, 
podpredsednica društva, Urška 
Postružnik, tajnica društva, Dušan 
Janžek, koordinator, Milena Roj, 
strokovna sodelavka, Ksenija 
Rodeš, blagajničarka, Matjaž 
Grahornik, zgodovinar, Silvo 
German in Črt Sekač. Predstavniki 
nadzornega odbora so: Ernest 
Centrih, predsednik, Štefan 
Lasbaher, Aleksandra Petković, 
Milan Podjaveršek in Peter Rodeš. 
Predstavniki Častnega razsodišča 
so: Milena Štiglic, predsednica, Mira 
Zelenik in Dragica Centrih.
Hvala dosedanji tajnici, koordinatorju 
društva, sedanjim članom upravnega 
in nadzornega odbora ter članom 
častnega razsodišča in članom 
sekcij za zavzeto in učinkovito delo 
v preteklem mandatnem obdobju. 
Novi tajnici in novim članom organov 
upravljanja pa želim miren in 
uspešen mandat ter zdravja in sreče. 
Ob tej priložnosti se dosedanji 
dolgoletni tajnici društva Mileni Roj v 
svojem imenu in v imenu društva še 
posebej zahvaljujem za njeno aktivno 
sodelovanje v društvu od začetka 
delovanja, za njeno strokovnost in 

preudarno delo, podporo skupnim 
ciljem ter vložen čas in trud na poti 
do njih. In naj ji bo to tudi spodbuda 
za vnaprej. Milena Roj bo v novem 
mandatnem obdobju v funkciji 
strokovne sodelavke društva prevzela 
zadolžitve, ki pokrivajo finančno 
področje v smislu financiranja 
delovanja društva. 
Prav tako se dosedanji dolgoletni 
vodji sekcije za hortikulturo Mileni 
Štiglic v svojem imenu in v imenu 
društva še posebej zahvaljujem za 
njeno prav tako aktivno sodelovanje 
v društvu in za vodenje sekcije za 
hortikulturo od začetka delovanja. 
Milena Štiglic bo v novem 
mandatnem obdobju v funkciji 
vodenja častnega razsodišča društva.
Želim jima veliko sreče pri njunem 
vsakodnevnem delu in v življenju.
Predstavniki v organih TD Miklavž 
ste ponovno pokazali veliko volje za 
skupno delo v okviru društva, kar me 
kot predsednico še posebej veseli. 
Potrudili se bomo, da v čim večji 
meri izpolnimo naša pričakovanja 
ter pričakovanja naših krajank in 
krajanov. Še naprej se bomo trudili 
ustvarjati pogoje za večjo turistično 
prepoznavnost vseh krajev v naši 
občini, občanom in društvom pa 
nudimo možnost sodelovanja in 
iskanja skupnih interesov na različnih 
prireditvah in dogodkih.
V preteklih mandatih je TD Miklavž 
zelo uspešno razvijalo svoje 
dejavnosti in poglabljalo sodelovanje 
z društvi iz občine Miklavž. TD 
Miklavž v sodelovanju z društvi iz 
občine Miklavž že več kot 8 let izvaja 
različne prireditve in  dogodke ter 
tako aktivno vpliva na razvoj turizma 
v občini Miklavž.
Glavna usmeritev v letošnjem letu 

ostajajo naslednje prireditve in 
dogodki:

–  izvedba 2. Salamijade, 
ocenjevanje in podelitev bo 12. 
aprila 2019 v KD Miklavž,

–  vodenje in ogledi Rimske gomile, 
prvi ogled v letošnjem letu bo 
organiziran v okviru občinskega 
praznika, in sicer 20. aprila 2019,

–  že šesto leto zapored izvedba 
pomladne prireditve Dobrote iz 
domačih logov v mesecu maju ob 
trgovini Špar v Miklavžu,

–  izvedba strokovne ekskurzije 18. 
maja 2019,

–  ocenjevanje okolja v občini 
Miklavž in podelitev pohval in 
sončnic za lepo urejeno okolje,

–  trgatev stare trte pri Taborniškem 
domu v septembru 2019,

–  izvedba že tradicionalnega 9. 
Pozdrava jeseni v septembru 
2019,

–  izvedba 3. Miklavževe tržnice 
skupaj s ponudniki na tržnici v 
decembru 2019,

–  sodelovanje TD Miklavž pri 
izvedbi prireditev drugih društev, 
kot npr. na srečanju gobarjev, 
martinovanju, prižigu lučk na 
smreki pri gasilskem domu v 
Miklavžu,

–  sodelovanje na vsakoletni čistilni 
akciji in postavitvi kresa. 

Naj poudarim, da nekaterih 
prireditev, ki jih organizira TD 
Miklavž, brez sodelovanja in podpore 
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domačih društev ne bi mogli izvesti, 
saj le-ta dopolnjujejo ponudbo in 
pomagajo pri ohranjanju naravne 
in kulturne dediščine naših krajev. 
Na prireditvah se s svojo ponudbo 
predstavljajo naslednja društva: 
Društvo vinogradnikov Miklavž, 
Društvo kmečkih žena Miklavž, KUD 
Miklavž, Društvo za zdrav način 
življenja GLOG Miklavž, Jet ski klub 
Miklavž, KO RK Skoke, Miklavž in 
Dobrovce, Prosvetno društvo Mateja 
Bora Dobrovce, Društvo prijateljev 
mladine Miklavž, društvo SNOP 
Miklavž, GD »Snežka« Dobrovce, 
Društva upokojencev Miklavž, 
Dobrovce, Skoke in Dravski Dvor, 
družina Duh z lokomotivo, Društvo 
malih živali Gojitelj Miklavž, čebelar 
Babič iz Miklavža, Planinsko društvo 
Miklavž in Čebelarsko društvo 
Alojza Greifa Hoče. S svojo stojnico 

se predstavljajo tudi učenci iz OŠ 
Miklavž, v zadnjih letih pa tudi 
ponudniki z doma pridelanimi izdelki, 
ki se predstavljajo tudi na tržnici v 
Miklavžu. Ne manjkajo pa seveda tudi 
predstavniki PGD Miklavž. 
Na prireditvah v kulturnem programu 
običajno sodelujemo z vrtcema 
Ciciban in Vrtiljak, z učenci iz OŠ 
Miklavž na Dr. polju, moškim pevskim 
zborom DU Miklavž, ženskim pevskim 
zborom Lastovke iz PD Mateja Bora 
Dobrovce, tamburaši iz Miklavža, 
glasbeno skupino Bajadera itd. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujem 
za vašo podporo, zahvaljujem se 
tudi vsem posameznikom, ki nam 
pomagate na prireditvah s svojim 
prostovoljnim delom, predstavnikom 
vseh društev, ki ste aktivno sodelovali 
na prireditvah, vzgojiteljicam in 
otrokom iz vrtca Ciciban in Vrtiljak 

ter učiteljicam in učencem OŠ 
Miklavž ter njihovim staršem, 
babicam in dedkom, predstavnikom 
vseh krajevnih skupnosti, posebna 
zahvala pa gre tudi bivšemu županu 
Leopoldu Kremžarju in občini Miklavž 
za finančna sredstva.
V TD Miklavž se vam še enkrat iskreno 
zahvaljujemo za vaš prispevek in vam 
želimo veliko zdravja in uspehov  ter 
si želimo  uspešnega sodelovanja tudi 
v prihodnje! 
Pozivam vas, da se vsi zainteresirani 
aktivno vključite v naše delo, 
občanom in društvom pa nudimo 
možnost sodelovanja in iskanja 
skupnih interesov na različnih 
prireditvah in dogodkih. Več na naši 
spletni strani www.turizem-miklavz.si 
ali na naši facebook strani

Sonja Horvat Tušek

DRUŠTVENA DEJAVNOST

Vabimo vas, da se udeležite skupne čistilne akcije

SKUPAJ OČISTIMO 
NAŠE OBČINE

KDAJ:  v soboto, 6. aprila 2019, od 8. do 12. ure 
(v primeru dežja se prestavi na 13. april 2019).

KJE:  Zbirna mesta so objavljena na občinski 
spletni strani.

Vljudno vabljeni.



27

Glasilo občine Miklavž na Dravskem polju

DRUŠTVENA DEJAVNOST

DRUŠTVO ZA USTVARJALNE DEJAVNOSTI 
in pomoč z umetnostjo SNOP se predstavi …

Ustvarjalne in glasbene delavnice ter 
terapija z umetnostjo

Z letom 2019 smo stopili v peto leto delovanja Društva 
SNOP, v katerem smo združeni ljubitelji vseh vrst 
umetnosti, ki želimo širiti ustvarjalno moč med otroke 
in odrasle. Zelo veseli smo, kadar lahko prispevamo k 
bolj ustvarjalnim praznovanjem občinskih dogodkov v 
Miklavžu in okolici, sicer pa smo aktivni po vsej Sloveniji. 
Predsednica Društva SNOP je profesorica glasbe Eva 
Barbara Vilčnik, ki otrokom pomaga razvijati pevski talent 
na individualnih uricah solopetja in razvijati širši občutek 
za glasbo na skupinskih glasbeno-ustvarjalnih delavnicah. 
Pri tem ji pomaga tudi Katja Sevšek, dipl. glasbena 
pedagoginja, učiteljica klavirja in solopetja.

Gibalne in dramske terapije za otroke in 
mlade z avtizmom

Vesna Mlakar je specialistka PZU, dramska terapevtka, 
ki pomaga otrokom z motnjo avtističnega spektra 
(MAS, AS) in drugim s pomočjo različnih tehnik in 
metod (EBL, igralna terapija, igre vlog, improvizacije, 
čuječnost) usvajati socialne veščine, razvijati verbalno 
in neverbalno komunikacijo, prepoznavati in izražati 
čustva, povečati sposobnost koncentracije in razvijati 
ustvarjalnost ter domišljijo. Kot aktivna članica Društva 
SNOP je odgovorna za področje pomoči z umetnostjo, 
izvaja individualne in družinske terapije za otroke in starše 
otrok z motnjo avtističnega spektra (MAS) v Ljubljani 
ter organizira družabna srečanja za mladostnike z MAS 
po vsej Sloveniji. Za področje plesno-gibalne terapije 

je v društvu odgovorna Sara Idzig, mag. plesno gibalne 
psihoterapije in dipl. profesorica edukacijskih ved. 
Plesno-gibalni terapevt (PGT) se pri svojem delu srečuje 
z raznolikimi težavami – duševne motnje, čustvena 
nestabilnost, težave s sprejemanjem svojega telesa, 
gibalna oviranost, demenca itd. PGT krepi samozavest, 
izboljšuje samopodobo, povečuje izraznost in občutek za 
ustvarjalnost brez sramu.

Iščete izvirno idejo za praznovanje 
rojstnega dneva?

V Društvu SNOP se trudimo ustvarjalno in izvirno 
prispevati k praznikom in praznovanjem, tudi osebnim. 
Tako za otroke pripravimo rojstni dan s pripovedovanjem 
zgodb, brušenjem kamnov, iskanjem dinozavrov, plesnimi 
in glasbenimi delavnicami. Mnoge osnovne šole so se 
že navduševale nad otroško gledališko predstavo naših 
članic Korenčkov Palček, organizirali pa smo tudi že nekaj 
kulturnih večerov slovenske in francoske poezije. Zelo radi 
smo tudi dobrodelni! Pogosto se brezplačno udeležimo 
raznih dogodkov, še posebno, če lahko osrečimo otroke 
iz socialno ogroženih oz. ranljivih družin. Letos smo 
v božični akciji zbirali sredstva za družino z dečkom z 
avtizmom. Uspelo nam je zbrati 245 evrov, ki smo jih 
izročili družini na Štajerskem. Za ustvarjalno življenje ni 
nikoli prepozno!
Lepo valjeni, da se nam pridružite. Pišite nam na Društvo 
SNOP, Gašperičeva ul.3, Miklavž na Dravskem polju, po 
elektronski pošti info@drustvo-snop.si ali pokličite 040 
665 797 (Eva).
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DROBTINICA JE USPELA

O dejavnostih KO RK

Lansko leto v januarju smo se 
udeležili že 14, dobrodelnega 
koncerta v Igralnici Mond v Šentilju, 
katerega izkupiček je izključno 
namenjen za pomoč otrokom in 
družinam, katerih, dohodki so 
preskromni za človeka vredno 
življenje. V prepolni dvorani igralnice 
smo dve uri uživali ob poslušanju 
dobre glasbe nastopajočih, igranju 
pihalnega orkestra in pevcev 
mešanega pevskega zbora.
Na prošnjo KORK Dobrovce smo se 
udeležili dobrodelnega koncerta, ki 
je bil namenjen zbiranju sredstev za 
uspešno dijakinjo glasbene šole iz 
njihovega kraja, ki bi rada nadaljevala 
s študijem glasbe na visoki šoli.
V februarju smo se udeležili 
tečaja prve pomoči in ravnanja z 
defibrilatorjem, ki ga je organiziral 
OZ RK Maribor. Zavedamo se, da 
samo usposobljeni prostovoljci 
ravnanja z defibrilatorjem lahko 
kvalitetno nudimo prvo pomoč ob 
nesrečni situaciji.
Ob dnevu zemlje smo se tudi lani v 
velikem številu tako kot vsako leto 
udeležili čistilne  akcije v naši občini,  
saj je življenje v čistem in urejenem 
okolju lepše in prijetnejše, tega bi se 
morali zavedati vsi.
Vsako leto redno sodelujemo pri 
postavitvi kresa ob praznovanju 
prvega maja, ki ga prireja naša 
občina.
Ob tednu Rdečega križa v maju 
smo vsi štirje KORK v naši občini 

tudi lani v OŠ sprejeli v naše vrste 
mlade člane RK. Prizadevne učiteljice 
seznanijo otroke s poslanstvom 
RK, humanostjo in pomočjo do 
sočloveka – predvsem starejšim, in na 
to temo pripravijo kulturni program. 
Otroke razveselimo z zloženkami RK 
in posladkajo se s tortama.
Sodelujemo na tradicionalni 
prireditvi Šport špas – druženje in 
gibanje vseh generacij v organizaciji 
naše OŠ - in pohodnikom zmerimo 
pritisk pred pohodom in po njem. 
Redno se v decembru udeležimo 
miklavževanja v OŠ in doniramo 
sredstva za financiranje šolske 
prehrane, šole v naravi in zaključne 
ekskurzije.
Na pobudo RK Slovenije in OZ 
Maribor smo se odzvali in prispevali 
finančna sredstva za pomoč po ujmi, 
kjer je neurje s točo pustošilo po več 
krajih v Sloveniji in povzročilo škode 
za več kot 18 milijonov evrov.
Na prošnjo RK Ruše smo se odzvali 
in donirali finančna sredstva družini 
iz Bezene, ki ji je požar uničil 
gospodarsko poslopje in poškodoval 
bivalne prostore stanovanjske hiše. 
Družina se preživlja s plačo očeta, 
mama nima službe in imata 12 in 16 
let stara šoloobvezna otroka.
V maju in oktobru smo tako kot 
vsako leto vse štiri organizacije v naši 
občini, skupaj z OZRK Maribor in UKC 
Maribor, v OŠ Miklavž organizirali 
prostovoljni akciji odvzema krvi. V 
obeh akcijah se je odvzema udeležilo 

55 krvodajalcev in štiri osebe so kri 
darovale prvič, kar je zelo pohvalno 
in nam počasi dviguje število 
aktivnih  krvodajalcev v naši občini. 
Vsi prostovoljci in aktivisti se bomo 
še naprej trudili za pridobivanje 
novih krvodajalcev in tako tudi 
zagotavljali zadostne količine krvi. 
Ob tej priložnosti se moram zahvaliti 
ge. ravnateljici in kuharicam, ki nam 
pripravijo malico na krvodajalskih 
akcijah, saj je UKC od lanskega leta to 
preložil na naša ramena.
Krvodajalci in prostovoljci 
smo se udeležili vsakoletnega 
vseslovenskega srečanja in druženja 
krvodajalcev v Veržeju in ekskurzije v 
Punat.
Na prireditvi Dobrote iz domačih 
logov smo aktivno sodelovali in 
ponudili dobrote, ki so jih pripravile 
naše prostovoljke.
Lani so nas poiskale štiri nove družine 
in prosile za pomoč v prehrani, ker 
so ostale brez prihodkov  in težko 
preživijo čez mesec. Res pa je, da 
kakšna družina med letom tudi 
odpove pomoč v prehrani, ker se 
jim je materialno in finančno stanje 
izboljšalo – takšnih obvestil pa 
smo najbolj veseli. Eni družini smo 
pomagali pri nakupu kurjave.
Pomoči potrebnim družinam smo 
med letom razdelili 108 županskih 
paketov, 121 paketov RK, prav 
toliko paketov pralnega praška. Iz 
pridobljene hrane EU smo razdelili 
300 l mleka, 100 kg moke, 100 kg 
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testenin, 100 l olja, 100 konzerv 
pelatov in 100 konzerv fižola.
V začetku decembra vsako leto 
razdelimo 350 koledarjev RK in 
naši krajani se vedno izkažejo z 
dobrovoljnim prispevkom, s katerim 
pomagamo pomoči potrebnim.
Pred božično-novoletnimi prazniki 
obiščemo vse naše krajane, ki so 
starejši od 80 let, teh je bilo lani 
227. Čez vse leto  s priložnostnim 
darilom obiščemo naše krajane, ki so 
dopolnili 90 let, takšnih jubilantov 
je bilo v lanskem letu devet. Skupna 
ugotovitev pri obisku teh jubilantov 
je, da za njih poskrbijo prav vsi 
domači in ne potrebujejo nikakršne 
naše pomoči.
So pa zelo veseli, ko pridemo in 
pravijo, da je zelo lep občutek, ker 
se jih spomnimo. Ob tej priložnosti 
bi povabil upokojence, da imajo 
možnost  petdnevnega letovanja v 
Punatu v začetku septembra, ki ga 
organizira OZ RK Maribor. Stojko 
Zdravko vsako leto pred božično--
novoletnimi prazniki obišče družino, 
ki je najbolj potrebna naše pomoči, 
ter ji materialno in finančno pomaga, 
da so prazniki lepši in mirnejši. Zelo 
sem ponosen, da imamo v našem 
kraju ljudi, ki so pripravljeni del 
svojega blagostanja deliti z ljudmi, ki 
životarijo z minimalnimi prihodki.
Na mojo pobudo smo se letos 
prvič vsi KO RK v Miklavžu pridružili 
projektu Drobtinica, ki ga OZ RK 
Maribor že več let izvaja v okviru 

svetovnega dneva hrane in ob 
svetovnem dnevu boja proti lakoti, 
katerega dan je 16. oktober. Kruh in 
pekovske izdelke sta nam donirali 
Trgovina Špar in Pekarna Totaj, akcija 
pa je bila izvedena pred trgovino 
Špar. Zbrali smo 310 evrov, ki so v 
celoti namenjeni za šolsko prehrano 
socialno ogroženih otrok in za 
dopolnitev šolskih skladov. V akciji 
je sodelovalo šest mladih članov RK 
naše OŠ z mentoricama. Zahvala 
vsem našim krajanom ki so nas ta 
dan obiskali in donirali – še posebej 
pa tistim, ki so donirali, kruha pa 
niso vzeli. Obiskal nas je tudi tedanji 
podžupan,- sedanji župan g. Repnik 
s soprogo. Odločili smo se, da bomo 
odslej vsako leto sodelovali pri tem 
projektu.
Na letošnjem občnem zboru smo 
podelili priznanja 13 krvodajalcem, 
od tega je Milenko Kapun daroval 
50-krat, naš aktivistka Milena Belšak 
je darovala že 70-krat in dva naša 
viteza Ivan Bubnjar in Duško Brvar 
pa sta prejela priznanje za 110-
krat darovano kri. Podelili smo 
tudi priznanja RKS za dolgoletno 
prostovoljno delo našim aktivistom, 
in to Vidi Šiško za 10 let, Silvi 
Razboršek, Miri Vouk in Mariu Vargek 
pa za 20 let humanosti krvodajalstva 
in prostovoljnega dela v naši 
organizaciji.
Hvala županu in naši občini za 
vsa finančna sredstva, ki so nam 
namenjena za pomoč sokrajanom, 

RK Maribor za županske in 
prehrambne pakete, OŠ za pomoč 
pri organiziranju krvodajalskih akcij, 
donatorjem in vsem ljudem, dobrega 
srca, ki imajo posluh za težave 
sokrajanov. Hvala vsem društvom, 
s katerimi dobro sodelujemo, in 
upam, da bomo tudi vnaprej. Hvala 
Trgovini Špar in Pekarni Totaj za kruh 
in pekovske izdelke. Hvala vsem 
krvodajalkam in krvodajalcem, ki 
redno dajejo kri in prihajajo tudi na 
naše krvodajalske akcije in nesebično 
pomagajo tistim, ki jo potrebujejo, 
in seveda hvala našim prostovoljkam 
in prostovoljcem v odboru za 
požrtvovalno delo, ki ga bomo z 
veseljem še naprej opravljali.
Res je, težko je nahraniti lačne, ni pa 
nemogoče, nemogoče je nahraniti 
bogate.  

Rajko Mesarec

DRUŠTVENA DEJAVNOST

VINKOV POHOD
Za nedeljo, 20. januarja, so bile napovedane temperature 
malo pod ničlo in brez padavin, kar je obetalo lep 
dan, kot nalašč za že tradicionalni, tokrat deveti 
Vinkov pohod od Miklavža na Dravskem polju do 
Malečnika. Še pred 8. uro je posijalo sonce skozi 
rahle meglice in pohodniki, ki smo se zbrali 
na parkirišču vrtca Vrtiljak v Miklavžu, smo se 
veselili, da bomo suhi prehodili začrtano pot. 
Vinogradnik gre na vinkovo v vinograd v vsakem 
vremenu, naj sije sonce, dežuje ali sneži. Tudi mi 

gremo, čeprav tokrat dva dni pred vinkovim, ki je 22. 
januarja, na pohod ne glede na vreme.

Pohodnike je najprej pozdravil predsednik 
Planinskega društva Miklavž Franc Kocbek, 
jim opisal potek pohoda in točke za počitek. 
Po kratkih nagovorih predsednika Društva 
vinogradnikov Miklavž Ivana Kneza in 

predstavnika vinarjev Malečnika Vlada Maka 
je kolona krenila preko polja proti Zgornjemu 

Dupleku, kjer se nam je priključila še skupina 
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tamkajšnjih pohodnikov, tako nas je bilo na poti skupaj 
82. Iz Zgornjega Dupleka se je pričel vzpon na Kamenščak. 
Med potjo nam je vinogradnik miklavškega društva 
vinogradnikov Maks Kobal postregel s toplim čajem in 
kuhanim vinom. Tudi tukaj se nam je priključila skupina 15 
pohodnikov. 
Pot nas je vodila skozi gozd, nato med Trčovo in Metavo 
do velikega zbiralnika vode na hribu. Spust, ki je sledil, 
je bil zaradi ledenih tal in listja nekoliko neprijeten, 
predvsem za tiste, ki niso vešči hoje po takšnih poteh. 
A trud je bil poplačan, kajti pred nami je že bila kmetija 
Knuplež, kjer so domače dobrote očarale še tiste zadnje 
pohodnike, ki so bili že malo utrujeni.
Pol ure smo počivali, nato pa pot nadaljevali skozi nekaj 
vasi in veliko vinogradov do Vodol. Večkrat smo lahko 
uživali v pogledu na Gorco, Maribor in za njima zeleno 
Pohorje in Kozjak. Po štiriurnem pohodu smo, nekateri 
utrujeni, drugi veselo razpoloženi, prispeli do vinograda 
Bojana Protnerja, kjer nam je zapel upokojenski pevski 
zbor iz Miklavža pesmi o vinu in trti. Muzikanti skupine 
Rodež so zaigrali nekaj poskočnih viž  in sledila je  rez 
vinske trte po slovenskih običajih. Pri rezi vinske trte je 
lastnik vinograda Bojan Protner strokovno obrazložil 
načine in oblike rezi ter opozoril na napake, ki jih delamo 
pri rezi trte.

Na vinogradniških kmetijah Bračko in Protner so za 
pohodnike pripravili malico in tudi dobre kapljice ni 
manjkalo. Ko smo se okrepčali in odpočili, je večina 
pohodnikov pot nadaljevala proti Gorci in se nato spustila 
v Malečnik. Po peturni hoji brez daljših počitkov smo 
prispeli sicer malo utrujeni, a dobre volje na cilj, od koder 
so nas z gasilskimi vozili prepeljali na izhodišče pohoda 
v Miklavžu na Dravskem polju. Pohoda in prireditve se je 
udeležilo 114 udeležencev. 
Vabim vas, da se 19. 1. 2020 pridružite jubilejnemu, 
desetemu Vinkovemu pohodu Miklavž na Dravskem 
polju, Zgornji Duplek, Kamenščak, Metava, Vodole, 
Gorca, Malečnik. 
Nekateri smo se pred leti udeleževali Vincekovega 
pohoda v Medžimurju na Hrvaškem, kjer je prikazana 
rez vinske trte na njihov način. Kar nekaj pohodnikov, ki 
so bili na našem pohodu prvič, so potrdili, da je rez po 
slovenskih običajih tudi zanimiva, čeprav na trti ni viselo 
toliko klobas, a bila je zalita z vinom. Pot je opremljena 
s pohodniško izkaznico, vsi, ki so že žigosali na prejšnjih 
pohodih, so pri vinogradniški kmetiji Protner dobili deveti 
žig pohoda, ostali so prejeli izkaznice s prvim žigom. 

Predsednik Planinskega društva Miklavž
Franc Kocbek

PRIPRAVLJENI ZA VRNITEV V 3. SNL

Čez dober teden se bo pričel pomladanski del tekmovanja 
v 1. mariborski nogometni ligi. Članska ekipa dobrovških 
nogometašev je prvi pripravljalni trening na spomladanski 
del sezone opravila že 20. januarja 2019. Zaradi snega 
in nizkih temperatur smo imeli pri treningih, ki jih 
opravljamo na prostem, kar nekaj motenj, vendar se 
je v nadaljevanju zime vreme izboljšalo in smo lahko 
kompletne priprave opravili kar v domačem športnem 
parku. Posvetili so se predvsem pridobivanju moči in 
vzdržljivosti. Doslej smo odigrali 13 pripravljalnih tekem 
z izkupičkom 6 zmag, 4 porazov in s tremi remiji. Med 
tekmeci so bili tudi prvoligaški klub NK Mura in drugoligaš  
NK Drava ter nekateri tretjeligaški klubi. Trener Brane 
Smodič je tik pred začetkom pomladnega dela prvenstva 
vodstvu kluba povedal: »SAMO NA TEŽKIH TEKMAH 
LAHKO NAPREDUJEMO in DOBRO SMO PRIPRAVLJENI. Na 
prijateljskih tekmah ni bil v prvi vrsti rezultat, ampak je 
bolj pomembno uigravanje. Na nekaterih smo igrali malo 

Članska ekipa NK Dobrovce je prezimila na 
tretjem mestu, ob koncu sezone pa si želimo 
uvrstitve na sam vrh in uspešne kvalifikacije.

boljše, na nekaterih malo slabše in zato je posledično 
včasih rezultat temu primeren,« pojasnjuje Smodič.

Kar se tiče igralskega kadra, se v NK Dobrovce ni dogajalo 
veliko, vendar ne po naši željah. Ekipo sta zapustila Nejc 
Pipenbaher, najboljši strelec jesenskega dela, ki se je vrnil 
v svoj matični klub NK Rače, in Agonis Bajraktaraj, najboljši 

Novinec Elvino Podbrežnik v akciji

DRUŠTVENA DEJAVNOST
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Izkušeni matadorji Aljaž Jager, Rok Pivec in Alen Hutinski

igralec jesenskega dela, ki se je moral vrniti v matični 
klub NK Aluminij in bo nadaljeval kariero v Slovenski 
Bistrici. V klub so prišli štirje novinci. Elvino Podbrežnik, 
najboljši strelec zadnjeuvrščene ekipe NK Rošnja Loka, 
je na pripravljalnih tekmah dokazal, da je rojen strelec, 

saj je na šestih tekmah zabil kar 12 golov, Ermin Grbec, 
Peter Donko in Mirza Pekmezovič pa so nas okrepili v 
obrambnih vrstah. Tako ostane trenerju na razpolago 
24 mladih igralcev, ki v povprečju štejejo 21 let. Vratar 
Tilen Ploj in igralci Aljaž Jager, Žan Petek, Rok Pivec, Nejc 
Oblonšek, kapetan Rok Lubej, Matjaž Potočnik, Primož 
Velkner, Krešo Plemeniti, brata Tilen in Tadej Stachel, 
Boris Rojko, Jan Krivec, Alen Hutinski, Imran Kajtazi, Tadej 
Španinger, Rok Pintarič, Uroš Boh, Kevin Korošec in Amel 
Mehmeti. »Škoda, najbolj mi je žal izgube Agonisa in 
Nejca, ker sta bila zelo dobra in zahvalna igralca. Na drugi 
strani smo dobili prav tako odličnega igralca Elvina, ki se 
je že potrdil v ekipi in upam, da bo zabijal zadetke,« pravi 
kapetan ROK LUBEJ. Nogometaše in strokovno vodstvo 
je ta teden na zadnji prijateljski tekmi obiskal tudi župan 
občine Miklavž mag. Egon Repnik in ekipi zaželel srečo v 
nadaljevanju prvenstva.

Brane Smodič,
trener članske ekipe NK Dobrovce

DRUŠTVENA DEJAVNOST / MLADI UPI

OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ V ERASMUS+ 
PROJEKTU

Razstava v avli šole

Peka ajdovega kruha

Osnovna šola Miklavž na Dravskem 
polju sodeluje v mednarodnem 
projektu Erasmus+ ROOTS – Return 
Our Origins Through Sharing. Naša 
šola ima tako partnerske šole v 
Italiji, Španiji, Grčiji, na Poljskem in 
Finskem. Tema projekta je ohranjanje 
in oživljanje kulturne dediščine. 
Učenci spoznavajo tradicionalne 
jedi, igre, življenje v preteklosti. Ker 
so partnerji iz drugih držav, se naši 
učenci tudi urijo v angleščini. Rdeča 
nit je kulturna dediščina in s tem 
tudi medgeneracijsko sodelovanje. 
Babice, dedki, starejši občani občine 
so pri tem projektu osnovni vir 
informacij. V preteklih mesecih smo 
obiskali Pokrajinski muzej v Mariboru, 
pripravili razstavo, stvari povezanih 
s kuhinjo, raziskovali stare slovenske 
recepte, pripravili jedi in jih posneli 
z navodili za naše prijatelje v Evropi. 
Učenci so starejše občane povprašali 
po preživljanju prostega časa pozimi 

v preteklosti, mlajši učenci so si 
ogledali delovanje krušne peči. V 
spomladanskih mesecih bodo učenci 
raziskovali preživljanje prostega časa 
spomladi. V mesecu maju pa bo 16 
učencev naše šole obiskalo mesto 
Seron v Španiji, kjer se bodo srečali z 
drugimi vrstniki partnerskih šol. Tam 
bodo predstavili slovensko pesem 
in ples, se naučili plesa in pesmi 
svojih prijateljev iz Evrope, spoznali 
nekatere španske znamenitosti. 
Projekt se bo nadaljeval tudi 
naslednje šolsko leto.

Špela Mesarič, 
koordinatorica projekta
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OTROCI VRTCA CICIBAN IN VRTILJAK 
smo bili v vrtcu v naravi
Na slemenu Kozjaka, nad dolino 
Drave, stoji na nadmorski višini 
725 m iz nekdanje obmejne 
vojaške stražnice preurejen CŠOD 
Škorpijon. Namenjen je vsem, ki 
želijo spoznavati pestri hribovski živi 
svet ter bogato kulturno in naravno 
dediščino. Dom leži med samotnimi 
kmetijami, obdan z gozdovi in 
travniki, z lepim razgledom na 
obmejno gričevje avstrijske Štajerske, 
graško kotlino in dvatisočake v 
Koralpah. 
Ko smo v sredo, 13. 3. 2019, dopoldan 
otroci predšolskih skupin vrtca 
Ciciban in Vrtiljak prispeli na Duh 
na Ostrem Vrhu, na dom Škorpijon, 
smo najprej pripravili ležišča, si izbrali 
postelje, nato pa se že zbrali pred 
domom in se razdelili v skupine ter se 
v spremstvu vzgojiteljic in učiteljev 
CŠOD odpravili na lokostrelstvo. Po 
uvodnih navodilih in demonstraciji 
smo streljali s čisto pravim lokom. 
Večini je uspelo zadeti v tarčo, 
nekaterim pa celo v sredino ali pa 
čisto blizu le-te. Po lokostrelstvu 
smo se odpravili v gozd na lov za 
zakladom. Ko smo se vrnili iz gozda, 
smo pregledali vse listke, ki smo 
jih našli in iz njih sestavili besedo, 
ki pa je bila namig, da smo našli 
medvedka, ki je spal v čebelnjaku. 

Po uspešno opravljenih dejavnostih 
je sledila večerja, prvi dan pa smo 
zaključili z nočnim pohodom z 
lučkami, kjer pa nas je spremljala 
posebna spremljevalka – muca Fiona. 
Po vrnitvi v dom pa smo si še ogledali 
zvezde, nato pa se pripravili na nočni 
počitek.
V četrtek zjutraj nas je pozdravilo 
sonce in tako smo že med zajtrkom 
imeli čudovit razgled v dolino in 
vse do še zasneženih Koralp. Po 
zajtrku smo odhiteli pred dom, ker 
smo že nestrpno pričakovali nove 
dogodivščine tega dne. Po gozdni 
poti smo se odpravili na kmetijo, 
kjer smo sprva opazovali, nato pa si 
tudi ogledali domače živali: purane, 
prašiče, gosi, kokoši, ovce, koze in 
zajčke ter jih imeli možnost tudi 
nahraniti. Po malici pa smo spoznali, 
kako je potrebno skrbeti za konja, 
ga tudi očistili (pokrtačili) in tako 
pripravili za ježo, nato pa na jahališču 
tudi sami preizkusili, kako je »sedeti 
na konju«.
Ker se je bližal čas kosila, smo se 
odpravili proti domu, kjer pa sta nas 
z obiskom in sladkim presenečenjem 
presenetili ravnateljica Dušanka 
Mihalič Mali in pomočnica 
ravnateljice za področje vrtca Urška 
Suhodolčan Homer. 

Čas po kosilu smo preživeli v gozdu, 
kjer smo raziskovali gozdna tla, nato 
pa se še seznanili, kako preživimo 
v naravi, nabirali veje in vejice, da 
bi z njimi lahko zakurili čisto pravi 
taborni ogenj. Ja, tudi marca se da 
zakuriti ogenj na prostem, moraš 
biti le dovolj vztrajen in pozoren pri 
iskanju suhih vejic v gozdu. Dan se 
je že prevešal v večer in tako je bil 
čas večerje, po večerji pa smo se 
hitro uredili, saj smo imeli zabavo, 
tisto čisto ta pravo »pižama party«, 
za posebne svetlobne efekte pa so 
s svetilkami poskrbele vzgojiteljice 
in bilo je tako, kot bi bili v čisto 
pravi diskoteki. Po celodnevnih 
aktivnostih v naravi in zabavi smo 
zvečer utrujeni zaspali, nato pa se 
zbudili v petkovo jutro, ko je po 
zajtrku že bilo potrebno spakirati za 
odhod domov. Hitro smo pripravili 
kovčke in uredili sobe ter se odpravili 
na ploščad, da izkoristimo še zadnji 
dan našega vrtca v naravi na CŠOD 
Škorpijon. Ta dan nas je čakalo 
ustvarjanje v naravi, kjer smo se 
odpravili po poti škrata Rolfija 
vse do gozdne jase, nabirali razne 
naravne materiale in po skupinah 
ustvarjali razne slike. Ko smo končali 
z ustvarjanjem, pa smo pred domom 
Škorpijon izvedli še Škorpijonovo 

MLADI UPI
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PREŠERNOV DAN V VRTCU CICIBAN
Za nami je Prešernov dan, praznik, ki se piše z veliko 
začetnico, praznik slovenske kulture.
Kulturni praznik ni zgolj poezija v jeziku, ki jo danes še 
odrasli težje razumemo. Spomnimo se na vse, kar nam 
beseda kultura pomeni... Pesmi, gledališče, ples, knjige…
Tudi v vrtcu namenjamo posebno pozornost temu, da 
otroci preko različnih dejavnosti spoznavajo  področja 
kulture - glasbeno umetnost, likovno umetnost, gledališče, 
ples, bralno in kulturno dediščino. Res je, da v tednu okrog 
tega praznika damo večji poudarek na kulturo nasploh, 
vendar ne pozabimo, da je vrtec hiša, kjer se kultura odvija 
praktično vsak dan. »Kulturen«je treba biti vsak dan v letu. 
(s pozdravljanjem, z bontonom,s prepevanjem, plesom, 
branjem pravljic...).
Po oddelkih smo strokovne delavke vrtca otrokom 
pripravile različne dejavnosti v znamenju slovenskega 
kulturnega praznika. V skupini ZVEZDICE (oddelek otrok 
1. starostnega obdobja) sva vzgojiteljici otrokom praznik 
predstavili  na njim dovzeten način. Seznanjali smo se z 
vsemi  področji kulture. Otroci so si v izvedbi vzgojiteljice 
lahko ogledali lutkovno predstavo Rokavička, po kateri so 
se tudi sami lahko preskusili z ročno lutko in domišljijski 
rabi jezika. Prisluhnili smo tudi zvokom klasične glasbe in 
se ob njej ustvarjalno izražali s pomočjo giba in lastnega 
zavedanja telesa.
Prebrali smo pravljico Medvedkova knjižnica in se ob njej 

pogovorili o primernem ravnanju s knjigami, raziskovali, 
kje si lahko knjige izposodimo, obiskali knjižnico v vrtcu in 
si na koncu tudi  izdelali vsak svojo  knjigo.
Osebno meniva,da so slikanice in knjige zelo pomemben 
del otrokovega razvoja, zato se v vrtcu trudimo, da 
otrokom ljubezen do knjige in branja privzgojimo že zelo 
zgodaj. Poslušanje pravljic namreč otrokom omogoča 
ustvarjanje domišljijskih slik in s tem spodbuja njihovo 
ustvarjalnost. Ves njihov svet je pravljičen, tako otroci 
doživljajo tudi okolje in ravno v pravljicah lahko resnično 
zaživijo.
Med tisoči otrok, ki se rodijo v naši državi, je verjetno le 
malo takšnih, ki bodo zrasli v Prešerna. Malo je takih, ki 
bodo zrasli v Mozarta. Toda prav gotovo je vsak izmed 
otrok rojen s sposobnostjo in željo, da bi bil ustvarjalen. In 
če ga pri tem spodbujamo, mu damo dobro popotnico za 
to, da odraste v človeka z ustvarjalnimi potenciali, četudi 
ne bo odrasel  v izjemnega umetnika.
Naj prispevek zaključiva le še z verzi Borisa A. Novaka:
»Vsak pesnik je velik otrok.
In vsak otrok je mali pesnik.
Vsak slikar je velik pacon.
In vsak otrok je mali malar.«

Barbara Pipenbaher, pom. vzgojiteljice
Petra Grabrovec, vzgojiteljica

športno olimpijado in se preizkusili 
v različnih športnih veščinah (met 
žoge v lončke, podiranje kegljev, 
balinanje, met podkve…). Po 
zaključenih aktivnostih pa še kosilo 
in podelitev priznanj otrokom, ki so 
preživeli tri dni v domu Škorpijon, 

se veliko novega naučili, zabavali, 
skratka bili zelo pogumni. 48 otrok 
in strokovne delavke vrtca Ciciban 
(Anita in Ksenija) in Vrtiljak (Petra 
K., Špela, Daniela, Katja I., Katja D. in 
Petra V.) smo preživeli tri čudovite 
dni v naravi, lepih doživetij je bilo 

ogromno in še več, stkale pa so se 
tudi nove vezi prijateljstva med 
otroki vrtca Ciciban in Vrtiljak.

Ksenija Rodeš

MLADI UPI
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MALI DOBROVKOTI IZ VRTCA CICIBAN

Nogometna zveza Slovenije je v šolskem letu 2016/17 
pričela izvajati program Nogometni vrtci, ki je namenjen 
otrokom v starosti 5 in 6 let. Novost se je odlično prijela, 
saj so nad možnostjo igranja nogometa v vrtcih navdušeni 
tako otroci kot tudi njihovi starši.
Program, ki je namenjen dečkom in deklicam, je v vrtcu 
Ciciban brezplačen za vse otroke in se izvaja enkrat 
tedensko v dopoldanskem času. Poteka od oktobra 
do meseca junija. Nogometna zveza Slovenije je sicer 
program pripravila v skladu z usmeritvami za razvoj 
mladinskega nogometa in nogometa za vse. Pri tem je 
želela dodatno popestriti vsebino programa v vrtcih, 
dodatno zadovoljiti potrebe otrok po gibanju in igri, 
pozitivno vplivati na otrokovo zorenje, vzpodbuditi dobro 
počutje, razvoj motoričnih in miselnih sposobnosti otrok, 
seznaniti otroke z nogometom kot igralno in gibalno 
aktivnostjo ter promovirati šport in gibanje z nogometno 
prepoznavnostjo. Projekt je zastavljen tako, da bodo 
nogometne urice vsako leto izvajali v večjem številu 
vrtcev po Sloveniji.
Nogometni klub Dobrovce je že od samega začetka 

vključen v program, ki ga vsak torek izvaja v vrtcu Ciciban 
strokovno šolan trener iz Nogometnega kluba Dobrovce. 
V tem letu je vpisanih 12 dečkov in deklic, ki program z 
veseljem obiskujejo. Zaslužijo si vse pohvale. 
 

Brane Smodič

LEA, ALJAŽ IN NEJA, ZMAGALI V ODDAJI 
»1, 2 ODER 3« 

Aljaž, Neja in Lea z učiteljico Ines Pečnik

Naša dogodivščina se je pričela v sredo, 13. 2. 2019, 
na letališču v Gradcu. Namenili smo se v München na 
snemanje oddaje »1, 2 oder 3«, na povabilo nemške 
televizije ZDF. Namestili smo se v mladinskem hotelu. Prvi 
dan smo izkoristili za ogled mesta München in vožnjo s 
podzemno železnico ter nakup spominkov. Ogledali smo 
si vodni svet Sealife, BMW-svet, olimpijski stolp v olimpijski 
vasi ter obiskali olimpijski nakupovalni center. Seveda smo 
morali obiskati tudi znameniti mestni trg »Marienplatz« v 
centru mesta.
Oba večera, v sredo in četrtek, smo se na večerji, kamor so 
nas povabili predstavniki televizije ZDF, družili z vrstniki 
iz Avstrije, Nemčije, Turčije, Švice in Bolgarije. Sreda, 14. 
2. 2019, je bila za nas prav poseben dan. Zjutraj smo se 
s kombijem odpeljali do »Bavaria Filmstadt«, največjih 
nemških filmskih studiev, kjer smo imeli 90 min vodenega 
ogleda. Tukaj so snemali filme, kot so: Air force one, 
Wiking Wiki, Asterix in Obelix, Neverending story in še in 
še. Po kosilu smo prišli v garderobo, kjer smo si oblekli 

rdeče majice z imeni in odšli v masko na ličenje in urejanje 
pričeske. Snemanje je bilo pravo doživetje. Najprej smo 
imeli kratko generalko, kjer nam je animator Vincent 
razložil pravila, voditelja Eltona  smo spoznali šele tik pred 
snemanjem. 
Naše sodelovanje v oddaji je bilo uspešno, saj sta nam 
razumevanje jezika in splošno znanje prinesli zmago, 
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Lea, Aljaž in Neja z  voditeljem oddaje Eltonom

zlato medaljo in pokal tjulnja Pieta. Tema oddaje je bilo 
ravnotežje.

Domov smo prinesli priigrano denarno nagrado, ki 
jo bomo sodelujoči učenci delili s svojimi sošolci ob 
zaključku šolskega leta ter veliko manjših nagrad 
televizijske hiše ZDF.
Za vse, ki ne veste, kako oddaja poteka: voditelj Elton 
postavlja vprašanja, na katera ni potrebno zmeraj 
odgovoriti, odločali smo se med tremi polji in po 
voditeljevih besedah: »1, 2 oder 3 – letzte Chance – 
vorbei! » smo obstali pri odgovoru, za katerega smo 
menili, da je pravilen. 
Naša dogodivščina na nemški televiziji ZDF se je zaključila 
naslednji dan na letališču v Gradcu.
Za nami je enkratno doživetje, ki ga nihče izmed nas ne 
bo pozabil. Vedno se bomo spominjali naše nepozabne 
trodnevne dogodivščine v Münchnu.
Oddaja bo na sporedu 8. 6. 2019 na nemškem 
programu ZDF in avstrijskem programu ORF. Na spletni 
strani naše šole pa si lahko že sedaj pogledate, kako smo 
preživeli tri nepozabne dneve v Nemčiji. 

Lea Korošak, Aljaž Šavora in Neja Györek z učiteljico 
nemškega jezika Ines Pečnik.

Računalniške delavnice za starejše v 
okviru projekta

V osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju v okviru 
projekta Simbioza šola potekajo računalniške 
delavnice za starejše. Do zdaj sta bili izvedeni dve 
delavnici, sledita še dve. Delavnic se je udeležilo od 
sedem do štirinajst starejših občanov Miklavža na 
Dravskem polju. Začetni delavnici sta potekali na 
temo spoznavanja delov računalnika, oblikovanja 
dokumenta v Wordu ter iskanja informacij na spletu. 
Sledita še delavnici, kjer se bodo starejši naučili 
uporabe elektronske pošte in po želji tudi družabnih 

omrežij, seveda pa jih ne bomo pozabili opozoriti na 
pasti, ki se skrivajo na svetovnem spletu. Računalniško 
znanje nekaterih udeležencev je začetniško, drugi 
pa so pokazali, da so računalniško že nekoliko bolj 
opismenjeni. Vsi so za delavnice pokazali veliko 
zanimanja, zato bomo s projektom najverjetneje 
nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu.

mag. Andreja Rinc Urošević, 
koordinatorica projekta Simbioza na šoli
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ZA ISKRICE V OČEH

Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju in Podružnica 
Dobrovce sta lepi šoli. Obiskujejo ju učenci, ki svoje 
cilje uresničujejo v lepo urejenih učilnicah ob sodobni 
tehnologiji  ter sodobnih didaktičnih pripomočkih.
Znanje in veščine pridobivajo ob rednem pouku in na 
dnevih dejavnosti, kot so ogledi gledaliških in lutkovnih 
predstav, plavalni tečaji, intenzivne pevske vaje, šole v 
naravi, tekmovanja, tabori za nadarjene… Sodelujejo tudi 
v številnih projektih, med katere sodi že tradicionalno 
Miklavževanje, ki ga bomo v naslednjem šolskem letu 
povezali še z narodnim običajem koledovanje.
Dejavnosti se udeležujejo vsi učenci. To ste jim omogočili 
vi, spoštovani donatorji, ki ste nam prisluhnili in v 
Šolski sklad namenili finančna sredstva. Iskreno se vam 
zahvaljujemo, saj ste s svojim dobronamernim dejanjem 
pomagali socialno šibkejšim učencem, z darovanimi 
sredstvi pa omogočili tudi  nakup nadstandardne opreme.
Zahvaljujemo se tudi Občini Miklavž za dolgoletno dobro 

in uspešno sodelovanje ter staršem in učiteljem, ki v 
Šolski sklad namensko darujete sredstva preko položnic. 
Hvala tudi miklavškim društvom: Glogu, čebelarjem, 
kmečkim ženam, Sončnici, Miklavž-kolednikom in 
mnogim posameznikom, ki ste se odzvali na naše prošnje 
in nam pomagali po svojih močeh. Brez vaših prispevkov 
nam ne bi uspelo v oči učencev privabiti iskrice sreče ter 
uresničevati sanj, želja in ciljev. 
Veseli smo, da nam vselej prisluhnete. Še naprej si želimo 
takšnega sodelovanja v upanju, da učencem zagotovimo 
razvijanje njihovih sposobnosti, talentov, nadarjenosti in 
ustvarjalnosti, kajti:

»Vsi otroci na svet so rojeni
za srečo in dober prid,

vsak je podoben tebi in meni
in vsak je sonce in vsak je svit.«

(Tone Pavček) 

Vsem iskrena hvala.

Ravnateljica, učenci in zaposleni 
OŠ Miklavž na Dravskem polju

KO JE MANGART PREVISOK 
tudi za Triglav

Najmlajše formiske zmagale na 2. Odprtem 
prvenstvu Slovenije v mini odbojki med 30 

ekipami.

V Šempetru je potekalo 2. Odprto prvenstvo v mini 
odbojki (letnik 2008 in mlajše), ki se ga je pri deklicah 
udeležilo 30 ekip in pri dečkih 12 ekip iz vse Slovenije. 
Glede na imena klubov in število ekip je ta turnir v bistvu 
neuradno državno prvenstvo v enem dnevu. Pri deklicah 
so bile ekipe razdeljene v 8 skupin, prvouvrščeni ekipi 
iz vsake skupine sta se uvrstili v 1/8 finala oz. na tekme 
na izpadanje. Formiske, pod sponzorskim imenom 
Hotel Mangart, so igrale v skupini B skupaj z ekipami iz 
Ljutomera, Ljubnega in Slovenj Gradca. Po treh zmagah in 
prvem mestu v skupini je v 1/8 finala, če malo karikiram, 
prišlo do »gorskega spopada«, Mangart, tretji najvišji 
vrh pri nas, je izzval najvišjega, Triglav. Tokrat je Mangart 
bil previsoka ovira tudi za Triglav in formiske so se lahko 
veselile uvrstitve v 1/4 finale, v katerem so jih čakale 
vrstnice iz Škofje Loke. Pritisk tekme, kjer zmaga prinaša še 
dve tekmi, poraz pa konec sanj o medalji in odhod domov, 
naših mladih odbojkaric ni zmedel in so tekmo zanesljivo 
pripeljale do končne zmage z 2:0 v nizih. V polfinalu se je 

obetal napet obračun z domačinkami, v drugem polfinalu 
pa sta se pomerili ekipi Braslovče in Vital Ljubljana. 
Prva postava je prvi niz zanesljivo pripeljala do končne 
zmage, žal v drugem nizu igra v drugi postavi ni stekla po 
željah in tako smo v odločilnem nizu še enkrat spremljali 
dvoboj obeh prvih postav. Več znanja so pokazale naše 
odbojkarice, ki so se tako spet uvrstile v finale. V lanskem 
finalu so formiske morale priznati premoč deklicam iz 
Ankarana, letos pa so bile njihove nasprotnice iz Braslovč, 
ki so v 1/8 finala izločile prav Ankaran. Tokrat so formiske 
najboljše prihranile za konec in so z igro, kjer ni bilo veliko 
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KAKO NA KOLO-
za večjo varnost v prometu

napak, oba niza pripeljale do končne zmage ter pokala za 
1. mesto.
O turnirju je igralka Nika Ž. napisala: »V soboto, 5. 1. 
2019, smo se odpravile na turnir v Šempeter. Prvi dve 
tekmi smo igrali proti Ljutomeru in Korvolley SG, obe 
ekipi smo premagali z 2:0 v nizih. Takoj zatem je sledila 
malica. Naslednjo tekmo smo igrali proti KLS Ljubno in 
smo prav tako zmagale z rezultatom 2:0. Nato smo se 
uvrstile v 1/8 finala in takrat smo vedele, da gre zares. 
Igrale smo proti Triglavu, prvi niz smo zmagale, drugi pa 
je bil manj uspešen, saj smo ga izgubile, vendar smo se 
v zadnjem bolj potrudile in zmagale. Tekmice iz Škofje 
Loke smo uspešno premagale z 2:0 v nizih. Sledila je 
polfinalna tekma s Šempetrom. Prvi niz smo odigrale 
dobro, pri drugem je bilo malo treme med igralkami, zato 

smo ga izgubile. Prva postava je uspešno zmagala 3 niz. 
To je pomenilo, da se pomerimo z Braslovčami v finalu, 
upale smo, da jih premagamo, saj smo jih letos že enkrat. 
Prvi niz smo zmagale, prav tako drugega. Zelo smo se 
veselile zmage. Sledila je še podelitev medalj in slikanje. 
Po napornem dnevu smo se domov odpravile utrujene, 
vendar zelo vesele.«
Deklice, ki so lansko srebro spremenile v zlato so: Maša 
Zupan (kapetanka), Maša Divjak, Ana Šalamon, Nika 
Žnider, Gala Lah, Leni Lah, Tjaša Kmetec, Lana Brljak, Ela 
Vohar, Zala Badrov, Zala Kacjan in Taja Karakaš Korošec. 

 Boštjan Glodež

Zgodaj spomladi, ko zasijejo topli sončni žarki, je kolo eno 
najbolj priljubljenih prevoznih sredstev. Za otroke je tudi 
igralo, odrasli pa ga čedalje pogosteje uporabljajo ne le 
za prevoz, temveč tudi za rekreacijo. Vendar pa moramo 
pri kolesarjenju dobro poskrbeti za svojo varnost, saj 
so kolesarji poleg pešcev najbolj ranljiva in izpostavljena 
skupina prometnih udeležencev.
Da pa v naši občini zelo radi kolesarimo, je v zadnjem 
obdobju skozi vse leto najbolj opazno na novi prometni 
površini za kolesarje in  pešce, ki poteka med Miklavžem 
in Dobrovcami.
S kolesarjenjem kot zelo enostavnim in ekološkim 
načinom gibanja in prevoza prispevamo k čistejšemu 
okolju, spomladi in poleti oz. v toplejših mesecih pa je 
to tudi ena najprijetnejših športnih aktivnosti na svežem 
zraku, s katero skrbimo za ohranjanje svojih telesnih 
sposobnosti. Prispeva namreč k večji vzdržljivosti, koristi 
srcu in ožilju, obenem pa povečuje moč.
Dejstvo je, da so kolesarji manj varni v cestnem 
prometu kot drugi udeleženci v cestnem prometu. 
Predvsem so slabše vidni.  Zato, kolesarji, vozite 
previdno in skrbite za lastno varnost, pri čemer 
upoštevajte naslednja pravila in nasvete:
•  Bodite pozorni na prometno signalizacijo (prometne 

znake) in jih upoštevajte!
•  Na mestih, kjer promet ureja semafor, morate upoštevati 

svetlobne znake.
•  Ne vozite pod vplivom alkohola!
•  Pred spremembo smeri vožnje večkrat poglejte, kaj se 

dogaja za vami, ter pravočasno in odločno nakažite svoj 
namen.

•  Upoštevajte pravila prednosti, ki veljajo za kolesarje v 

križiščih, še posebej tam, kjer so označene kolesarske 
steze.

•  Vozite po kolesarski stezi in kolesarskem pasu ali 
poti. Vedno uporabljajte le površino, ki je namenjena 
kolesarjem (označena s prometnimi znaki in talnimi 
označbami). Po takšnih površinah morate voziti po desni 
kolesarski stezi glede na dovoljeno smer vožnje, na 
dvosmerni kolesarski stezi pa po desni strani steze.

•  Če ni kolesarske steze ali pasu, vozite ob desnem robu 
vozišča v smeri vožnje, in sicer čim bližje robu (ne več kot 
en meter od roba) vozišča.

•  Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti morate imeti na 
sprednjem delu kolesa prižgano belo luč za osvetljevanje 
ceste, na zadnji strani kolesa pa rdečo pozicijsko luč. Tu 
mora biti nameščen še rdeč odsevnik, na obeh straneh 
pedalov morate imeti rumene ali oranžne odsevnike, na 
kolesih pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.

•  Če vozite v skupini kolesarjev, vozite drug za drugim. 
Izjemoma, če je pot dovolj široka, lahko dva kolesarja 
vozita vzporedno.

•  Promet skrbno opazujte, predvidevajte ravnanje drugih 
udeležencev.

•  Še posebej pozorni bodite na vozila, ki vas dohitevajo in 
prehitevajo.

•  V križiščih bodite še posebej previdni, z roko odločno 
nakažite smer in se prepričajte, ali so vas opazili. Če je 
situacija nejasna, raje sestopite s kolesa in pojdite čez 
križišče peš.

•  Da vas bodo drugi udeleženci v cestnem prometu, pešci 
in vozniki, hitreje opazili, uporabljajte zvonec.

•  Prtljago vozite v za to namenjeni košarici ali pritrjeno 
na prtljažniku. Roke imejte proste za vodenje krmila in 
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SPV

nakazovanje smeri.
•  Nikoli ne smete: krmila kolesa izpuščati iz rok, dvigniti 

nog s pedal, voditi, vleči ali potiskati drugih vozil, pustiti 
se vleči ali potiskati, prevažati predmetov, ki bi vas ovirali 
pri vožnji, voziti drugih oseb, razen če je z zakonom 
določeno drugače.

•  Če je treba, za svojo varnost raje ustavite in pustite 
vozilo/a mimo.

•  Vaše kolo naj bo redno vzdrževano in tehnično 
brezhibno.

•  V obvezno opremo kolesa sodijo zvonec, luč za 
osvetljevanje ceste, zadnja rdeča luč, zadnji rdeči 
odsevniki, rumeni odsevniki v pedalih, brezhibna zadnja 
in prednja zavora, bočni odsevniki.

•  Čelada: Kolesar, mlajši od 18 let, mora med vožnjo nositi 
na glavi pripeto atestirano zaščitno čelado, enako pa 
velja tudi za otroka, ki se na kolesu vozi kot potnik. 
Čelado pa priporočamo tudi odraslim kolesarjem, čeprav 
ni predpisana.

Da se bodo s kolesom varno vozili tudi otroci, veljajo 
zanje še posebna pravila:
Za vožnjo kolesa se otroci v naši občini usposobijo ter 
opravijo kolesarski izpit v 5. razredu in dobijo kolesarsko 
izkaznico v osnovni šoli Miklavž na Dr. polju.
Otrok do 14. leta, ki nima opravljenega kolesarskega 
izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu 
polnoletne osebe, ki lahko ob upoštevanju prometnih 
razmer spremlja največ dva.
Kolesar, mlajši od 18 let, mora med vožnjo nositi na glavi 
pripeto atestirano zaščitno čelado, enako pa velja tudi za 
otroka, ki se na kolesu vozi kot potnik.
Prav tako so bolj kot drugi udeleženci v cestnem 

prometu ranljivi in izpostavljeni starejši kolesarji. 
Statistični podatki namreč kažejo, da so v prometnih 
nesrečah najpogosteje udeleženi starejši kolesarji, zlasti 
starejši od 65 let, saj so pogosto premalo pozorni na 
vozila, ki jih prehitevajo, slabše slišijo, vidijo in počasneje 
ustrezno reagirajo. Starostne spremembe vključujejo tudi 
zmanjšano sposobnost okrevanja po težjih poškodbah. 
To seveda nikakor ne pomeni, da starejši ljudje ne smejo 
kolesariti. Vendar pa svetujemo:
Naj bodo odgovorni in naj upoštevajo svoje 
sposobnosti ter sedejo na kolo le takrat, ko so prepričani, 
da so resnično sposobni varne udeležbe v cestnem 
prometu.
Svetujemo jim, naj se izogibajo vožnji ponoči, ker se 
njihov vid počasneje adaptira temi. Posamezne vožnje naj 
bodo krajše. Izogibajo naj se tudi voženj po cestah, kjer se 
razvijajo večje hitrosti. Predvsem pa naj se izogibajo cest, 
kjer ni kolesarskih stez.
Ker imamo v naši občini društva in društva upokojencev, 
ki večkrat organizirajo skupinsko kolesarjenje, jim 
svetujem, da prvi in zadnji v koloni kolesarjev uporabljata 
svetleči telovnik, vsem pa priporočam kolesarsko čelado, 
saj bistro glavo vedno varuje čelada.  
Če bomo torej kot kolesarji ravnali tako, da bomo najprej 
sami poskrbeli za lastno varnost in da se ne bomo sami 
spravljali v nevarne in ali kritične situacije, potem bomo 
uživali v koristnem, prijetnem in zelo zdravem načinu 
gibanja, ki ga predstavlja kolesarjenje.

Predsednik SPV 
Silvo German

APRIL 2019 Informacije: 031 310 330, 051 696 272
Priporočamo vremensko primerna oblačila in obutev.
V ponedeljek, 22. 4., ob 10. 30 uri, Dan Zemlje, voden 
sprehod z ogledom ptic
Na praznično dopoldne bomo v botaničnem vrtu počastili 
dan zemlje in v družbi ornitologa Matjaža Premzla 
spoznavali ptice, ki živijo v našem vrtu. Z daljnogledi 
bomo lahko opazovali pogoste vrste ptic (kose, več vrst 
sinic, brgleza, ščinkavce) in ptice poslušali ter določali tudi 
po petju. 
Potrebno je plačati vstopnino v vrt. Člani DPBVUM imajo 
prost vstop.
Vljudno vabljeni!
Botanični vrt Univerze v Mariboru je za oglede odprt vsak 
dan od ponedeljka do nedelje in praznike med 9. in 19. 
uro. Vstopnina je 4 evre.
Več informacij na blagajni: 051 696 272 ali na naslovu: 
botanicni.vrt@um.si, botanicnivrt.um.si

V torek, 2. aprila, ob 18. uri, Z Jernejo do zdravega vrta, 
predavanje (predavalnica Auditorium Magnum, prizidek 
gradu Hompoš, FKBV, Pivola 10, 2311 Hoče)
Jerneja Jošar, priljubljena in izkušena avtorica priročnikov 
za vrt, bo na predavanju izpostavila aktualne teme, kot 
so  vzroki bolezni rastlin, preventivni  ukrepi, naravni 
sovražniki škodljivcev, prepoznavanje znamenj bolezni in 
njihovega učinkovitega odpravljanja. Vstop je prost.
Velikonočne dogodivščine v botaničnem vrtu  v soboto, 
20. aprila,  med 9. in 16. uro
Otroci bodo skupaj z velikonočnimi zajčki in njihovimi 
prijatelji ustvarjali na delavnicah, spoznali nekaj domačih 
živali in sami s pomočjo zemljevida z namigi poiskali po 
vrtu skrita velikonočna jajčka. 
Vstopnina je 3 evre na osebo. Prodaja vstopnic na blagajni 
botaničnega vrta.  
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BISTROGLAVCI

NAGRADNA KRIŽANKA ŠT. 93 
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Ugankarski slovarček: ELMIRA – mesto v zvezni državi New York, NGK – Nippon Gaishi Kaisha,  japonski  proizvajalec 
svečk za motorje z notranjim izgorevanjem,  PLA – Palestinska osvobodilna vojska,  PRINOSIL – nemški teniški igralec David,  
REMB - slovenski slikar - Janez Jurij (ok. 1648-1716), TRIFORA - vrsta cerkvenega okna s stebrički, ZAR – vrhnja halja 
muslimank 
 Rešitev kriţanke  št. 92, Vodoravno: MARIBOR, REBEKA, ZA, RTAČ ANTIOPA, S, IVANGRAD, KNIN, LIGATURA, VSEK, 
NA, EON, KOTA, SLAMA, IR,TE, UTA, A, Z, R, KLAPA, AMATI, OVOJ, ON, IZVID, IRS,EPA, ZLATA, ON, LISICA, J, 
NASOVČE. Geslo: MARIBOR ZA SILVESTROVO, ZLATA LISICA, ZIDANJE 

Med reševalce, ki nam bodo na dopisnicah poslali pravilno rešitev (samo izpis temnih polj), bomo z žrebom razdelili tri lepe 
knjižne nagrade. Rešitev s svojim polnim naslovom nam pošljite najpozneje do 17. 5. 2019 na naslov Občine Miklavž na 
Dravskem polju. Nagrajenci prejšnje križanke št. 92 so: Sava Modić (Ulica svobode 41, Miklavž na Dravskem polju), Branko 
Perenčević (Ulica svobode 2, Miklavž na Dravskem polju) in Nada Dobaj (Ulica talcev 20 a, Miklavž na Dravskem polju).



16. FAŠENK OBČINE 
MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM POLJU

Pust 2019 je bil kot vsa druga leta čas rajanja, veseljačenja, 
pustnih šem in uganjanja norčij. Čas veselja ob pripravah 
na preganjanje zime in čas, ko smo skriti za pustno 
masko lahko povedali vse tisto, kar si drugače ne bi upali. 
Čas, ko smo v zeleno nit povezali vse aktualne dogodke 
preteklega leta. To so počele tudi v nedeljo,
3. marca 2019, tudi v občini Miklavž. Posnetek povorke 
si lahko ogledate na spletni strani Občine Miklavž na 
Dravskem polju.

PD Mateja Bora Dobrovce


