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Že v pradavnini je ogenj veljal kot magično sredstvo, 
ki blagodejno, očiščevalno in kot zaščita koristi celotni 
skupnosti. Ogenj naj bi tudi na simbolen način pomagal 
soncu, da ne bi izgubilo svoje moči oz. da bi ga okrepilo. 
Sprva naj bi bilo kresovanje vezano na solsticij, v 15. 
in 16. stoletju pa so ljudje začeli postavljali kresove na 
vzpetinah, da so bili vidni daleč okoli, saj je prižgan 
kres pomenil bližajočo se nevarnost oz. turški vpad. 
Popolnoma nov pomen, pa je kresovanje dobilo konec 19. 
stoletja, ko so delavci zahtevali več delavskih pravic, med 
njimi predvsem uzakonjen 8-urni delovnik. Leta 1948 je 1. 
maj postal državni praznik - praznik dela in dela prost dan. 
Dan na 1. maj se je navsezgodaj začel z budnico, čez dan 
pa so se vrstile številne kulturne prireditve. Simbolika tega 
dne je bila povezana s solidarnostjo delavcev in bojem 
za pravice. Delavci pa na svoje pravice niso opozarjali 
samo s shodi in govori, ampak tudi s kurjenjem kresov na 
predvečer praznika. Lahko bi rekli, da so bili prvomajski 
kresovi komunikacijsko »orodje«, podobno kot je to bilo v 
času turških vpadov. 
Dandanes prvomajsko kresovanje izgublja svoj nekdanji 
pomen, kurjenje kresov in postavitev mlajev pa se je 
ohranilo in ima predvsem družabni značaj. Tako je tudi 
v naši občini, kjer se trudimo nadaljevati z dolgoletno 
tradicijo, tudi pod vodstvom novega župana.
Kot leta poprej so člani številnih društev, ki delujejo v 
občini, združili moči in pod vodstvom Valterja Nahtigala 
na praznik 27. aprila - dan upora proti okupatorju 
(včasih dan osvobodilne fronte ali dan OF) postavili kres, 
kakršnega v bližnji okolici ne najdemo. Gre za oblikovano 
grmado, v kateri je približno 13 kubikov lesa. Zaradi slabih 
izkušenj iz prejšnjih let so društva letošnji kres varovala 

dan in noč Po vseh štirih naseljih naše občine pa so na dan 
kresovanja oz. dan zatem postavljali mlaj, ki simbolizira 
prebujanje narave. V Miklavžu in Skokah je mlaj dosegel 
višino 26 metrov, v Dobrovcah in Dravskem Dvoru pa 
24 metrov. S svojo višino mlaj že od daleč sporoča, da se 
dogaja nekaj pomembnega. In res se je. Na zadnji aprilski 
večer se je kljub dežju na Miklavškem trikotniku zbralo 
precejšnje število ljudi. Obiskovalci so imeli možnost 
brezplačnega prevoza z minibusom, kar je v letošnjem 
letu novost, in tako tudi animacijske delavnice za 
otroke, kar kresovanju dodaja še dodatno vrednost. 
Vsi so se lahko posladkali z brezplačnimi palačinkami ter 
pogreli s čajem.
Zbrane je na tradicionalnem kresovanju nagovoril župan 
Egon Repnik, ki je po pozdravnem govoru v prisotnosti 
vodje kresovanja Franca Kocbeka in članov PGD prižgal 
kres. Glede na slabo vreme in dež je vse prisotne le-ta 
prijetno ogrel, glasbena skupina je poskrbela za dobro 
vzdušje ter gostinec, da ni bilo žeje in lakote. Veselo 
druženje se je nadaljevalo do polnoči.

Ob tej priložnosti se župan Egon Repnik in Občinska 
uprava Občine Miklavž na Dravskem polju vsem 
sodelujočim društvom in posameznikom, ki so 
pripomogli, da je tudi letošnje kresovanje potekalo 
brez težav, iskreno zahvaljuje…brez vas nam ne bi 
uspelo izvesti kresovanja in s tem uspešno zaključiti 
praznovanje 21. občinskega praznika. 

Zrinka Majstorović,
občinska uprava

Foto: Dušan Janžek

Kresovanje kot druženje
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Tako kot zna biti nepredvidljivo življenje, je žal vedno 
bolj nepredvidljiva tudi narava. To neizpodbitno dejstvo 
se je pokazalo tudi v letošnjem pomladnem času. Če 
smo bili v uvodnem delu pomladi deležni neobičajno 
toplega in lepega vremena, mesec maj doživljamo v 
bolj sivih in turobnih tonih. V času številnih prireditev 
ob občinskem prazniku je sicer bila narava pretežno na 
naši strani, zagodla pa nam je žal ravno ob kresovanju, 
ob katerem smo planirali številne nove aktivnosti za 
otroke. Ko se ozrem nazaj v ta čas, sem ponosen, da 
imamo toliko občanov, ki so vložili svoj trud in zanos, da 
so z organizacijo številnih in dobro obiskanih dogodkov 
pridali svoj delček v mozaiku praznovanja letošnjega 
občinskega praznika. Zahvaljujem se vsem društvom 
in občanom, ki ste na kakršenkoli način pomagali pri 
organizaciji prireditev v vseh krajih naše občine. Iskreno 
čestitam tudi vsem občinskim nagrajencem, katerim smo 
s priznanji ali pohvalo izkazali čast in javno zahvalo za 
njihovo minulo delo. 

Sicer pa so poleg številnih družabnih dogodkov pomladni 
čas v naši občini zaznamovali tudi številni infrastrukturni 
projekti za izboljšanje kakovosti življenja občanov. 
Narediti nekaj dobrega za ljudi je osnovni namen tako 
župana, občinskega sveta kot tudi občinske uprave, ki 
je pristojna za zakonito in kvalitetno izvajanje sprejetih 
odločitev. Žal se včasih soočamo s situacijo, da vsi občani 
nekaj dobrega ne sprejmejo tudi za svoje dobro, ker 
svoje osebne interese postavljajo pred javni interes. 
Še dobro, da je to prej izjema kot pravilo. Želim si in 
prosim občane za dobro voljo in mero potrpežljivosti, 
ko je pred njihovo hišo razrita cesta, izkopana gradbena 
jama ali oviran promet. Ob teh zagatah imejte v vidu, 
da se bodo dela prej kot slej končala in bo takrat 
boljše in lepše… Veliko boljše in lepše bo v Lovski ulici 
v Dravskem Dvoru, Ulici Kirbiševih in Ekartovi ulici v 
Miklavžu. Smo tik pred odprtjem nove cestne navezave 
Ulice Kirbiševih na Ptujsko cesto in novega javnega 
parkirišča v središču Miklavža. Po nekaj mesecih mojega 
županovanja lahko mirno strnem prve vtise v trditev, 

ki naj ne zveni kot lastna hvala, temveč kot zahvala 
vsem, ki mi stojite ob strani, da naša občina mirno in 
usklajeno plove kot v preteklosti. Plove v smeri razvoja 
in napredka, v smeri prilagajanja sodobnim trendom 
življenja in novih razvojnih izzivov. Čaka nas še veliko 
dela in truda, da uresničimo številne želje in načrte naših 
občanov, uresničimo plane društev, zadostimo potrebam 
na področju predšolske vzgoje in šolstva. To delo ni in 
ne more biti stihijsko in kratkoročno, temveč mora biti 
sistematično in dolgoročno. Uspeva nam lahko samo, če 
bomo složni in pošteni drug do drugega.    

Aktiven je pristop naše občine tudi pri reševanju širših 
družbenih izzivov tako na regijskem kot državnem 
nivoju. Obetajo se spremembe tudi na področju izvajanja 
javnih služb v občini. Novi mariborski župan vlaga 
veliko truda za organizacijske spremembe v skupnih 
javnih podjetjih z željo po obvladovanju stroškov, 
racionalizaciji poslovanja in višje kakovosti javnih storitev. 
Praksa kaže, da spremembam niso nujno vsi naklonjeni. 
Mariborskemu županu, ki seveda predstavlja večinskega 
lastnika, nudimo podporo tudi okoliški župani v želji, 
da skupaj dosežemo večjo javno korist. Na tej poti se 
sooča s številnimi ovirami, nemalokrat mu padajo težka 
polena pred noge. Pomembno je, da nas okoliške župane 
dojema kot aktivne in pomembne partnerje, četudi samo 
s prošnjo, da mu z nekaj besedami ali z enim samim 
stavkom izkažemo podporo pri pomembnih odločitvah. 
Da dobi občutek širše podpore. Pomembna je vloga naše 
občine tudi pri reševanju skupnih problemov vseh občin 
v odnosu do države. V delo organov Skupnosti občin 
Slovenije (SOS) sem bil povabljen tudi sam, kar kaže na to, 
da našo občino cenijo in spoštujejo tudi drugi. Ponosen 
sem bil na zadnji skupščini, ko je naš nekdanji župan g. 
Kremžar iz rok skupščine SOS prejel naziv častnega člana 
kot visoko priznanje za njegovo minulo delo v blagor 
vseh občin. Neprecenljiva je njegova pomoč občini tudi 
sedaj, ko uživa v pokoju. Ne odreče mi pomoči ali nasveta 
pri nekaterih pomembnih zadevah v odnosu do države, 
za kar se mu iskreno zahvaljujem.
Spoštovani občani, pred nami je čas poletja in čas za 
užitek na dopustu. Ne pozabite na stari rimski napotek 
»carpe diem – izkoristi dan«. Na življenje in delo je 
potrebno gledati pozitivno, če želimo, da nam narava 
in okolica vračata z isto mero. Kar je lepo, mine hitro. 
Tako bo tudi poletje prav gotovo minilo hitro. Tudi za 
nas na občini, ki bomo ravno v vročem poletnem času 
namenu predali številne nove infrastrukturne pridobitve 
v Dravskem Dvoru in Miklavžu. Tisti, ki takrat (še) ne boste 
na dopustu, se nam kar z veseljem pridružite pri »rezanju 
trakov«.                

Egon Repnik
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Kot kaže, je delo moj navdih

Pogovor s podžupanjo Dragico 
Centrih

Lansko leto so bile izpeljane lokalne volitve, ki so prinesle 
novega župana ter delno nov občinski svet. Zakon o 
lokalnih volitvah namreč določa, da ima župan najmanj 
enega podžupana, ki ga imenuje izmed članov občinskega 
sveta. Poleg pristojnosti in nalog, ki mu jih župan zaupa, 
podžupan tudi nadomešča župana v primeru njegove 
odsotnosti ali zadržanosti. 
Župan mag. Egon Repnik je tako za mandatno dobo 
štirih let na mesto podžupanje imenoval Dragico Centrih, 
občinsko svetnico iz vrst stranke Socialnih demokratov, ki 
nam je v naslednjih vrsticah orisala naloge in pristojnosti, s 
katerimi se srečuje.

Že pred časom ste se aktivno vključili v družbeno-
politično dogajanje v Občini Miklavž. Kaj vas je 
spodbudilo in kaj vas vodi še danes?

Društveni utrip v kraju Miklavž me je skozi celotno 
življenje zanimal in sem se vedno udeleževala prireditev, 
bila povezana z ljudmi, ki so veliko svojega časa posvečali 

društvom in občini. Tako sem že vse od ustanovitve 
aktivna med miklavškimi vinogradniki, ob upokojitvi 
sem se priključila Društvu upokojencev Miklavž, kjer sem 
se spoprijateljila predvsem s slikarji. Sodelovala sem z 
društvom Glog in še mnogimi. Tako sem tudi stopila v 
stik z ljudmi, ki pa so bili del „miklavške politike“, ki so me 
povabili k delovanju tudi na tem področju. Želela sem 
doprinesti k razvoju, novim pogledom in spremembam v 
kraju Miklavž. Zato sem leta 2006 bila članica odbora za 
finance. Že na naslednjih volitvah leta 2010 pa sem bila 
izvoljena za občinsko svetnico, kar sedaj opravljam že tretji 
mandat. 

Ob zadnjih lokalnih volitvah ste bili izvoljeni v 
občinski svet, novoizvoljeni župan vas je povabil v 
svojo ekipo in vam zaupal mesto podžupanje. Kako 
ste se ob tem odzvali in kaj je predvsem vplivalo na 
to, da ste to vendarle odgovorno mesto sprejeli?

Ob izvolitvi v občinski svet sem bila polna idej in elana 
za delo občinske svetnice in me je povabilo mag. Egona 
Repnika vendarle nekoliko presenetilo. Mislim, da smo 
ljudje tisti, ki na volitvah izberemo pravilne osebe. In kot 
se je izkazalo, so v novem županu spoznali, da ima znanje, 
odločnost in da bo obljube izpolnil. Tudi zame je oseba, ki 
bo svoje delo vestno opravljal. 
A kot kaže, je bilo moje dosedanje delo z vsemi mojimi 
izkušnjami opazno, zato so me ocenili kot primerno osebo 
za mesto podžupanje. Polna optimizma ter delovne 
vneme sem odgovorno mesto podžupanje sprejela. 
Mnenja sem, da mladi ekipi, polni znanja, še kako pritičejo 
modrost in izkušnje, ki jih starejši prav gotovo imamo. 
Ljudje nas poučujejo, kaj je dobro ali slabo. 
Svoje bogate delovne izkušnje sem skozi življenje namreč 
pridobila na področju poslovne komunikacije, marketinga, 
prodaje in upravnih postopkov. 

Že peti mesec mandata podžupanje je za vami. Kam 
ste predvsem usmerili svoje aktivnosti, katere naloge 
ste prevzeli oziroma pristojnosti, ki vam jih je zaupal 
župan?

Že kmalu po imenovanju so mi bile dodeljene določene 
obveznosti, predvsem v smislu spoznavanja delovanja 
občinske uprave in naloge posameznih služb. 
Vendarle je mesto podžupanje v prvi vrsti namenjeno 
oblikovanju vezi in reševanju problemov med občani, 
občinsko upravo in županom. Da delo v občinski upravi 
poteka čim hitreje in nemoteno, se v določenih primerih 
združijo moči vseh zaposlenih v upravi. Saj za nas so 
občani tisti, za katere moramo vedno skrbeti, ne samo na 
dan volitev. Številni se obrnejo name, ko ne vedo, kako 
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Obvestilo
Naslednja številka Naših izvirov bo izšla septembra, 
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 23. avgusta 2019, in sicer preko elektronske pošte: 
obcina.miklavz@miklavz.si.

Urednik

se lotili kakšnih postopkov ali rešiti svojo osebno težavo. 
Poskušam najti primerno rešitev pri različnih službah in 
institucijah. 
Prisotna sem na vseh odborih in komisijah oziroma drugih 
delovnih telesih Občine Miklavž, kjer sem primorana 
aktivno sodelovati pri vseh tematikah, s katerimi se občina 
sploh srečuje. Sodelujem pri oblikovanju in izdajanju 
Miklavških novic ter občinskega glasila Naši izviri. Naloge 
in obveznosti so mi dodeljene projektno in jih bo tako v 
prihodnosti še veliko z različnih področij. 
Vse bolj se v zadnjih mesecih Občina Miklavž odpira 
navzven, saj je vse več komunikacije tako župana kot 
nas preostalih s sosednjimi kraji in občinami v smislu 
realiziranja skupnih projektov, reševanja problemov in ne 
nazadnje tudi družabnega sodelovanja. Veliko smo vpeti 
v državne projekte, ki se ali pa šele bodo realizirali v naši 
neposredni bližini. 

Nekako ste del družbenopolitičnega kolesja, čutite 
vpliv lokalne politike, vidite, kako težko ali pa 
lahko je vpeljati morebitne spremembe; čutite vpliv 
državnega aparata in birokracije. In mi dajte zato 
odgovoriti na vprašanje: Kakšna je Občina Miklavž, 
v kakšnem okolju živimo in ali smo lahko zadovoljni 
s kvaliteto življenja?

Vse od volitev v mesecu novembru in decembru moram 
reči, da ne čutim političnega nagajanja, kljub dejstvu 
da se je po 20 letih poslovil dosedanji župan, da smo 
dobili novega in da se je ne nazadnje dokaj spremenil 
tudi sestav občinskega sveta. Sodelovanje vseh teh 
deležnikov bo lahko prineslo dobre rezultate in primerne 
spremembe. Pa če uporabim besedo nekdanjega župana 
g. Kremžarja, v miklavški, sejni sobi ni prostora za politične 
izkaznice. Ta miselnost je tudi danes prisotna. Zato sem 
vesela, da živim v Občini Miklavž, da imamo vse pogoje za 
kvalitetno življenje, ne glede na to, ali živimo v Miklavžu, 
Dobrovcah, Skokah ali Dravskem Dvoru. Skozi leta smo 
veliko postorili na komunalni infrastrukturi, na potrebah 
vzgoje in izobraževanja, poskrbeli za urejene športno-
rekreativne površine; ne nazadnje pa bogatili društveno 
in družabno življenje nas občanov. Tudi v prihodnje, sem 

prepričana, bo tako. Zato ni čudno, da si v naše okolje želi 
vse več tako mladih družin kot tudi starejših ljudi. 

S podžupansko vlogo ste prav gotovo zelo zasedena 
upokojenka, pa vendar, kako izpopolnite, preživite 
čas brez obveznosti? Kaj vas bogati in razveseljuje v 
prostem času?

Moram reči, da so mi zadnji meseci resnično hitro minili 
ob vsem novem, s čimer se srečujem, in nalogami, ki 
jih je bilo potrebno narediti. Pa vendarle si je potrebno 
utrgati čas in napolniti baterije za vse, kar nas še čaka. 
Ne nazadnje je za nami tudi mesec april, ko smo še kako 
prijetno in zanimivo izpeljali občinsko praznovanje, ki 
je trajalo, lahko rečem, celoten mesec. Domača, ženska 
opravila me še vedno čakajo in zanje si tudi podžupanja 
mora najti čas. Tisti ta pravi prosti čas pa je zame 
seveda slikanje. Kot kaže, je delo moj navdih in sem 
tudi v zadnjem času ustvarila kar nekaj slik. To je moja 
meditacija, ki bogati mojo dušo. Da pa lahko pozabim 
na delo in vse skrbi, ki me spremljajo; pa še kako rada 
pobegnem na morje, kjer je praktično moj drugi dom. 
Morje in morski zrak sta tako kot za mnoge tudi zame 
terapija in najboljši recept trdnega zdravja. 

Mateja Pleteršek
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Na osnovi Javnega razpisa za podelitev priznanj Občine 
Miklavž na Dravskem polju za leto 2019, objavljenega v 
lokalnem glasilu »Miklavške novice« in na spletni strani 
občine www.miklavz.si, je v razpisnem roku prispelo 
devetindvajset predlogov za podelitev priznanj šestim 
kandidatom.

Komisija v sestavi Ivan Knez in Janez Beranič kot člana 
ter Lidija Lepej kot predsednica je imela možnost podeliti 
naslednja priznanja:

–  naziv častni občan Občine Miklavž na Dravskem 
polju,

–  zlati, srebrni in bronasti grb in
–  plaketo Občine Miklavž na Dravskem polju.

Pri svojem delu je Komisija upoštevala Odlok o priznanjih 
in nagradah Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 
23/2015) za podelitev zlatega, srebrnega in bronastega 
grba, plakete in naziva častni občan Občine Miklavž na 
Dravskem polju, ki predvideva omejitve oziroma pogoje 
za podelitev priznanj, in sicer:
–  zlati, srebrni in bronasti grb ter plaketa se podeljujejo le 

dvakrat v posameznem mandatu Občinskega sveta;

–  ob posamezni podelitvi so lahko podeljeni največ trije 
grbi in dve plaketi;

–  hkrati so lahko podeljeni trije grbi istega ranga brez 
drugih dveh grbov;

–  posameznemu prejemniku je mogoče podeliti samo 
eno priznanje.

Za priznanja so prispeli naslednji predlogi: Franc Kocbek, 
Marjan Dobaja, Leopold Kremžar, Rafael Izlakar, Ilija 
Novaković in Edvard Škrabl.
Predlagatelji priznanj so: Stranka Dialog za napredek, 
Društvo prijateljev mladine Miklavž, DTV Partizan Miklavž, 
Planinsko društvo Miklavž, Majda Dobaj, svetnica, KS 
Dravski Dvor, SDS Občinski odbor Miklavž, DU Skoke, DU 
Miklavž, DU Modra jesen Dravski Dvor, KO RK Dobrovce, 
KUD Zvonke Antoličič, PD Mateja Bora, GLOG Miklavž, 
DeSUS OO Miklavž, Svet KS Skoke, Svet KS Dobrovce, 
KO RK Skoke in Športno in rekreacijsko društvo Skoke. 
Posamezni predlagatelji so predlagali več kandidatov.
Za naziv častnega občana sta bila predlagana dva 
kandidata, trije za zlati grb in eden za srebrnega.

Komisija se je sestala 9. aprila 2019. Člani Komisije so 
preverili pravočasnost, popolnost in ustreznost podanih 
predlogov. Osnovno merilo pri njenem odločanju je bil 
pomen in veličina dosežkov nominiranca pri razvoju kraja, 
občine, društev v njej ali njegovo prostovoljno delo in 
vrednost njegovih prispevkov, ki so pomembno vplivali 
na razvoj in ugled občine.

Po temeljiti razpravi so člani komisije soglasno odločili, da 
prejmejo:
1.  naziv častni občan Občine Miklavž na Dravskem polju 

gospod Leopold KREMŽAR
2.  zlati grb Občine Miklavž na Dravskem polju gospod 

Rafael IZLAKAR  
3.  zlati grb Občine Miklavž na Dravskem polju gospod 

Marjan DOBAJA
4.  bronasti grb Občine Miklavž na Dravskem polju 

gospod Ilija NOVAKOVIĆ.

Predsednica Komisije za priznanja
Lidija Lepej

Poročilo Komisije
za priznanja Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019

Upravna enota Maribor obvešča, da v času od 1. 7. 2019 
do 13. 9. 2019 krajevni uradi na območju Upravne enote 
Maribor ne bodo poslovali.

V tem času lahko vse upravne storitve opravite na sedežu 
Upravne enote Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v 
času uradnih ur, in sicer:
–  v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 12. in od 13. do 

15.,
–  v sredo od 8. do 12. in od 13. do 18. ter
–  v petek od 8. do 13. 

Od 16. 9. 2019 dalje bodo krajevni uradi poslovali po 
enakem urniku, kot poslujejo sedaj.

O POSLOVANJU KRAJEVNIH 
URADOV UPRAVNE ENOTE 
MARIBOR v času od 1. 7. 2019 do 
13. 9. 2019

OBVESTILO
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Svoje vizije, snovanja in dejanja je posvetil sočloveku in 
skupnosti. Morda ga je prav naravnanost na ustvarjanje 
sveta po meri človeka v množici njegovih ustvarjalnih 
izrazov vodila na profesionalne poti, ki so bile tesno 
povezane in prepletene s tem temeljnim poslanstvom. 
To je bilo prepoznano v vseh okoljih, kjer je deloval; z 
neomajno moralno držo in brezkompromisno predanostjo 
zastavljenim ciljem, s sodelovalnim in povezovalnim 
pristopom in vodenjem sodelavcev je uresničil mnoge. 
Seznam vseh bi bil predolg, ustavimo se le pri nekaterih:

–  slišnost, odmevnost in prepoznavnost Radia Maribor je 
ustvarjal kot komentator, pomočnik direktorja, urednik, 
urednik uredništva, odgovorni urednik in glavni urednik;

–  njegov športni duh se je izražal in potrjeval v vseh 
panogah in zvrsteh športa in na različnih ravneh, kjer si 
je prizadeval zagotoviti športnikom najboljše pogoje za 
delo, da so lahko dosegali vrhunske rezultate;

–  svoj poslovni potencial in uspešnost je preizkušal 
in dokazal pri vodenju Probanke Leasing, nato pa v 
lastnem podjetju za PIAR in marketing.

Vse to bogastvo izkušenj in spoznanj je prinesel s seboj, 
ko je leta 1998 z veliko podporo občank in občanov 
prevzel vodenje novoustanovljene Občine Miklavž na 
Dravskem polju.

V dvajsetih letih županovanja je bilo realiziranih 
veliko projektov. Občina je v letih njegovega vodenja 
bistveno spremenila svojo podobo in kvaliteto bivanja. 
Ni ga občana, ki ne bi pritrdil prepričljivim besedam 
predlagateljev:

»Njegovo ustvarjeno delo, znanje, sposobnost vodenja, 
široka poznanstva in odprto srce za ljudi je pustilo pečat 
v mejah Občine Miklavž in izven njenih meja. Bil je lik 
župana, ki svojega dela ni jemal kot zaposlitev, temveč 
poslanstvo, ki se ne konča z osemurnim delovnikom in se 
ne zaključuje niti s prenehanjem njegovega dolgoletnega 
mandata. Tako kot je v času županovanja na prvo mesto 
postavljal skrb za človeka, bo še naprej vlagal svoje delo 
za blaginjo naše občine in občanov - ne samo naše, 
temveč tudi sosednjih občin.«

Častni občan
Občine Miklavž na 

Dravskem polju

LEOPOLD KREMŽAR
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PGD Miklavž z izjemnim ponosom in spoštovanjem gleda 
na pot, ki jo je v vrstah gasilcev prehodil gospod Marjan 
Dobaj. Kot poklicni gasilec Gasilske brigade Maribor in 
kot prostovoljec PGD Miklavž se že trideset let ukvarja 
z gašenjem požarov, z reševanjem ljudi in premoženja 
ob naravnih in drugih nesrečah, s preventivnim delom 
v bivalnem in delovnem okolju, z usposabljanjem ljudi 
za varstvo pred požarom in gašenje, z vzdrževanjem 
in servisiranjem gasilske tehnike in orodij, s stalnim 
spremljanjem razvoja gasilske opreme in gasilnih sredstev 
ter s svetovanjem v zvezi s požarno zaščito.
V šestnajstih letih predsedovanja  PGD Miklavž je skupaj 
s člani, podpornimi člani in občani občine Miklavž uspel 
obnoviti gasilski dom in okolico. S svojim znanjem, 
zgledom in delom navdihuje in motivira člane, da svoje 
prostovoljno delo opravljajo kar se da uspešno.

Biti gasilec ni zgolj njegov poklic, je njegovo osebno 
poslanstvo; da lahko nekomu pomaga, opravlja z 
največjim ponosom, veseljem in zanosom.

Aktivno je v življenje občine vključen vse od priprav za 
ustanovitev samostojne Občine Miklavž na Dravskem 
polju. Njegov prispevek k urejenosti, prepoznavnosti 
in do  ljudi prijazni občini je velik . Na vseh področjih 
življenja in dela občine je kot pobudnik in aktivni občan 
pustil svoj pečat. Levji delež pri pripravi in izdaji Zbornika 
Občine Miklavž je bil prav na njegovih ramenih, tvorno 
je sodeloval pri obnovi Kulturnega doma Miklavž, pri 
ureditvi Rimskih gomil, pri reševanju problematike v 
KRS CATV Miklavž. V skrbi za  zdravje starejših krajanov 
je ustanovil Društvo za zdrav način življenja GLOG 
Miklavž in v njegovih okvirih organiziral vrsto aktivnosti: 
izobraževalnih, športnih in kulturnih.  Svoj  čas  je 
nesebično posvečal dejavnostim za blaginjo občanov 
in občine. Prisluhniti je znal  tako mladim kot starejšim. 
Njegove številne pobude so pripomogle k izboljšanju 
organiziranosti in urejenosti podobe krajev in občine.

RAFAEL IZLAKAR

MARJAN DOBAJA

Zlati grb Občine Miklavž na Dravskem polju
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OBRAZLOŽITEV

ŽUPANOVIH POHVAL V 

LETU 2019

Beseda hvala bi bila premajhna, s katero bi se poslovili od 
nekoga, ki zaključuje del svojega življenja v našem okolju. 
Pogrešali bomo nekoga, ki je poznal vsak kotiček naše 
občine, skoraj vsakega občana in tako tudi vsak problem. 
Verjetno zdaj že veste, o kom govorim, zato sedaj vljudno 
vabim, da se mi na odru pridruži prejemnica županove 
pohvale Stanka Šalamun. 
Kam je tako hitro izginilo teh 40 delovnih let? Večino od 
teh je bila Stanka v občinski upravi Občine Miklavž na 
Dravskem polju, še pred tem pa je službovala v Krajevni 
skupnosti Skoke in znotraj Mestne občine Maribor v 
Krajevni skupnosti Dobrovce, Dravski Dvor in Skoke. 
Vsakodnevno se je spoprijemala z vsako težavo ter 
jo s pridnim delom tudi uspešno odpravila, četudi bi 
dandanes marsikdo potožil, da je pretežko, a je Stanka 
vedno našla rešitev. Veliko je prispevala k boljši komunalni 
urejenosti občine, k ureditvi prostorov krajevnih 
skupnosti, otroških igrišč, prav tako je zgledno sodelovala 
s Prostovoljnim gasilskim društvom Miklavž, s Štabom 
civilne zaščite, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu in še bi lahko naštevali. Kljub obilici svojih rednih 
nalog pa je vrsto let vodila tudi javna dela, kjer je s svojim 
izjemnim občutkom za ljudi poskrbela, da so brez težav 
poprijeli za marsikatero težavno delo in zgledno urejali 
javne površine po občini. 

Nekoga tako nasmejanega, poštenega, zanesljivega in 
vedno pripravljenega pomagati s svojim dobrosrčnim in 
nesebičnim nasvetom bi si želel vsak kolektiv in veseli smo 
lahko, da je Stanka ta leta delila z nami. Vsak, ki bo stopil v 
njene čevlje, bo imel izjemno težko nalogo jo nadomestiti, 
saj je na svojem delovnem mestu in med ljudmi pustila 
izjemno pomemben pečat. 
Stanka, za vse ti hvala in vse dobro ti želimo v zasluženem 
pokoju.

ILIJA NOVAKOVIĆ

Bronasti grb Občine Miklavž na Dravskem polju

V društvih in odborih Krajevne skupnosti Dobrovce aktivno 
deluje od leta 1960. Velik je njegov prispevek na področju 
komunalne urejenosti kraja: izgradnje transformatorske 
postaje, razsvetljave, telefonije in vodovoda. V DU 
Dobrovce je bil vsa leta član IO in je aktivno sodeloval pri 

izgradnji društvenih prostorov, prav tako je bil vključen 
tudi v delo raznih sekcij ter bil vodja šahovske sekcije. Bil 
je med pobudniki in soustanovitelji KO DeSUS Dobrovce 
in kasneje ob nastanku Občine Miklavž tudi med 
pobudniki za ustanovitev Občinske organizacije DeSUS, 
kjer je bil član Občinskega odbora od ustanovitve. Člani 
00 DeSUS so ponosni in hvaležni, da je v njihovih vrstah.

STANKA ŠALAMUN
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OBRAZLOŽITVE ŽUPANOVIH PRIZNANJ V LETU 2019

Kot samostojna podjetnica je pričela s svojo podjetniško 
potjo v letu 1998. Z odprtjem trgovine v Skokah, ki 
predvsem starejšim ljudem, živečim v manjšem kraju, ki so 
odvisni od prevoza in ne morejo mimogrede po nakupih 
v velike trgovske centre, pomeni zelo veliko trgovina v 
domačem kraju. V njej namreč lahko kupijo najnujnejše 
izdelke ter vsakodnevno sveže prehranske in druge izdelke 
za gospodinjstvo. Da zadovoljijo svoje stranke, naročijo 
tudi blago po potrebi in želji kupcev. Tako kupci kot ostali 
občani se zavedamo, da ima taka mala vaška trgovina 
veliko več duše kot kakšen velik trgovski center, prav tako 
pa je to kraj srečevanj, klepeta in vira informacij. Kupci v 
trgovini srečajo znane obraze sovaščanov in prodajalk, ki 
so vedno prijazne in ustrežljive. Praktično vedno pa je v 
trgovini tudi tokratna prejemnica županove pohvale Breda 
Lovrin, ki je srce trgovine in ima pristen odnos s strankami, 
jim je vedno na voljo tako za svetovanje kot za pomoč pri 
nalaganju artiklov. Gospe Lovrin želimo, da tudi v bodoče 
ostane pozitivno naravnana in zanesljiva, prav tako pa ji 
želimo še veliko poslovnih uspehov in zadovoljnih kupcev. 

BREDA LOVRIN

Lokalni studio televizije Miklavž je pričel s svojim delovanjem 
leta 1995. V času ustanavljanja samostojne Občine Miklavž 
na Dravskem polju ni bilo dogodka, ki ga ne bi ujela njihova 
kamera, tako so prve volitve predvajali preko malih ekranov, 
kar so nam sosednje občine kar malo zavidale. Brez dvoma 
lahko rečemo, da je takratno predvajanje javnega soočenja 
županskih kandidatov in predstavitev kandidatov za občinski 
svet odigralo pomembno vlogo. Ekipa TVM od takrat pa 
do danes pripravlja informativne oddaje o raznovrstnem 
dogajanju v naši občini in nedvomno lahko rečemo, da so 
zelo pomembno občinsko sredstvo obveščanja. V občini 
skoraj ni večjega dogodka brez kamere in novinarske 
prisotnosti. Tako so v vseh teh letih pripravili več kot 500 
oddaj, no, če smo čisto natančni, smo si v torek zvečer lahko 
ogledali že 512. oddajo. Zahvala gre snemalcem, novinarjem 
in odgovornem uredniku g. Tihcu, brez katerih oddaj ne bi 
bilo. V prihodnje jim želimo, da še naprej tako uspešno in 
skrbno informirajo občane o vseh področjih dela in življenja v 
naši občini.

TVM – lokalni studio televizije Miklavž 
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DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MIKLAVŽ 

Društvo prijateljev mladine deluje od daljnega leta 1978 
in ob ustanovitvi je štelo 10 članic odbora, vodila pa jih je 
prva predsednica Anica Tomažin. Na 40-letni poti se je v 
društvu zvrstilo kar nekaj predsednic, ki so vsaka po svoje 
pripomogle k prepoznavnosti društva, pa vendar je prav, 
da tukaj še posebej omenimo Marijo Podhostnik, pod 
vodstvom katere je društvo delovalo dolga leta. Pod njeno 
taktirko in s pomočjo dobre ekipe so bili rezultati odmevne 
in dobro obiskane prireditve, kot je Veselo na počitnice, 
pustna rajanja, novoletni sejmi, zimske počitnice in še bi se 
kaj našlo. Tesno sodelujejo s šolo, vrtcem, občino in drugimi 
društvi v občini. Ob 40-letnici jim želimo še nadaljnjo 
uspešno delovanje na področju dviga kakovosti življenja 
otrok v Občini Miklavž na Dravskem polju.

Četrta redna seja Občinskega sveta Občine Miklavž je 
16.4.2019 ponovno poskrbela za obsežen dnevni red in 
obravnavo, tokrat so prevladovala različna letna poročila 
za leto 2018. Javni zavod OŠ Miklavž je tako pripravil 
Poročilo o poslovanju, ki je po besedah ravnateljice 
Dušanke Mihalič Mali lani beležilo presežek, in sicer za 
področje šolstva 18.604,32 evrov in za področje šolske 
vzgoje 3.909,26 evrov. Cene programov v vrtcih v Občini 
Miklavž so se s 1. 5. 2019 povišale, za prvo starostno 
obdobje za 8,80 % in za drugo starostno obdobje za 3,18 
%. Razlog dviga cene je predvsem posledica sprejetega 
Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem 
sektorju, ki je s 1. 1. 2019 povišal stroške plač vseh 
zaposlenih v vrtcu za en plačni razred.

Energetska agencija za Podravje-Energap je pripravila 

Letno poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega 
koncepta v Občini Miklavž za lansko leto, ki ga je zbranim 
predstavil Marko Rojs in sicer stanje na področju rabe 
energije, izvedene aktivnosti na podlagi akcijskega načrta 
ter predvidene dejavnosti za leto 2019. Medobčinski urad 
za varstvo okolja in ohranjanja narave, ki izdaja dovoljenja 
za začasne prekomerne obremenitve okolja s hrupom, 
potrdila o prijavi uporabe zvočnih naprav na prireditvah, 
izvaja monitoring okolja in strokovne naloge varovanja 
naravne dediščine; je za leto 2018 prav tako spisalo letno 
poročilo ter finančni in kadrovski načrt za to in prihodnje 
leto.  

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor je v zvezi z 
letnim poročilom zastopala Nina Mikl, ki je povedala, da 
se prijave kršitev še vedno podajajo predvsem pisno ali 

Aprilske teme 
občinskega omizja
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preko spleta, o določenih kršitvah so obveščeni s strani 
občine. Inšpektorjeva prisotnost na terenu je bila vsaj 
enkrat tedensko, pri čemer so bili lanskoletni nadzori 
usmerjeni predvsem v ravnanje s komunalnimi odpadki 
in odvajanjem odpadnih voda, priključevanje objektov 
na javno kanalizacijsko omrežje in izpuščanje meteornih 
voda iz objektov neposredno v kanalizacijo ali na javne 
površine, nedovoljeni posegi v cestno infrastrukturo, 
razrast vegetacije... Na temo redarstva je občinske svetnike 
in svetnice nagovoril Robert Kramer, ki je povedal, 
da so opravili 54 nadzorov in izvedli 25 postopkov. 
Najpogostejše kršitve so  neupoštevanje prometnih 
predpisov, nepravilno parkiranje, uporaba gsm..Izdani 
so bili štirje plačilni nalogi in na podlagi slednjih se je v 
občinski proračun steklo 840 evrov. 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je 
pripravil gradivo o meritvah delcev PM10 v Občini Miklavž 
v letu 2018. Predstavnik nacionalnega laboratorija Uroš 
Lešnik je povedal, da sicer predpisane mejne letne 
vrednosti nismo presegli, tudi število preseganj ni bilo 
čezmerno, čeprav je bila mejna vrednost (dnevna) lani 
prekoračena 35-krat, in sicer v januarju, februarju, marcu, 
oktobru, novembru in decembru. Izmerjene koncentracije 
so bile v Miklavžu večino mesecev nad povprečjem 
izmerjenih koncentracij v Sloveniji. Odstopanja se 
pojavljajo predvsem v zimskih mesecih, k čemur velik 
delež prispeva kurjenje lesne biomase v starih kurilnih 
napravah in vremenske razmere. Merilno mesto je v bližini 
občinske zgradbe, zato je bila podana pobuda o merjenju 
v bližini letališča in da bi občane predhodno seznanili o 
predvidenih višjih koncentracijah delcev PM10.

Statut Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor je 
bil potreben določenih korekcij, k čemur je naša občina 
kot soustanoviteljica podala soglasje, in sicer predvsem na 
temo dejavnosti, ki jih zdravstveni dom več ne izvaja, in 
definiranjem novih.  

Potrdili so Dokument identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP) z nazivom Dobrote iz domačih logov za nabavo 
stojnic in garaže. Občina bo za ta projekt vložila vlogo 
za pridobitev nepovratnih sredstev javnega razpisa 
LAS-Lastovica za nabavo 20-ih stojnic, ki bodo stale 
skorajšnjih 21.000 evrov. Na prej omenjeni razpis bo 
podana vloga tudi za t. i. DIIP za ureditev prostorov za 
obuditev medgeneracijskega sodelovanja: Izgradnja 2. 
faze večnamenskega objekta Dobrovce v Športnem parku 
Dobrovce, kjer se prav tako obeta pridobiti nepovratna 
sredstva v višini 85 % vrednosti, za projekt, ki je v celoti 
ovrednoten na približnih 73.000 evrov. Na druge vrste 
javni razpis znotraj LA-Lastovica pa bodo kandidirali še za 
pridobitev 80 % nepovratnih sredstev projekta v vrednosti

skorajšnjih 65.000 evrov, in sicer za investicijo izgradnje 
ruskega kegljišča v Miklavžu. 

Komisija za priznanja Občine Miklavž je na tem sklicu 
občinske seje, torej še pred izvedbo svečane akademije ob 
občinskem prazniku, seznanila z odločitvijo o prejemnikih 
priznanj, kar je predstavila predsednica komisije Lidija 
Lepej. 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miklavž 
za leto 2018 je bilo prav gotovo gradivo s pomembno 
težo tega sklica. Govori namreč o poslovanju občine v 
preteklem letu, o realiziranih prihodkih in primerni porabi 
slednjih. Prihodki proračuna naše občine so bili realizirani 
v znesku 5.024.967 evrov, glede na načrtovano višino v 
90,22 %. Odhodki pa so bili realizirani v 76,29 % glede na 
plan oziroma v znesku 4.968.343 evrov. 

Vsako leto pripravijo tudi poročilo o opravljenem popisu 
osnovnih sredstev, drobnega inventarja in drugih sredstev 
Občine Miklavž, ki ga je občinski svet za leto 2018 
soglasno potrdil. 

V drugi obravnavi so potrdili Odlok o sofinanciranju 
letnega programa športa Občine Miklavž, na podlagi 
slednjega se določijo športni programi, ki se sofinancirajo 
iz občinskega proračuna, določi obseg dejavnosti in 
vrste dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje. 
Za izvajanje športnih programov se v Občini Miklavž 
namenja skorajšnjih 360.000 evrov. Brez posebne razprave 
in soglasno pa je bi kot osnova objave javnega razpisa 
potrjen Letni program športa v Občini Miklavž za leto 
2019.

Občinski svet je s sklepom potrdil Odlok o določitvi 
stroškov lokacijske preveritve v Občini Miklavž. 
Govorimo o instrumentu, s katerim se preveri ustreznost 
individualnih namer za posege v prostor in omogoči 
manjši odstop od že sprejetih pravil urejanja prostora. 
Občine namreč z izdelavo prostorskih aktov opredeljujejo 
prostorski razvoj občine, načrtujejo prostorske ureditve 
in določajo izvedbeno regulacijo prostora. Po drugi 
strani pa praksa in primerljive ureditve kažejo na potrebo 
po določeni meri prožnosti v prostorskem načrtovanju 
in možnosti prilagajanja konkretnim investicijskim 
potrebam. 

Točka pobud in vprašanj, ki je namenjena prisotnim 
občinskim svetnikom in svetnicam, je bila tudi ob tem 
sklicu še kako obsežna. Majda Dobaj je predlagala 
namestitev prometnega znaka“STOP“ v enem od odcepov 
v Ul. 8. februarja v Dravskem Dvoru (pri KA-TO baru). 
Izpostavila je tudi dobro organiziran potek čistilne akcije v 
Dravskem Dvoru, kjer so sodelovali člani PGD Miklavž.
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Boris Potrč predlaga, da se v okviru priprave Občinskega 
prostorskega načrta (OPN) preuči možnost ureditve 
obvozne ceste od mosta pri vrtcu Vrtiljak v Miklavžu 
do zbirnega centra ob Ptujski cesti. Županov odgovor 
ob tem je bil, da se možnost obvoznice že načrtuje v 
okviru OPN. Vero Mom je zanimalo, ali je Občina Miklavž 
s strani Agencije za varstvo okolja (ARSO) že prejela 
poročilo o opravljenih meritvah kakovosti zraka za 
območje industrijskega obrata Magna v Hočah in ali 
bo občina naročila meritve tudi v letošnjem letu zaradi 
lažje primerjave kakovosti zraka. Župan je povedal, da 
občinska uprava podatkov še ni prejela in jih bo vsekakor 
skušala pridobiti. Prej omenjena svetnica je še izpostavila 
nevzdržno obremenitev okolja s hrupom, ki se na območju 
občine širi ob preletu letal zaradi šolanja pilotov in ob 
tem povprašala, ali so termini šolanj javnosti dostopni. 
Če občina teh podatkov nima, predlaga, da jih pridobi in 
z njimi obvesti občane. Mag. Egon Repnik je povedal, da 
občinska uprava ni seznanjena s termini šolanj, da pa je 
Občina Miklavž ob nedavnih treningih pilotov letal Red 
Bull preko Medobčinskega urada za varstvo okolja in 
ohranjanja narave urgirala upravljalcu letališča. Aerodrom 
Maribor, d. o. o., je podal pojasnilo, da so mejne vrednosti 
glede izpustov emisij hrupa v dovoljenih vrednostih 90 
dBA skladne z Zakonom o varstvu okolja in Uredbo o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Kar pomeni, da 
so vsa letenja, kar zadeva hrup, v normativno dopustnih 
mejah. Za oblikovanje efektov dima (belega ali črnega)se 
uporablja parafinsko okolje. Prav tako je Občina Miklavž 
na Javno agencijo za civilno letalstvo RS naslovila pobudo 
za ukinitev šolanja pilotov oziroma pobudo za omejitev ter 
sklenitev dogovora o režimu šolanja pilotov na Letališču 
Edvarda Rusjana Maribor, za kar pa še ni prejela nobenega 
odgovora. Svetnica Momova je še v tej točki pozvala, da 
se z organizatorjem letošnjega letalskega mitinga, ki bo 
na Športnem letališču v Skokah, dogovorimo za določene 
pogoje in nadzor zaradi izvedbe pravilnega parkiranja 
osebnih avtomobilov obiskovalcev. 

Dušan Janžek je izpostavil dlje časa nepravilno objavljene 
podatke na spletni strani občine, za kar se upravljalec 
spletne strani ni niti opravičil. Na temo letošnje aprilske 
čistilne akcije pa je pripomnil, da so bila zbirna mesta za 
odlaganje pobranih odpadkov neprimerno načrtovana in 
da je med udeleženci čistilne akcije pogrešal uslužbence 
občinske uprave. Srečko Čuček je v imenu miklavških 
kmetov dal pobudo, da se ob makadamski cesti (ob 
kanalu) obrežejo veje dreves, ki segajo v cestni svet. 
Nadaljeval je s predlogom, da bi mogoče Miklavške 
novičke prihajale ob četrtkih ter da bi od Kmetijske 
zadruge Hoče v Miklavžu odkupili stavbo (nekdanja 
trgovina zadruge), saj bi s tem pridobili nove uporabne 
prostore za potrebe društev. Župan je ob tem povedal, 
da je z direktorjem KZ Hoče že opravil pogovor, na 

katerem so občini ponudili objekt v odkup. Na podlagi 
sklepov sestanka je bila opravljena cenitev in ta znaša 
120.000 evrov. Če bo odkup objekta predlagan v 
proračunu občine za prihodnje leto in ta tudi potrjen, 
bo izveden postopek odkupa objekta. Isti svetnik je še 
povprašal, ali imajo vsa gospodinjstva in pravne osebe 
urejene odvoze komunalnih odpadkov. Pristojen odlok 
določa, da je za vse lastnike, uporabnike ali upravljavce 
stavbe odvoz komunalnih odpadkov obvezen, pristojne 
inšpekcijske službe pa to nadzirajo. Damir Pekič je 
povprašal o konstituiranju Sveta KS Skoke in o obtožbah 
o ponarejanju zapisnika 1. redne in konstitutivne seje 
Sveta KS Skoke, ki se pojavljajo v medijih in drugih 
družbenih omrežjih.  Župan je ob tem povedal, da so 
zapisi v določenih medijih izrazito nekorektni in negativno 
usmerjeni zoper predsednico občinske volilne komisije 
(OVK), ki pa v zvezi s konstituiranjem Sveta KS Skoke in s 
pripravo zapisnika konstitutivne seje nima nobenih nalog. 
Ta je na 1. redni in konstitutivni seji izključno predstavila 
Poročilo o izidu volitev v Svet KS Skoke, ki so bile 18. 
11. 2018. Na podlagi določenih dvomov glede izvedbe 
konstitutivne seje, podanih na 2. redni seji Sveta KS Skoke 
in na podlagi pojasnil, prejetih s strani direktorja občinske 
uprave, je župan ponovno sklical konstitutivno sejo. 
Ker pa so v članku objavljeni uradni dokumenti Občine 
Miklavž zapisi nepravilnih oz. neustreznih podatkov, 
navedena so osebna imena, neresnična ali nepopolna 
dejstva in ker je bila s člankom povzročena škoda Občini 
Miklavž ter določenim imenovanim osebam, je župan od 
urednika medija, ki je članek objavil, zahteval ustrezna 
razkritja in pojasnila. Svetnik Pekič je prosil za pojasnilo 
glede komunalnega opremljanja Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) Borov gozd ob dejstvu, da 
lastnik zemljišča prodaja na nepremičninskih oglasih. 
Uslužbenec občinske uprave Aleš Rojko je v odgovoru 
povedal, da se je lastnik zemljišč s pogodbo zavezal h 
komunalnemu opremljanju in tudi predložil bančno 
garancijo. Zemljišča bodo tako komunalno opremljena 
in zato ni ovir, da jih kasneje lastnik tudi ne proda. Vlado 
Maksimović je v navezavi z umestitvijo industrijskega 
obrata Magna in ureditvijo tlačnega plinovoda, ki poteka 
vzporedno ob hoškem odvodniku in po naši „srčni poti“; 
opozoril na obvezo investitorja o zasaditvi vegetacije in 
izvajanju triletnega monitoringa vplivov na podzemne 
vode. Glede na dejstvo, da se to ne izvaja, svetnik 
predlaga, da Občina Miklavž preko Medobčinskega 
urada za varstvo okolja opozori investitorja na njegove 
obveznosti izvajanja omilitvenih in preventivnih ukrepov 
( zasaditev grmovne in drevesne vegetacije, monitoring 
vodnih zalog...). Občinska uprava bo zato ustrezno 
ukrepala.

Mateja Pleteršek
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Utrip Festivala Lent 2019
v Miklavžu na Dravskem polju

Vabimo vas na nastop 
tradicionalne irske plesne skupine Absolutely Legless 

v sredo, 26. 6. 2019, ob 19. 30 uri v športno dvorano v Miklavžu.
Vstop prost!

Redni letni občni zbor
Kulturno-umetniškega društva Zvonke Antoličič Miklavž
Rednega letnega občnega zbora KUD-a Zvonke 
Antoličič Miklavž, ki je potekal v soboto, 30. marca 
2019, v Kulturnem domu Miklavž, se je udeležilo 40 
članov društva in povabljeni gostje. Najpomembnejši 
del je tvorilo poročilo o delu društva v preteklem letu in 
program dela za leto 2019, ki so ju podali predsednik, 
predstavniki posameznih sekcij, nadzorni odbor ter častno 
razsodišče. 
V društvu je trenutno včlanjenih okoli 70 članov, ki 
delujejo v treh sekcijah: v dramski sekciji, tamburaškem 
orkestru in mešanem pevskem zboru. V društvu si že več 
let želijo še folklorne skupine, vendar primanjkuje moških 
plesalcev. 
Letošnje leto je tudi leto izvolitev novih članov upravnega, 
nadzornega odbora in častnega razsodišča, ker je 
dosedanjim članom potekel štiriletni mandat.
Za mandatno obdobje prihodnjih štirih let je bilo  v 
upravni odbor predlaganih sedem članov: Peter Rodeš – 
predsednik, Danilo Žuran – podpredsednik, Marina Žuran 
– tajnica, Zvonko Raušl – dramska sekcija, Janez Krajnc – 
tamburaški orkester, Aleksandra Friš – mešani pevski zbor 
in Božo Hadler. 
V nadzorni odbor so bili predlagani Marija Kokol – 
predsednica, Nataša Krajnc in Cirila Gabron Vuk – članici. 

Za častno razsodišče pa sta bila predlagana Milka Hadler 
in Ivan Žigart. 
Vsi predlagani člani so bili potrjeni in izvoljeni za 
prihodnja štiri leta. 
V letu 2019 se bo društvo trudilo, da bo še naprej 
zagotavljalo nemotene pogoje za delo posameznih 
sekcij in za usklajeno in povezano delovanje. Društvo 
je financirano iz občinskega proračuna, delno pa tudi iz 
članarin, prostovoljnih prispevkov in sponzorstev. 
Letna članarina ostaja 5 evrov. Učenci, dijaki, študentje in 
brezposelni so plačila članarine oproščeni.
Nadaljevali bodo aktivnosti za večanje prepoznavnosti 
društva.
Posamezne sekcije bodo v skladu s programom 
organizirale lastne prireditve in se udeleževale nastopov.
Župan mag. Egon Repnik je pojasnil, da bo občina 
poskušala urediti prostorsko stisko v kulturnem domu 
s sanacijo in ureditvijo kleti, ureditvijo novega vhoda in 
energetsko sanacijo. 
Sledili so pozdravni govori gostov. 
Občni zbor se je zaključil z željami po nadaljnjem dobrem 
delovanju društva, s pogostitvijo in druženjem.

Andreja Lešnik
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PRIMER IZ PRAKSE:
OGREVANJE S KRONOTERM GEOTERMALNO 
TOPLOTNO ČRPALKO
Družina Povše se že 5. leto ogreva s toplotno črpalko 
z geosondo iz Kronoterma in za ogrevanje porabi 
povprečno le 30 evrov na mesec.

Štiričlanska družina se je v novo hišo vselila v letu 
2013. Hiša je klasične, a energijsko varčne gradnje, v 
velikosti 140 kvadratnih metrov. Zasnova je varčna, 
s precej dobro izolacijo in nizkoenergijska s talnim 
ogrevanjem. Vgrajena so tudi kakovostna troslojna okna 
in centralni sistem za rekuperacijo zraka. Za ogrevanje hiše 
in pripravo tople sanitarne vode so izbrali geotermalno 
toplotno črpalko zemlja-voda Kronoterm, za katero so 
pred namestitvijo naredili vrtino v globino 125 m.

Stroški ogrevanja in princip obratovanja toplotne 
črpalke z geosondo
Zakonca Povše sta se za sistem geotermalne toplotne 
črpalke odločila, ker nudi največje udobje, ker gre 
za zaprt sistem, ki omogoča večni vir.

Letni stroški ogrevanja znašajo v povprečju do 350 €. 
Zakonca sta se za geotermalno toplotno črpalko odločila 
kljub nekoliko višji začetni investiciji. Vendar so se njuni 
izračuni pred odločitvijo za investicijo v toplotno črpalko 
potrdili, prihranek na dolgi rok občutita že sedaj, ko je 
toplotna črpalka v pogonu 5 let.

Stroški obratovanja toplotne črpalke so namreč toliko 
nižji, da bodo skupni stroški (investicija v sistem + stroški 
obratovanja) po nekaj letih nižji od skupnih stroškov v 
primeru izbire drugega ogrevalnega sistema. Odpadejo 
tudi stroški, kot so nakup zalogovnika, izgradnja 
dimnika, čiščenje, dimnikarski stroški, ki so pri ostalih 
ogrevalnih sistemih nujni.

Nepogrešljiv pripomoček pa je tudi Kronotermova 
aplikacija Home Cloud, s katero so opremljene vse 
Kronotermove toplotne črpalke, in ki omogoča 
spremljanje delovanja, diagnosticiranje toplotne črpalke, 
pa tudi spremljanje temperature v hiši in zunaj nje: “Da, 
zelo sva zadovoljna z izbiro geotermalne toplotne črpalke. 
Z vsem: s tihim delovanjem in majhnostjo notranje enote, 
z načinom izvedbe, delovanjem … Predvsem pa z zelo 
nizkimi stroški. Do danes tudi nisva imela še nobenih težav, 
zato težko komentirava nedelovanje. Smo štiričlanska 
družina z dvema majhnima otrokoma, zato nam je udobje 
in toplina doma na prvem mestu. Običajna temperatura 
v hiši v zimskem času je pri nas 23°C. Toplotna črpalka 
deluje ves čas, 24/7, poleti in pozimi, in to je to. Pozimi se 
z njo ogrevamo, poleti hladimo. Najprej sva računala, da 
bova v poletnih dneh zaradi sončne lege potrebovala še 
klimatsko napravo, vendar se je sedaj izkazalo, da odlična 
izolacija hiše, v kombinaciji s hlajenjem s toplotno črpalko 
in sistemom za rekuperacijo zraka, zadostuje. Kar pa se tiče 
rednih vzdrževalnih servisov, jih opravljamo na vsaki 2 leti, 
ko serviserji pregledajo toplotno črpalko, tesnila, nivo plina, 
očistijo filtre in preverijo nastavitve. To nas ob njihovem 
obisku stane približno 100 eur. Geotermalno toplotno 
črpalko bi vsekakor priporočala tudi drugim.”

Zanesljivost delovanja toplotne črpalke v času 
najnižjih zimskih temperatur
Sistem za ogrevanje deluje dovolj kakovostno, da v tako 
izolirani hiši ne potrebujejo dodatne peči ali kamina ter 
tako monovalentno delovanje zagotavlja popolno udobje. 
Geotermalna toplotna črpalka brez težav deluje tudi v 
najnižjih zimskih temperaturah. Zakonca povesta, da 
je bilo doslej najhladneje leta 2014, ko so zjutraj izmerili 
-16°C in je toplotna črpalka normalno obratovala. Sicer 
pa ima njihova toplotna črpalka vgrajen tudi dodatni 

grelec moči 3×2 kW za 
najhladnejše dni, vendar doslej 
še ni bil vklopljen.

Več: www.kronoterm.com, info@
kronoterm.com

KAKO PRIHRANITI PRI NAKUPU 
TOPLOTNE ČRPALKE?

Za brezplačen prenos obiščite našo spletno stran 
www.kronoterm.com/eknjiga/

Za vas smo pripravili brezplačni e-priročnik. 
 

NAROČITE ŠE DANES!
*Število brezplačnih izvodov je omejeno.

2019_05_09 Kvadrati 1-3_200x80 mm - e-knjiga.indd   1 09/05/2019   12:17:31
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Upokojenci DU Miklavž in iz sosednjih društev se 
srečujemo na medsebojnih tekmah v ligi Zgornje 
podravske regije, prav tako pa se udeležujemo tekem ob 
Jezernikovih dnevih v Rušah. Sodelujemo na izbirnem 
tekmovanju za republiško tekmovanje in seveda tudi na 
novoletnih turnirjih KK Miklavž. In nekaj naših dosežkov:
–  2. mesto mariborske regije ob mesecu starejših občanov 

za leto 2018,
–  na 5. mestu smo v ligi ZPR,
–  prav tako imamo 5. mesto na memorialnem tekmovanju 

ob 40-letnici sekcije Maribor center v močni konkurenci 
14 ekip, v katerih sodelujejo tudi nekdanji odlični 
kegljači A ekipe Konstruktorja

–  in pa, na kar smo posebej ponosni - 2. mesto na 29. 
tradicionalnem novoletnem turnirju KK Miklavž. 

Naše matično kegljišče je pri »Merčniku« - to je kegljišče 
za gasilskim domom v Miklavžu, kjer se srečujemo v 
ponedeljek od 14. do 16. ure in pa ob petkih od 9. do 12. 
ure .
Vabimo pa seveda vse rekreacije in kegljanja željne 
upokojence, da se nam pridružijo. Vse informacije pa 
lahko dobite na naših druženjih na kegljišču.

Milan Gobec

Aktivnosti 
sekcije steznega 

kegljanja Du miklavž

Ribiško 
tekmovanje 

v počastitev občinskega 
praznika

Dan s soncem obsijan je kot naročen za ribolov, druženje 
in preživetje v naravi, dan, kot si ga lahko samo želimo. 
Odločitev, da smo srečanje pred tednom dni zaradi 
napovedi slabega vremena preložili, se je pokazala 
kot pravilna. Tokrat, 20. aprila 2019 pri Miklavški 

mlaki, nas je pričakalo sonce, vedri obrazi naših članov 
ribičev in gostov. Kljub praznični soboti se je zbralo 27 
posameznikov, 9 ekip. S svojo prisotnostjo nas je počastil 
tudi župan Egon Repnik, ki je spregovoril nekaj pohvalnih 
in spodbudnih besed za današnje ribiško srečanje ter se 
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V mesecu aprilu, ko se odvijajo razne prireditve v 
počastitev občinskega praznika, je Turistično društvo 
Miklavž na Dravskem polju še enkrat več izvedlo dan 
odprtih vrat naše največje kulturno-zgodovinske 
znamenitosti. Vstop v miklavško rimsko gomilo (št. 1) 
je bil obiskovalcem omogočen v soboto, 20. aprila. 
Strokovno razlago smo izvedli ob vsaki večji skupini 
med 10. in 12. 30 uro. Program smo tudi letos popestrili 
s pokušnjo »rimskih dobrot« v podobi rimskega kruha 
(libum), oliv, sira in vina. Na sončno soboto si je gomilo 
'do kosila' ogledalo okoli 25 obiskovalcev. Veseli nas, da je 
vedno več obiskovalcev iz sosednjih občin. Tudi letos smo 
na isti dan izpeljali še večerni ogled gomile, ki so ji med 
19. 30 in 21. 30 uro prav poseben šarm dajale prižgane 
svečke. Večerno vodenje smo izpeljali okoli 20. ure, ko se 

zahvalil za organizacijo. Vsem skupaj je za želel dober 
prijem, katerega smo se tudi nadejali. Vendar je vpliv 
polne lune opravil svoje in ulov ni bil ravno takšen, kot 
smo si ga želeli in pričakovali. Na koncu pa so vseeno bili 
doseženi dobri rezultati, tako ekipno kot posamezno. Pri 
ribolovu ni dovolj samo znanje, potrebno je imeti tudi 
nekaj sreče in to so najboljše ekipe in posamezniki tudi 
dokazali.
Rezultati so bili naslednji:
EKIPE
1. mesto – ZLATOROG – 8 kaz. točk
2. mesto – SLIVNICA – 8 kaz. točk
3. mesto – DRINKERSI – 9 kaz. točk

POSAMEZNO
1.  mesto – Herman TOPLAK, 

ekipa ZLATOROG – 32,490 kg

2.  mesto – Franc KUPČIČ, 
ekipa DRINKERSI – 15,560 kg

3.  mesto – Aleš ROJKO, 
ekipa OBČINA MIKLAVŽ – 10,620 kg

 
Najboljše tri ekipe in trije posamezniki so prejeli pokale, 
člani prvih treh ekip pa tudi medalje. Člani Ribiškega 
društva Miklavška mlaka se vsem udeležencem 
zahvaljujemo za sodelovanje, Občini Miklavž, ki je bila 
donator pokalov in medalj kot že vrsto let, pa še posebej 
iskrena HVALA.
Lep pozdrav vsem in na svidenje prihodnje leto!!!

Srečko Herceg

Dan odprtih vrat - 
Miklavške gomile 2019

je pričelo počasi mračiti. Dogodek je vnovič lepo uspel, 
prišlo je okoli 40 obiskovalcev. Naj na koncu ponovno 
izpostavim, da ima naše društvo že štiri leta delujočo 
facebook stran (»Turistično društvo Miklavž na Dravskem 
polju«), ki jo je za svojo vzelo že okoli 400 ljudi. Všečkajte 
nas tudi vi in se seznanite z dogodki, ki jih pripravljamo za 
vas oziroma se odvijajo v naši občini!

                 Matjaž Grahornik,
TD Miklavž

Foto: Aleksandra Petković in Matjaž Grahornik

Gomila ob mraku

Pogrnjena miza
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DRUŠTVENA DEJAVNOST

Nogometni 
turnir

v Dravskem Dvoru povezal 
kraje Občine Miklavž

Kot športna popestritev letošnjega občinskega 
praznovanja v dneh meseca aprila je bil prav gotovo 
prvič izpeljan Turnir malega nogometa v Dravskem 
Dvoru. Domači krajevni svet je s simboliko medvaškega 
nogometnega spopada želel predvsem prijateljsko 
povezati vse kraje v občini Miklavž. 26. aprila 2019 so 
tako na še „svežem“ športnem objektu poleg domače 
gostili nogometne ekipe iz Miklavža in Skok, ekipa iz 
Dobrovc pa se je, hudomušno rečeno, žal na poti izgubila. 
Številni navijači in obiskovalci so dogodek popestrili  in 
prijateljsko spodbujali vse tekmovalce. Pa vendarle je 
nekaterim mali nogomet morebiti ljubši, morebiti imajo 
z njim več izkušenj, morebiti pa je bil na tem turnirju še 
kanček sreče. 
Prva tekma je tako na igrišču pomerila ekipi iz Skok in 
Dravskega Dvora, kjer so slednji slavili ob rezultatu 3:4. 
Druga tekma je bila odigrana med ekipama Skok in 
Miklavža, tokrat so suvereno z 9 goli nasproti 4, slavili 

Miklavščani, kar jih je popeljalo v finale z gostitelji, 
ekipo Dravskega Dvora. Finalna tekma je tako pomenila 
nogometni spopad med največjim in najmanjšim krajem 
občine Miklavž, ob številnih zadetkih pa še kako zanimiva.  
Dravskodvorski nogometaši so ob koncu vendarle premoč 
priznali Miklavščanom, ki so z rezultatom 9:4 postali 
zmagovalci 1. Turnirja malega nogometa v Dravskem 
Dvoru. Nogometni spektakel je bil povezan z uradno 
razglasitvijo in podelitvijo pokalov. Prav vsi so jih bili 
veseli, kakor tudi primernega okrepčila, ki ni manjkalo, da 
pa o prijetni družbi sploh ne govorimo. 
Predsednik KS Dravski Dvor, Boris Ploj, je ob koncu 
dogodka povzel, da je vsak začetek težak, a ni bilo težko 
na novem športnem objektu pripraviti prvi športni 
dogodek. Le-ta pa bo prihodnje leto že drugi, kot so 
obljubili.  

Mateja Pleteršek

KP Hrast je odprl sezono petanke s tradicionalnim, že 
12. po vrsti Jožefovim turnirjem. V prelepem sončnem 
vremenu se je na igriščih v Dobrovcah zbralo 36 dvojic iz 
Slovenije in Hrvaške. 
Domači klub se je kot že velikokrat pokazal kot dober 
organizator in nič drugače ni bilo tudi tokrat, saj so 
pohvale deževale z vseh strani. Samo tekmovanje je 
potekalo po klasičnem sistemu Buchwalds, tako da 
smo po petih krogih dobili 16 najboljših dvojic, ki so se 
potegovale za najboljša mesta. Na koncu sta prvo mesto 
osvojila reprezentanta Slovenije (Dovžan, Skrbinek), ki 
sta v dramatičnem finalu premagala domačega igralca 

(Kirbiš), ki je igral skupaj s Kajo Jamnik, edino, ki je do 
sedaj priigrala Sloveniji petankarsko medaljo. Osvojila je 3. 
mesto na EP v Franciji v disciplini natančno izbijanje. Tudi 
tretje mesto je ostalo v domačem klubu Hrast (Peklar), 
tako da smo s turnirjem izjemno zadovoljni. 

Bogdan Kirbiš

Petankarji 
odprli sezono
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MLADI UPI

V petek, 26. 4. 2019, smo na Osnovni šoli Miklavž na 
Dravskem polju organizirali prireditev z naslovom 
Ura spomina. Ta prireditev je govorila o Mici Rokovi in 
partizanskih zemljankah na območju Miklavža, ki je po 
vsebini povezana z državnim in mednarodnim praznikom. 
Nekaj učencev 8. in 9. razreda je pripravilo dokumentarec 
o Mici Rokovi oziroma Mariji Falež, ki so ga predvajali na 
omenjeni prireditvi Ura spomina. Pri tem projektu so nam 
pomagali dr. Marjan Žnidarič in sin Marije Falež oz. Mice 
Rokove, pri izbiri literature pa nam je pomagal Muzej 
narodne osvoboditve Maribor.
Marija Falež je bila aktivistka Osvobodilne fronte. Po 
okupaciji slovenskega ozemlja leta 1941 je bilo tudi 
v Miklavžu organizirano odporniško gibanje. Aktivisti 
Osvobodilne fronte so se med drugim začeli zbirati pri 
Mariji Falež, kjer je bila v letih 1943 in prvi polovici leta 
1944 glavna postojanka odporniškega gibanja v Miklavžu. 
Pri njej doma pa je imela tudi dva bunkerja, kjer so se 
skrivali takrat, ko so jih okupatorji napadli, ali pa je nekdo 
potreboval zdravniško pomoč.
Spomladi leta 1944 sta bili zgrajeni dve partizanski 
zemljanki za potrebe Lackove čete oziroma bataljona 

Ura spomina

in okrožne ilegalne tehnike. Zemljanki sta oddaljeni 
približno dva kilometra. Zemljanka Triglav leži v gozdu 
dobrih petdeset metrov od Ulice miru v Miklavžu. 
Zemljanka Sevastopol pa leži v gozdu tik ob Miklavški 
mlaki. Zemljanki je uporabljala Lackova četa, in sicer 
zemljanko Triglav so uporabljali za štab Lackove čete, 
zemljanko Sevastopol pa za okrožno tehniko.
Tako imenovane Ure spomina (na naši osnovni šoli v 
Miklavžu je bila že 64.) že vrsto let v sodelovanju s šolami 
pripravlja Združenje za vrednote NOB Maribor in so ena 
najuspešnejših oblik ohranjanja in prenašanja vrednot 
NOB na mlade. Pomembno je, da tudi mlajše generacije 
spoznajo zgodovinske dogodke in osebe, ki so delovale v 
naši neposredni bližini.
 

Lana Ferčal in Lana Kastelic

Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju je 16. marca 
2019 sodelovala na sejmu Altermed v Celju. Letošnja tema 
je bila »Z JABOLKOM DO ZDRAVJA«. 
Učenke 2. razredov so plesale in s tem ozaveščale, kako 
pomembno je gibanje za zdravo življenje, učenke 9. 
razredov pa so pripravile jabolčno sladico v kozarcu.
  Na naši stojnici letos ni manjkalo najrazličnejših jedi in 
stvari, povezanih z jabolki, ki so jih naši učenci pripravili in 
ustvarili pod vodstvom svojih mentorjev. Pekli so jabolčno 
pito, jabolčni kolač, jabolčni štrudelj, rožičevo-jabolčno 
pecivo, ajdovo pito z jabolki… Kuhali so jabolčni kompot 
in jabolčno marmelado, sušili jabolčne krhlje... Učenci 
podružnične šole so izdelali pretikanke, jabolka iz papirja, 
kaširana jabolka…
Dan je potekal v prijetnem in sproščenem vzdušju. 
Ponovno smo uspešno zastopali barve naše šole, saj smo 
prejeli zlato priznanje. 

Janja Štrucl

Sejem altermed
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KRAMLJANJE O JEZIKU

Ali dovolj spoštujemo svoj 
materni jezik?

Takšno vprašanje si večkrat postavljam, ko na sprehodu 
opažam tujejezične napise na trgovinah ali gostilnah, 
ko zasledim tuje poimenovanje slovenskih podjetij, 
ko prebiram obvestila in reklame v angleščini, kar je 
seveda povsem v nasprotju z Zakonom o javni rabi 
slovenščine. To je zagotovo zelo škodljivo onesnaževanje 
naše jezikovne pokrajine. Se vam morda zdi, da je na 
primer prejšnji mariborski hotel Orel danes veliko bolj 
imeniten, odkar na njegovem pročelju kraljuje napis Ibis 
Styles Maribor City Center, ali ko se na neki prodajalni 
perila šopiri ime Super style outlet and second hand? 
Včasih smo celo imeli podjetja, ki so kljub slovenskemu 
poimenovanju bila svetovno znana in uspešna 
(Slovenijales) ali so znana v svetu tudi še danes (Krka). Je 
sosedov kruh vedno okusnejši od domačega? Je res vse, 
kar zveni tuje, veliko boljše? Obenem se mi zdi potrebno 
poudariti, da vsi naši sosedje, še posebej pa to velja za 
Francoze, a tudi za Nemce, so neprimerno bolj občutljivi 
za svojo materinščino, kar ljubosumno čuvajo svoj 
besedni zaklad. Jezik je vendarle naša duhovna domovina, 
z njim se najbolj poistovetimo kot Slovenci. Je kot 
dragocena posoda, v katero izlivamo čustva in misli, da se 
ne izgube, da jih ohranimo poznejšim rodovom. Številni 
slovenski izobraženci, pisatelji, pesniki in znanstveniki 
so se skozi tisočletno zgodovino borili za ohranitev 
slovenskega jezika zoper zatiralce in potujčevalce našega 
naroda. Jezik je bil tista obrambna moč, katere smo se 
oklepali, da smo kot narod preživeli in obstali. »Močan 
si, o slovenski narod!« je zapisal Ivan Cankar. »Tisoč in 
petsto let krvaviš, izkrvavel nisi! Narod mehkužnik bi dušo 
izdihnil, še sveče bi mu ne žgali, še bilj bi mu ne peli – ti 
pa, tisočkrat ranjen, v trpljenju utrujen, ti komaj zmaješ 
z rameni pod težko sovražno pestjo in praviš: Nikarte, ta 
burka je stara že tisoč let!«

Res je, z jezikom najbolj čutimo pripadnost svojemu 
narodu. Verjetno se vam je že kdaj primerilo, ko ste bili kje 
daleč od doma in ste tam naleteli na povsem neznanega 
rojaka, a vendar ste takoj začutili do njega nekakšno 
sorodstveno, bratovsko bližino. Že Stritar je zapisal, da je 
domoljubje doma v tujini. In prav tega domoljubja nam 
danes zelo manjka. Zakaj? Kje so vzroki za tako neprizadet 
odnos? Žal mora biti človek ogrožen, šele takrat se zave 
svojih narodnostnih korenin.

Ne samo tujejezični napisi, tudi v vsakdanjem 
pogovornem jeziku mrgoli predvsem angleških prevzetih 

besed, zlasti se to najbolj kaže v govorici mladih, ko je 
vse okej in ful fajn, ko gredo v lajf in podobno, ampak 
to niti ni tako zaskrbljujoče, saj smo tudi pred mnogimi 
leti na veliko uporabljali razne germanizme, pozneje pa 
še južnoslovansko jezikovno sočnost. Take besede se 
kaj rade razraščajo kot tujerodne rastline, in ne bogatijo, 
ampak siromašijo lastni jezik.

Ko prebiram časopisje (tudi Naše izvire) ali prisluhnem 
radiu ali govorcem na televiziji, večkrat pomislim, zakaj 
neki je potrebno uporabljati toliko tujk, ko vendarle 
premoremo ustrezno domače besedje, saj so končno 
vsa tovrstna sporočila namenjena čim širšemu krogu 
občinstva. Prepričan sem, da vsem niso razumljive 
besede, ki jih zlasti politiki silno radi uporabljajo, ko 
nas prepričujejo, da je nekaj transparentno, ko bi pa 
lahko isto misel izrazili, da je nekaj jasno, razvidno ali 
razumljivo; prav tako, ko pišemo o monitoringu, bi tujko 
raje nadomestili z besedami opazovanje, spremljanje ali 
nadzor; ko srečujemo besedo implementacija, nam je 
veliko bolj razumljiva domača beseda izvedba. In tako 
dalje in tako dalje.

Zakaj torej tako? 

Če se namreč sami ne bomo cenili, nas tudi drugi ne bodo. 
Jezik je vendarle predvsem zato, da se sporazumevamo 
med seboj.

Premalo se zavedamo, da je slovenščina povsem 
enakovreden jezik v veliki družini evropskih narodov. Ima 
vse, kar imajo veliki jeziki, morda še celo več. Redki so 
namreč jeziki, ki bi imeli tako bogato narečno razvejanost 
in bi poznali dvojino. Jezik je nedvomno prvovrstna 
kulturna vrednota, saj je v njem, kot je zapisal Župančič, 
»shranjena vsa skrb in gorečnost naših reformatorjev, 
ves up in strah Prešernov … otožnost Gregorčičeva, 
borbenost in tišina Cankarjeva…«

Ivan Žigart
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50 skupnih let
zakoncev Žigart iz Skok

Devet desetletij
Marije Dobaj iz Dobrovc

Zlatoporočno praznovanje je drugo majsko soboto zbralo 
svate pri Majdi in Jožefu Žigartu iz Skok. Zlatoporočenca 
sta se ponovno zaobljubila kot takrat 10. 5. 1969. leta 
v Majšperku, ko je nevesta štela 18 in ženin 25 let. 
Tokrat, po petdesetih letih, je bil njun dan s soncem 
obsijan, takrat pa ob strašni nevihti žal ne, slednja je 

s tragedijo zaznamovala tudi krajane Skok. Pa vendar 
sta mladoporočenca takrat radostno in polna načrtov 
stopila v zakonski stan. Čez tri mesece ju je obogatila 
prvorojenka Valerija, 11 let za njo pa še Andreja. Družina 
je ves čas prebivala v Skokah, sprva na Jožefovi domačiji, 
kamor se je iz Sestrž priselila Majda. Kmalu zatem sta si 
v neposredni bližini z lastnim delom in trudom zgradila 
svoj dom. Jožef je kot tekstilni mojster delal v tovarni 
MTT, Majda sicer frizerka pa je bila nazadnje zaposlena 
v trafiki Tobačne. Delo in gibanje v naravi ju spremlja že 
od mladih nog; v upokojenskem stažu sta le nekoliko 
zmanjšala obseg in tako sedaj vestno skrbita za urejeno 
okolico njunega doma. Majda svojo ljubezen deli tudi z 
rožicami, ki jo vedno nagradijo, in številna priznanja za 
lepo urejeno okolje so našla prostor v njunem domovanju. 
Prav gotovo so rožice bile vir energije Majdi, ko ji zdravje 
ni bilo naklonjeno; a je to le še spomin, saj zakonca Žigart 
v slogi in zdravju uživata v družbi vnukinj Rebeke in Eme 
ter vnuka Jaše. Njim sta gotovo že zaupala, kako so se 
sploh združile poti dveh mladih src: kriva je bila veselica v 
Miklavžu, kjer sta se mudila dva Jožefa in dve sestrični. 
Po petdesetih letih zakona je bila ponovno veselica, želja 
ženinu in nevesti je bilo obilo, pridal jih je tudi župan; pa 
naše uredništvo še dodaja: Naj v zdravju in ljubezni večno 
traja!

Mateja Pleteršek 

Bil je 7. maj 1929. leta, ko je vas Dobrovce bila še kako 
drugačna, ko so ljudje hiteli z drugačnim tempom in ko 
so se veselili drugačnih trenutkov. Tistega dne, izpred 
90 let, je ta svet zazrla drugorojenka Marija Gredelj, ki je 
svoje otroštvo in mladost preživljala v družbi treh bratov 
in treh sestra. Najstarejšega brata Tomaža, ki se je pridružil 
narodnoosvobodilnemu gibanju, je izgubila   leta 1945 
na Pohorju. In po njegovi žrtvi se tako imenuje Gredlova 
ulica v Dobrovcah. Vsakdan velikih družin in trdo delo na 
polju so Marijo utrdili v močno in odločno žensko, ki si 
je z Janezom Dobajem, le streljaj od doma, na dedkovi 
domačiji ustvarila družino. Obogatilo jo je sedem otrok: 
Marjan, Rafael, Jože, Majda, Dragica, Ivan in Dunja. Žal je 
že pri 41 letih izgubila moža in tako ji ob službi v Tam-u, 
skrbi za družino in obdelovanju zemlje, še zdaleč ni bilo 
lepo in lahko. Usoda jo je še posebej pretresla ob izgubi 
hčere Majde, pred kratkim še sina Marjana. Pa vendar 
veselje najde v družbi 12 vnukov in 17 pravnukov, tako, 
kot je bila vesela rojstnodnevnega obiska župana Egona 

Repnika, Antona Lozinška v imenu KS Dobrovce, Dragice 
Škulj v imenu KO RK Dobrovce ter Jožeta Brumna in 
Justine Režman iz DU Dobrovce. Prav vse je s svojim 
humorjem in direktnostjo nasmejala, povedala zanimive 
pripetljaje iz preteklosti in zaupala recept dolgega in 
zdravega življenja: “Fejst je treba delati.“
Druga najstarejša krajanka Dobrovc se veseli vsakega 
dne, poleg prebiranja revij, gledanja televizije, rada 
tudi križanke rešuje. Da bi bilo zdravje še vrsto let njen 
sopotnik, so bile v zadnjih dneh izrečene želje, ki se jim 
pridružuje tudi naše uredništvo. 

Mateja Pleteršek

PABERKI
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PABERKI

Ali je z nabavo aparatov za oživljanje
srca (defibrilatorjev) vse delo s tem opravljeno?

V Sloveniji vsak dan umre povprečno pet oseb zaradi 
nenadnega zastoja srca. Večina teh dogodkov se 
zgodi izven zdravstvenih ustanov. Za razliko od 
drugih zdravstvenih zapletov je nenadni zastoj srca 
najbolj odvisen od hitrosti ukrepanja. Z vsako minuto 
neukrepanja se možnost preživetja zmanjša za 10 %, 
hkrati pa se povečuje možnost možganskih okvar. Po 
10 minutah ni več možnosti preživetja. Pri nenadnem 
zastoju srca je torej treba ukrepati takoj, še pred prihodom 
reševalne ekipe. Treba je začeti s temeljnimi postopki 
oživljanja, veliko večjo možnost preživetja pa pomeni 
pravočasna uporaba defibrilatorja. 
Župan mag. Egon Repnik in Občinski svet Občine Miklavž 
so pokazali veliko razumevanje za ohranjanje pri življenju 
občanov ob nenadnih zastojih srca. Pred kratkim so kupili 
in namestili pet aparatov za oživljanje srca in jih namestili 
v vseh štirih krajevnih skupnostih Občine Miklavž. Iz 
razgovora z županom pa je bilo povedano, da je v načrtu 
nabava še dveh aparatov, ki bi jih namestili na krajih, kjer 
se zbere večje število ljudi, in sicer pri Športnem parku pri 
Osnovni šoli Miklavž ter pri Športnem parku Dobrovce. 
Vse v redu in prav in pohvale vredno ! Seveda pa s tem 
še ni rešeno poslanstvo in namen teh aparatov. Vedeti 
je potrebno, da so ti aparati namenjeni vsem občanom 
občine pri oživljanju srca tudi doma. Novičko, kje so ti 
aparati nameščeni, so objavile Miklavške novice - to pa še 
ni vse.  
Prepričan sem, da je potrebna sistemska ureditev 
evidence, uporabe, vzdrževanja in izobraževanja  od 
predavanj, tečajev, praktične vaje in vaje, s katerimi bi 
pregnali odpor in strah do aparatov – defibrilatorjev. 

Takšna strokovna predavanja in tečaje, usklajene z 
evropskimi smernicami, prireja Društvo za srce in 
ožilje Maribor in Podravje z zdravniki z mednarodnim 
certifikatom. Naučijo udeležence tečaja pravilno ravnati 
pri zastoju srca doma, delovnem mestu, med športom 
in rekreacijo ali kjer koli pod geslom: »Naučite se nekaj 
novega in še kako  koristnega!«
Še kako koristno bi bilo seznaniti občane z nekaj več 
informacij. Tudi o tem, kdaj govorimo o možganski kapi 
in kdaj o zastoju srca. Tudi to je dobro vedeti, da srce ni 
avtomobil, ki ga lahko popraviš večkrat. Pri oživljanju srca 
je samo ena možnost in še ta je časovno omejena na 10 
min.! Če si jo zamudil, druge možnosti ni več ! 
Sistemske rešitve in dopolnitev pomoči pri oživljanju 
srca bi bilo prav, če bi občinska uprava in številna 
miklavška društva, posebno društvo Glog, Koronarni klub, 
Organizacije Rdečega križa in civilne zaščite razmišljali in 
iskati možnost pridobiti osebe, ki so oz. bi še opravile tečaj 
oživljanja in bi bile pripravljene priskočiti na pomoč osebi 
v teh težkih usodnih trenutkih na kraju samem, osebo, ki 
bi na telefonski klic pohitela po aparat in ga ponesla na 
kraj ponesrečenca ter pomagala pri oživljanju. Seveda bi 
osebo v takih primerih lahko tudi nagradili. 
Naj samo prikličem v spomin trenutek, ko se zgodi zastoj 
srca in to še kaj rado ponoči, ko sta doma morda samo 
dve osebi. Nastane panika, da ne veš, kaj bi storil najprej: 
koga bi klical za pomoč, za nasvet, telefonsko številko, 
kako naj  pomagam, nudim tolažbo in pomoč bolniku? Ali 
naj  zapustim bolnika in odhitim po aparat za oživljanje, 
ki je oddaljen od hiše itn.? Vse skupaj pa je izgubljanje 
dragocenega časa! V takšnih primerih bi bila prava prej 
omenjena oseba. Tudi rešilec na številki 112 ni v nekaterih 
primerih ravno tisti trenutek na razpolago.
Oplemenitimo investicijo in pomagajmo pri oživljanju 
srca ter  pomagajmo prizadetim občanom v teh paničnih 
trenutkih. Potrebno je torej le še nekaj več kot samo 
nabava in montaža aparatov. Sedaj smo poklicani vsi k 
sodelovanju: občina, društva in občani 

Upam, da bo razmišljanje padlo na plodna tla.

Rafko IzlakarRazni modeli defibrilatorjev

Opozorilna tabla, kjer so nameščeni aparati Tel.št. za  REŠILCA 
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