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ZAKLJUČEK GRADNJE
komunalne infrastrukture v Dravskem 
Dvoru - 2. faza

Foto: Panda

Spoštovane bralke in bralci
Naših izvirov!

Ob koncu leta bi se
vam radi zahvalili, 

da nas spremljate in 
prebirate naše glasilo.

Želimo vam vesel božič 
in vse dobro v

novem letu 2020.

Uredniški odbor 
Naših izvirov



3

Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

UVODNIK

Simbol naše občine sveti Miklavž smo lepo počastili. 
Vesel sem, da se zna toliko občanov poistovetiti z našim 
simbolom, tudi simbolom naše zgodovine in tradicije na 
območju Dravskega polja, tik ob mestu Maribor. Učenci 
iz naše šole so ponovno pripravili lepo prireditev ob 
tradicionalnem miklavževanju, ki jo je obiskala množica 
otrok, staršev, dedkov, babic… Lepo je bilo videti, s 
kakšnim veseljem in zanosom so učenci obiskovalcem 
ponujali svoje izdelke v šolskem darilnem bazarju. V 
pripravo teh so vložili veliko truda in domiselnosti. Da 
smo jih pohvalili, jim je bila največja nagrada. V ospredju 
darilnega bazarja je seveda humanitarna nota, narediti 
nekaj dobrega za drugega. Ravno božični in novoletni 
čas je seveda tisti čas, kjer naj vsaka naša beseda in vsako 
naše dejanje najde lepo mesto.      

Na številnih družabnih dogodkih v celotni občini v 
času veselega decembra smo zasledovali predvsem cilj 
druženja občanov vseh generacij. Malo hudomušno 
in malo zares smo obudili spomine na dogodke iz 
preteklega leta, naredili tudi kakšen plan za v prihodnje. 
Veliko občanov kaže voljo in interes, da vsak po svoji moči 
in znanju prispeva nekaj »lastnega« za dobrobit vseh. In 
to je tisto, kar je v meni vzbudilo zadovoljstvo. Gotovo 
nikoli ne bo nekaj dobrega enako dobro za vse oči in 
gotovo nikoli ne bomo imeli med sabo samo zadovoljnih 
ljudi. Takšna družba bi bila utopična. Kar nekajkrat sem 
pred občani dejal, da v svojih prednovoletnih govorih 
ne bom našteval, kaj smo letos naredili v občini, katero 
cesto smo izgradili, katero stavbo smo obnovili, katero 
igralo smo namestili…, ker to lahko sam vidi vsak, ki to 
želi. Vendarle pa mislim, da smo krajevni sveti, odbori 

občinskega sveta, občinski svet, občinska uprava in 
župan skupaj naredili vse, kar je bilo v naši moči, da 
smo izpolnili večino planov v preteklem letu. Žal nam ni 
uspelo obnoviti šolskih športnih igrišč v Miklavžu, vendar 
sem kljub temu prepričan, da bodo učenci in krajani 
Miklavža veseli povsem novih igrišč v pomladnih mesecih 
prihodnjega leta. Izvedli smo tudi prvi zbor krajanov 
v Dravskem Dvoru, ki je potekal v pozitivnem vzdušju. 
Krajani Dravskega Dvora so zadovoljni s komunalnim 
urejanjem svojega kraja, zanimalo pa jih je seveda, kako 
bodo potekala dela v prihodnjih letih. V finančnem 
smislu nas morda čakajo malo manj ugodna leta, ker 
se obstoječa evropska finančna perspektiva izteka oz. 
je bolj kot ne že zaprta, nova še ni dorečena. Tako se 
moramo zanesti nase in investicije pretežno planirali zgolj 
z lastnimi proračunskimi sredstvi. Hočemo ali nočemo, 
tudi tako bo šlo, čeprav smo tako naša občina kot vse 
druge slovenske občine še precej odvisni od izdatnosti in 
namenskosti finančne malhe iz Bruslja.   

Župani seveda ne želimo stalne odvisnosti od nekoga, 
želimo stalne in zanesljive finančne vire. Občanom ne 
želimo pripovedovati pravljic, želimo zanesljive zgodbe. 
Zato želimo imeti dorečena finančna razmerja z lastno 
državo in ne čakati, kaj bo storil ta ali oni iz Bruslja. Ali 
iz Ljubljane. V preteklih letih je bila podana precejšnja 
mera doslednosti naše države pri nalaganju novih nalog 
občinam, katere bi morala opraviti sama. Sredstva za te 
naloge so v toku časa vedno manj dohajala izdatke, ki 
so se občinam višali predvsem zaradi dviga življenjskih 
stroškov, dviga plač v javnem sektorju ipd. Posledično 
je seveda ostajalo manj sredstev za nujno potrebne 
investicije. Skupnost občin Slovenije je zato želela le-
tem izdatkom uskladiti vrednost t. i. povprečnine, ki 
pripada občinam kot največji finančni vir v proračunu. 
Moj županski kolega iz Občine Hoče-Slivnica je pred 
obravnavo predloga v državnem zboru v družbo županov 
občin Maribor, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Duplek, Starše 
in Miklavž povabil vse državne poslance iz širšega 
mariborskega območja na t. i. »delovni zajtrk«, da bi 
jim praktično in prijateljsko razložili trenutno finančno 
situacijo, s katero se soočamo. In ne boste verjeli, na 
kakšen odziv smo naleteli. Prišel ni prav noben poslanec, 
le nekaj se jih je skopo opravičilo. 

Kakorkoli, nič nam ne more in ne sme uničiti dobre volje 
v veselem decembru v družbi svojih najdražjih. Komaj že 
čakam, da bom s šibo, ki mi jo je prinesel na občino sveti 
Miklavž, »tepežkal« po Ljubljani in Bruslju za proračunske 
evre.

Drage občanke in občani, veliko osebne sreče in zadovoljstva 
ter obilo zdravja v letu 2020

Vam želim župan Egon Repnik.
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NAVODILI O ODMIKIH OBJEKTOV
OD CESTE, LEGALIZACIJI OBSTOJEČIH OBJEKTOV 
IN MENJAVI ČRNIH ZABOJNIKOV

Še v drugo se je sestav Občinskega sveta Občine Miklavž 
na Dravskem polju v mesecu novembru sestal, sicer tokrat 
v 10. rednem sklicu ter potrdil posebna Navodila za izdajo 
soglasij za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov 
v varovanem pasu občinskih cest. Odmiki enostavnih 
in nezahtevnih objektov od parcelne meje s cesto so 
najmanj 2 m. Izjeme so nadstreški za avtomobile, ki se 
lahko gradijo do parcelne meje s cesto. Nadstrešek za 
avtomobile je lahko visok največ 3,5 m in ne sme imeti 
polnih stranic v dolžini 2 m od parcelne meje s cesto. 
V območju varovalnega pasu občinske ceste se lahko 
kot pomožni objekt postavi samo en enostaven ali en 
nezahteven objekt (samo ena nadstrešnica za avtomobile 
ali garaža) in ograja. Z določitvijo odmika v prej navedenih 
navodilih je poglaviten razlog prometna varnost in z 
vidika urejenosti naselja, odprtosti prostora in svetlega 
koridorja ulic. 
Občinski svet pa je potrdil tudi Navodila za podajo 
soglasij k manjšemu odmiku od parcelne meje s cesto za 
legalizacijo obstoječih objektov, in sicer se manjši odmik 
od parcelne meje s cesto ob legalizaciji objektov dovoli 
ob upoštevanju veljavnih prostorskih pogojev na podlagi 
pozitivnega mnenja občinskega urbanista in Odbora 
za komunalo. V naselju Miklavž je tako glede odmikov 
določeno, da je odmik od parcelne meje 4 m ali manj s 
soglasjem soseda; odmik stanovanjskih in gospodarskih 
objektov je od javne ceste 5 m in lahko odstopa zgolj v 
primeru obstoječe gradbene linije ali kulturne dediščine. 
Pri lociranju objektov na območju naselij Dravski Dvor, 

Dobrovce in Skoke ter na območju razpršene gradnje v 
naselju Miklavž so odmiki objekta parcelne meje 4 m in 8 
m od sosednjega objekta ali manj s soglasjem soseda. S 
soglasjem Občine Miklavž je odmik od prometnice lahko 
manj kot 4 m. 
Še ena navodila so dobila soglasje občinskega sveta, 
in sicer Navodila za spremembo prostornine in števila 
zabojnikov za mešane komunalne odpadke, za 
posamezno gospodinjstvo se lahko odobri le na podlagi 
uradnih podatkov o zmanjšanju števila članov, ki so 
prijavljeni v posameznem gospodinjstvu, pri čemer se 
upoštevajo podatki od leta 2011 naprej. Leto 2011 pa 
se ne upošteva kot presečno leto v primeru, če se pri 
vlogi posameznega gospodinjstva ugotovijo bistveno 
spremenjene okoliščine, pri čemer o vsaki posamezni 
zadevi oziroma vlogi poda svoje mnenje Odbor za 
komunalo. Ta dopolnitev je pripravljena z namenom, da 
se preprečijo določene anomalije, krivice posameznim 
občanom. Kot denimo v primeru, da v gospodinjstvu 
živita in imata prijavljeno stalno prebivališče le dva 
upokojenca. V letu 2006 kljub odselitvi otrok nista 
zmanjšala volumna posode za odpadke in sta tako 
ohranila 240 l posodo, kar bosta odslej kljub presečnemu 
letu 2011 lahko spremenila. 
Ustanovitev Skupne občinske uprave Maribor je bila v 
drugem branju potrjena, s čimer se bodo tako za občine 
ustanoviteljice skupno izvrševale naloge inšpekcijskega 
nadzorstva, redarstva, varstva okolja, civilne zaščite... 
Oglaševanje na video straneh in med oddajami TV-

Še v drugo se je sestav 
Občinskega sveta Občine 
Miklavž na Dravskem polju v 
mesecu novembru sestal, sicer 
tokrat v 10. rednem sklicu ter 
potrdil posebna Navodila za 
izdajo soglasij za gradnjo 
enostavnih in nezahtevnih 
objektov v varovanem pasu 
občinskih cest.
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OBČINA

Miklavž bo odslej mogoče po novo sprejetem ceniku, ki 
pa za nekomercialne vsebine in društva iz Občine Miklavž 
ostaja brezplačno. S sklepom občinskega sveta so v višini 
1.801,79 evrov odpisale terjatve iz naslova zamudnih 
obresti za komunalni prispevek. 
Na odcepu Premzlove ulice v Miklavžu, kjer je na 
občinskem zemljišču oziroma cesti zgrajena privatna 
ograja, se bodo pričeli s postopkom odprodaje dela 
občinske ceste. Za predstavnika javnosti iz Občine Miklavž 
v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov za 
naslednje štiriletno obdobje se je imenovan Jože Emeršič. 
Sofinanciranje društev za letne programe na področju 
turizma, kmetijstva in gozdarstva se je spremenilo v delu, 
kjer je določeno, da mora društvo ob povabilu občine 
sodelovati na prireditvah, katerih organizator je občina, 
v nasprotnem primeru ni upravičeno do sredstev, ki jih 
namenja omenjeni pravilnik. 
Nekoliko drugače pa bodo že ob prihodnjem občinskem 
prazniku izbrani prejemniki priznanj. Odlok o priznanjih 
Občine Miklavž se je spremenjen v delu, in sicer: grbi 
in plakete se lahko podeljujejo vsakoletno in ne samo 
dvakrat v mandatu, predlagatelj mora podati lastno 
obrazložitev in pa v primeru nepopolnega predloga lahko 
imenovana komisija zahteva dopolnitev. 
V kraju Dobrovce so ob novozgrajenem naselju hiš novo 
ulico na predlog KS Dobrovce želeli poimenovati Dobova 
ulica. A bodoči stanovalci te ulice so podali predlog za 
Krožno ulico. In slednje ime bo tudi nosila.  
V točki pobud in vprašanj, ki tudi na tej redni občinski 
seji niso manjkale, je Feliks Čuček predlagal, da se uredi 
brezplačen prevoz z javnimi sredstvi za vse invalidne 
osebe. Opozoril je tudi na nepravilno parkirana vozila 
pred vrati pokopališča v Miklavžu in pozval k ustreznemu 
ukrepanju. Isti svetnik je še vprašal, ali se pritožba na 
odločbo, ki jo izda Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Maribor za nepravilno parkiranje, lahko poda na občini in 
ne organu, ki je odločbo izdal, saj na pritožbo, ki jo je sam 

podal, ni dobil odgovora. V odgovoru je ob tem izvedel, 
da je pritožbo potrebno podati organu, ki je odločbo 
izdal. O pritožbi pa odloča župan tiste občine, v kateri 
je bil prekršek storjen. Občan, ki odločbe o pritožbi ni 
prejel, pa lahko uveljavlja molk organa in na podlagi tega 
sodno varstvo. Majda Dobaj je omenila, da je potrebno 
ob Kidričevi cesti v Dravskem Dvoru popraviti nedelujočo 
javno razsvetljavo. Za isti kraj oziroma v Ul.8.februarja pa 
Silvo German predlaga sanacijo udarnih jam bankine. 
Boris Potrč je podal pobudo, da se s Pogrebnim podjetjem 
Maribor dogovori ponovna možnost namestitve ograjnih 
vrat oziroma omogoči vstop na dobravsko pokopališče 
iz miklavške strani. Sonja Horvat Tušek je v imenu KS 
Dobrovce spomnila na popravilo javne razsvetljave in 
povprašala glede odmere zemljišč za cesto od Mladinske 
do Vrtne ulice v Dobrovcah, za kar je bil pred kratkim 
razpisan geodetski postopek. Prej omenjena svetnica je 
izpostavila še popravilo vhoda v Rimsko gomilo, kar bo v 
kratkem izvedeno. Vlado Maksimović je izpostavil slabo 
kakovost zraka v občini in želel izvedeti, katere aktivnosti 
so že v teku in ali ima Občina Miklavž pripravljen nabor 
novih ukrepov, ki bi jih bilo potrebno vključiti v načrt za 
kakovost zraka za aglomeracijo Maribor, da bi bil ta bolj 
učinkovit. V županovem odgovoru je bilo povedano, da 
meritve zraka v občini kažejo resnično slabo kakovost 
zraka in da je v tem trenutku težko reči, katere aktivnosti 
vse izvesti, s čimer bi vplivali na izboljšanje v bližnji 
prihodnosti. Zlasti je o tem potrebno ozaveščati in 
pozivati ljudi. Prej omenjen svetnik je še izpostavil porast 
kaznivih dejanj na območju Občine Miklavž in zato 
predlagal, da se na eni prihodnjih sej o stanju varnosti in 
morebitni potrebi po ažuriranju občinskega programa 
varnosti opravi razprava. Kaj kmalu bo že na dnevnem 
redu ene od občinskih sej Informacija o varnostnih 
pojavih, ki jo redno pripravlja Policijska uprava Maribor. 

Mateja Pleteršek

OBČINSKA STAVBA
BO V PRIHODNJEM LETU DELEŽNA CELOVITE 
ENERGETSKE PRENOVE
Izredni seji OS v novembru sta botrovala predvsem dva 
projekta. Novelacije je bil deležen Dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP): Sanacija igrišč v Športnem 
parku v Miklavžu. S tem projektom bo namreč Občina 
Miklavž kandidirala na javni razpis Fundacije za šport 
za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin 
za šport v naravi v letih 2020, 2021 in 2022. Glede na 
uspešnost prijave se tako predvidijo nepovratna sredstva 

fundacije v višini 56.743,38 evrov, celotna sanacija igrišč 
pa je ovrednotena na 195.183,59 evrov. Poleg spremembe 
virov financiranja se je z novelacijo spremenila vrednost 
projekta in tudi terminski plan izvedbe zaradi ponovitve 
postopka javnega naročila. Spomnimo, da gre za sanacijo 
igrišč pri miklavški osnovni šoli, in sicer igrišča za rokomet, 
igrišča za košarko, igrišča za odbojko na mivki, atletsko 
stezo in igrišča za odbojko s tartan podlogo. 
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POVZETEK IZ POROČILA
KAKOVOST ZRAKA V SLOVENIJI V LETU 2018 ZA 
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
V Občini Hoče-Slivnica je bil zgrajen industrijski obrat 
Magna Nukleus. Zaradi predvidevanj, da bo ta investicija 
imela posreden in neposreden vpliv na okolje in 
prebivalce Občine Miklavž na Dravskem polju, je bil leta 
2017 s strani ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo 
in župana Občine Miklavž na Dravskem polju podpisan 
Memorandum o sodelovanju in prizadevanju za izvedbo 
omilitvenih ukrepov pri umeščanju industrijskega obrata 
Magna Nukleus na razvojnem območju v občini Hoče-
Slivnica. Memorandum med drugim vsebuje tudi ukrepe 
na področju zagotavljanja kakovosti zraka in predvideva, 
da pristojni organi v okviru svojih pristojnosti in zmožnosti 
zagotovijo merilne naprave za merjenje kakovosti zraka, 
ki bodo locirane v neposredni bližini razvojnega območja 
oziroma potencialnega vira onesnaženja.
Na Agenciji Republike Slovenije za okolje smo na podlagi 
tega memoranduma v sodelovanju z Občino Miklavž 
na Dravskem polju, ki meji na Občino Hoče-Slivnica, 
izvedli enomesečne meritve kakovosti zraka.  Meritve so 
potekale od 23. 10. 2018 do 22. 11. 2018 in so obsegale 
določitev dnevne ravni delcev PM10, dnevne ravni 
težkih kovin, policikličnih aromatskih ogljikovodikov 
in levoglukozana v delcih PM10 ter določitev 20 najbolj 
zastopanih lahkohlapnih ogljikovodikov v zunanjem 
zraku. Njihov namen je bil določiti stanje kakovosti zraka 
pred začetkom obratovanja industrijskega objekta Magna 
Nukleus. Meritve bomo ponovili, ko bo Magna Nukleus že 
dlje časa obratovala.

Meritve so potekale na dveh merilnih mestih v Občini 
Miklavž na Dravskem polju. Rezultate meritev iz teh dveh 
lokacij smo primerjali z rezultati na merilnem mestu 
v Mariboru, ki deluje v okviru Državne merilne mreže 
za spremljanje kakovosti zunanjega zraka. To je stalno 
merilno mesto, ki je locirano najbližje novozgrajenemu 
industrijskemu obratu in predstavlja referenčno lokacijo, 
na kateri vpliv tega objekta ni pričakovan.
Koordinate merilnih mest so v tabeli 3.6. Na sliki 3.11 
je karta z označenimi merilnimi mesti, mejami občin in 
lokacijo industrijskega obrata Magna Nukleus.

Tabela 3.6: Koordinate merilnih mest.
Merilno mesto GKKy GKKx

Miklavž 554400 151105

Skoke 553676 149386

Maribor 550305 157414

V celotnem obdobju meritev je bila v Miklavžu povprečna 
raven delcev PM10 29 µg/m3. Dne 5. 11. 2018 je bila 
izmerjena najvišja dnevna raven, ki je znašala 60 µg/
m3. V 28 dneh je bila dvakrat presežena meja dnevna 
vrednost 50 µg/m3. Na merilnem mestu Skoke je bila 
povprečna raven delcev PM10 v obdobju meritev 25 µg/
m3. Mejna dnevna vrednost ni bila nikoli presežena. 

Nekoliko več razprave tega sklica pa je bilo namenjeno 
Investicijskemu programu (IP) za projekt: Celovita 
energetska prenova stavbe Občine Miklavž na Dravskem 
polju.  Ta projekt bo kandidiral na Javnem razpisu 
za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in 
rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021, ki ga je objavilo 
Ministrstvo za infrastrukturo. Odbor za finance in 
gospodarstvo predmetnega investicijskega programa ni 
podprl, Občinski svet Občine Miklavž pa se je z 12 glasovi 
za in 3 proti odločil drugače in IP potrdil. 
Večinoma se v strukturo občinske stavbe ne bo posegalo, 
kvadratura objekta se ne povečuje. Izboljšala se bo 
predvsem energetska učinkovitost objekta, doseženi 
bodo boljši delovni pogoji v objektu in zmanjšani 
vzdrževalni stroški, z dvigalom bo zagotovljen dostop 
gibalno oviranim, nekdanji prostori pošte bodo dobili 
namembnost. Poleg sanacije objekta bo urejena 

okolica stavbe z izgradnjo dodatnih parkirišč, in sicer na 
sosednjem zemljišču, ki je pred časom z nakupom postalo 
last Občine Miklavž. 
Ocenjena vrednost investicije je 874.878,39 evrov, od 
tega se iz naslova sredstev evropske kohezijske politike 
predvideva pridobiti 78.053,50 evrov nepovratnih 
sredstev. Z deli se predvideva pričeti v mesecu juniju 2020 
in v roku 4 mesecev gradbena ter obrtniška dela tudi 
zaključiti. 
Nekoliko, sodeč po točkah dnevnega reda, manj obsežna 
izredno sklicana občinska seja je bila povezana z 
odločitvijo Občinskega sveta Občine Miklavž, da podpre 
imenovanje Irene Španinger na mesto direktorice Javnega 
medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za 
mandatno obdobje štirih let. 

Mateja Pleteršek
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OBČINA

Karta območja.

Delce PM10 smo analizirali na težke kovine. Ravni vseh 
težkih kovin na obeh merilnih mestih v Občini Miklavž 

na Dravskem polju so primerljive z izmerjenimi na drugih 
merilnih mestih po Sloveniji. Ravni niklja, arzena, kadmija 
in svinca so bile bistveno nižje od zakonsko predpisanih 
letnih mejnih oziroma ciljnih vrednosti. Ravni benzo(a)
pirena in levoglukozana so bile v obdobju meritev najvišje 
v Miklavžu, kar nakazuje na večje ogrevanje z lesom. 
Lahkohlapne ogljikovodike smo določili s pomočjo 
difuzivnih vzorčevalnikov. Ravni, izmerjene z difuzivnimi 
vzorčevalniki, niso zelo natančne in se uporabljajo le 
kot informacija o velikostnem redu, v katerem se nahaja 
merjeno onesnaževalo. Določili smo 20 lahkohlapnih 
ogljikovodikov z najvišjo ravnjo.  Na vseh treh merilnih 
mestih so v največji meri opazne iste spojine. Benzen, za 
katerega je edino predpisana letna mejna vrednost 
5 µg/m3, je na vseh treh merilnih mestih dosegel približno 
petino te vrednosti. Po daljšem obdobju obratovanja 
industrijskega obrata Magna Nukleus bomo merilno 
kampanjo z difuzivnimi vzorčevalniki ponovili. Primerjava 
nabora zaznanih ogljikovodikov pred začetkom 
obratovanja in po njem bo pokazala morebitno vsebnost 
novih organskih spojin kot posledico proizvodnje.

VIR: Kakovost zraka v Sloveniji, ISSN 1855-0827, 
Ljubljana, 2019, izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor, 
Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana, Vojkova 
1b

Celotno gradivo je dostopno na povezavi: http://www.
arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%c4%8dila%20
in%20publikacije/Letno_Porocilo_2018.pdf

OPROSTITVE PLAČILA NUSZ
ZA LETO 2020
Zavezanci za plačilo NUSZ lahko na podlagi 13. in 14. 
člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, 
št. 35/2017,1/18, 15/19 - v nadaljnjem besedilu Odlok) 
podajo vlogo za oprostitev plačila NUSZ za leto 2020, 
oprostitve pa so možne v naslednjih primerih:
•  zavezanci, ki prejemajo stalno socialno pomoč 

ali varstveni dodatek k pokojnini in živijo sami v 
gospodinjstvu,

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

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

Oprostitev je možna največ za eno leto.
Zavezanci lahko oprostitev uveljavljajo z vlogo in dokazili, 
ki jo vložijo na občini najkasneje do 31. januarja 2020. 
Prepozno vložene vloge za oprostitev se zavržejo.
Obrazec – vloga za oprostitev plačila za stavbno zemljišče 
za leto 2020 je dostopna na spletni strani občine www.
miklavz.si. Vse informacije in zahtevane obrazce lahko 
dobite tudi v tajništvu občine v času uradnih ur (v 
ponedeljek, sredo in petek od 8. – 12. ure, v sredo tudi od 
14.-16. ure) osebno ali na telefonski številki: 62 - 96 - 820.

Občinska uprava

1:28.000
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DEJAVNOST V LETU, KI MINEVA
OBČINSKI SVET

Že na prvi seji občinskega 
sveta je bilo zaznati, da bo v 
tem mandatu malo drugače, 
saj je prevzel vodenje občine 
nov župan, mlajši, s smelimi 
načrti in pogledi v prihodnost, 
ne nazadnje pa je bilo v svet 
izvoljenih tudi večje število 
mlajših občank in občanov, ki 
danes tvorno pomagajo kreirati 
podobo naše občine. Ker sem 

občinska svetnica in istočasno tudi podžupanja, je moja 
funkcija v tem mandatu drugačna, saj poleg sodelovanja 
v občinskem svetu opravljam tudi dela po nalogu in 
pooblastilih župana. Z zadovoljstvom lahko povem, da 
imam zelo dobre odnose z direktorjem in sodelavci občinske 
uprave, za katere sem ugotovila, da znajo biti zelo marljivi 
in vestni ter dojemljivi za novosti in se trudijo ugoditi 

Ko se odločiš, da se boš priključil 
skupini, društvu ali določeni 
stranki, moraš biti pripravljen na 
sodelovanje, pa tudi, če si med 
drugače mislečimi. Sodelovanja 
se ne moreš naučiti, ampak ga 
moraš že imeti v sebi, verjetno 
že od prihoda na ta tako različni 
svet. 
Sedaj pa nekaj o prisotnostih na 
razpravah na Občinskem svetu 

Občine Miklavž na Dravskem polju. Na začetku mandata 
svetnika v občinskem svetu mi je nekdo pripomnil, da mi ne 
bo lahko. Od tu naprej se pa zamisliš, razmisliš in ugotoviš, 
da pa nekaj od določenih stavkov že prineseš s seboj, tako se 
vsega ni treba učiti na novo. 
Iz naslova je razvidno, da je tudi v naravi pomembno 
sobivanje rastlin, ptic in drugih živečih bitij. Kaj je občina? 
Občina so ljudje, vsak s svojim nazorom, mišljenjem in 
prepričanjem. Vračam se k sodelovanju, za kar pa  mora vsak 
posameznik imeti malo modrosti in posluha za določena 
hotenja, želje, predvsem pa mora vsak od nas, ki v tej 
skupnosti delujemo, imeti posluh za občanke in občane. 
Potrebno jim je prisluhniti, kajti oni so tisti, ki so nas volili in 
določili, da to, kar delamo, naj bi bilo za njihovo dobro. 
Na kratko bi opisal še svoje sobivanje med 16 svetniki in 
vedno prisotno občinsko upravo z županom na čelu, ki sejo 

željam in potrebam občanov. Prisotna sem na vseh odborih 
in komisijah, ki so stalna delovna telesa občinskega sveta. 
Aktivno sodelujem tudi pri občinskih medijih.
Moja želja je, da bi bila naša občina čim lepša in prijazna 
občanom kot tudi obiskovalcem, z urejenimi ulicami, tudi 
s kakšnim parkom, da bi zgradili nov zdravstveni dom, 
dokončali kanalizacijo, povečali šolo, pridobili knjižnico, 
obnovili kulturni dom in še marsikaj, ne nazadnje tudi 
obnovili občinsko stavbo, se kot občinska svetnica in 
podžupanja v tem mandatu tudi jaz po svojih močeh trudim 
koristiti naši občini v zadovoljstvo prebivalcev tako Miklavža 
kot Dobrovc, Dravskega Dvora in Skok. 
Naj topel nam božič ogreje srce in srca naj naša silvester 
odpre. Občankam in občanov Občine Miklavž na Dravskem 
polju želim srečno leto 2020.

Dragica Centrih, 
podžupanja 

tudi vodi oz. v primeru njegove odsotnosti je za vodenje 
pristojna podžupanja. Pri odločanju oz. glasovanju za ali proti 
se vsak posameznik odloča po svoji vesti. Za vse ostalo, za 
kar smo pristojni in je naša dolžnost pa je določeno v Statutu 
Občine Miklavž na Dravskem polju in Poslovniku Občinskega 
sveta Občine Miklavž na Dravskem polju. Statut določa, 
da je občinski svet najvišji organ odločanja, zato se člani 
občinskega sveta moramo zavedati, da moramo sodelovati 
ter po dobrem premisleku glasovati in pri tem imeti vedno 
v mislih tiste, ki so nas volili, torej občanke in občane naše 
občine.
Največje zadovoljstvo in v veliko veselje mi je korekten 
odnos in dobri odnosi med občinskimi svetniki, županom, 
podžupanjo in ne nazadnje s celotno občinsko upravo. 
Vsakemu in vsem skupaj gre velika iskrena zahvala in 
pohvala. Vsem skupaj želim, da nam novo leto prinese nove 
odgovornosti, nove uspehe ter obilico dobrega sodelovanja. 
Srečno!

Feliks Čuček, 
svetnik
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Občankam in občanom  
želimo veselo praznovanje 
in obilo uspeha v letu 2020.

Ob tem vas vabimo na 
družabno srečanje, ki bo v 
petek, 27. decembra 2019, ob 
16. uri na ruskem kegljišču 
zraven Taborniškega doma.

Za topel čaj in kuhano vino 
bo poskrbljeno.

Stranka Dialog za napredek

Najpomembnejši in najzanesljivejši vir informacij o tem, kako 
uspešna je neka politika občine v praksi, ste vi – občanke 
in občani. Vi občinske predpise uporabljate pri svojih 
dejavnostih, v vsakdanjem življenju in zato prvi veste, kdaj so 
potrebne spremembe, kakšne rešitve potrebujete, da bosta 
življenje in delo lažja ter uspešnejša, razvoj občine pa hitrejši. 
Z izvolitvijo v občinski svet in občinske odbore smo občinski 
svetniki prevzeli odgovornost, da delujemo v korist občanov, 
v korist krajevnih skupnosti. Iz sodelovanja na občinskih 
sejah je nedvoumno razvidno, da naše delo predstavnikov 
stranke Dialog za napredek ni le prihod na seje, temveč 
konstruktivno sodelovanje na vseh ravneh. 
Naša prioriteta so zagotovo programi, ki se dotikajo skrbi za 
človeka. 
Dobre projekte podpremo, slabe projekte z argumenti NE 
podpremo.
Naj vam predstavimo nekaj projektov, ki jih stranka Dialog za 
napredek NI podprla. 

Primer slabega projekta je projekt »Celovita 
energetska prenova stavbe Občine Miklavž«. 
Za    900.000 € vredno investicijo občina 
pričakuje letni prihranek v višini 4000 €. Po 
našem mnenju je investicija neupravičena 
in nesmiselna. Zaradi takšnih projektov na 
koncu seveda zmanjka denarja za druge, že 
potrjene, po našem mnenju bolj pomembne 

prioritetne projekte, kot je, recimo, dokončanje projekta 
Ureditve komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru v Ulici 
8. februarja (še vsaj nadaljnja 3 leta čakanja), razširitev OŠ 
Miklavž na Dravskem polju … 
Sklep, ki ga v tem mandatu nismo podprli, je tudi ta, da 
se zmanjša subvencija občine pri plačilu omrežnine za 
infrastrukturo, s katero se izvaja javna služba odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne vode (Nigrad). 
Posledično bomo občani plačevali več. Občina bo na račun 
dodatnih stroškov za vas prišla do dodatnega denarja za 
svoje investicije. Po napovedih pa to ni zadnja podražitev, 
pričakuje se podražitev plačila za odvoz odpadkov (Snaga), 
vode... Tu bomo zagovarjali stališče, da mora občina svojim 
občanom pomagati, kolikor se le da. Rezerve zagotovo so, le 
pravilne prioritete si je potrebno postaviti.
Kljub vsakoletnemu opozarjanju, da so potrebne 
spremembe, nam je šele v tem letu uspelo doseči 
spremembo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
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Pravilnika o štipendiranju v Občini Miklavž na Dravskem 
polju iz leta 2015, za katerega se je kmalu izkazalo, da 
postavlja v slabši položaj učence oz. dijake iz socialno 
šibkih družin. S to spremembo bodo dijaki oz. študenti, ki 
prejemajo nižji znesek državne štipendije, kot bi ga prejemali 
ob uveljavljanju občinske štipendije, čeprav izhajajo iz 
socialno šibkejših družin, lahko z novim pravilnikom pridobili 
razliko med državno in občinsko štipendijo. Spremenil se 
je tudi člen pravilnika, kjer se lahko za občinsko štipendijo 
potegujejo nadarjeni učenci na športnem področju, ter 
učenci, ki kažejo posebno nadarjenost na področju kulture. 
Kako bo v prihodnje? 
Na podlagi dosedanjih izkušenj bo stranka Dialog za 
napredek predlagala, da se vsi razvojni progami ponovno 
pregledajo in se ovrednotijo po prioriteti. Prioritetne naloge 

občine, kot so določene z Zakonom o lokalni samoupravi, 
bi morale biti usmerjene k izboljšanju osnovnega šolstva, 
varstva otrok in s tem povezane varne šolske poti. To sedaj ni 
tako.  
Seveda je oz. bo problemov in želja v prihodnosti kar nekaj, 
zato pri nas velja, drage občanke, dragi občani, vrata stranke 
Dialog za napredek so za vas vedno odprta.
Pred vrati so božični prazniki. Naj bodo mirni, družinsko 
obarvani.
V imenu stranke Dialog za napredek želimo vam in vašim 
najbližjim lepe praznike in vse dobro v novem letu 2020.

Leonida Gavez Šerbinek, Damir Pekič in Boštjan Hočevar,
občinski svetniki

OBČINA

Čeprav se leto dni hitro obrne, 
menim, da nam je uspelo v tem 
času narediti precej oziroma 
sprejeti odločitve, ki bodo že 
v najkrajšem ali oddaljenem 
obdobju prinesle rešitve za 
dobrobit občanov in občank 
naše občine. Ker živim v 
Dravskem Dvoru , gotovo bolj 
poznam ta kraj. Ne nazadnje 
se name s predlogi izboljšav 

obračajo sokrajani  ,ker sem tudi članica sveta krajevne 
skupnosti. Zato sem izjemno vesela, da smo 30. novembra 
predali nov odsek komunale v Lovski ulici. Kanalizacija in vsa 
potrebna infrastruktura v našem kraju se mora zaključiti in 
sanirati problematična območja tudi v prihodnje. Zavedam 
se, da posamezen kraj ne sme prednjačiti, a tudi ne zaostajati 
ne.
A ne zavzemam se le za potrebe v Dravskem Dvoru, kot 
svetnica stranke DeSUS že drugi mandat v občinskem svetu 
podpiram predloge v dobrobit vseh. Tako sem vesela, da smo 
v Miklavžu odprli pokrito kegljišče pri Taborniškem domu, ki 
je tudi medgeneracijski prostor za preživljanje prostega časa 
v vseh letnih časih in pa prostor za razne prireditve.
Kot predsednica odbora za socialo in zdravstvo sem bila 
vesela in podprla za v povprečju deset odstotkov višje 
donacije društvom, ki so predali ustrezen plan dela.
Menim , da so društva pomemben člen pri bolj aktivnem, 
polnem življenju občanov, za dogajanje po krajih. Prav tako 
smo s skupnim dogovorom uspeli nekako ohraniti ceno 
za pomoč na domu na enaki ravni, kljub povišanju cen, da 
bo dostopna vsem. Podatki o čakalnih vrstah za sprejem v 
domove za upokojence, o tem , da smo starajoča se družba, 
govorim o tem, da bo v prihodnje potrebno razmisliti o 
možnosti ustreznih prostorov ali v sklopu prenovljenega 
zdravstvenega doma ali kje drugje, da bomo imeli storitve na 
voljo čim bližje svojih domov.

Tudi mlade imamo v mislih . Tako smo po mojem mnenju 
ustrezno korigirali pravilnik o štipendiranju, ki smo ga 
postavili na nekoliko višjo raven in dodali dodatne možnosti 
štipendiranju tistih, ki kažejo potencial na športnem kakor 
tudi na kulturnem področju .V prihodnje pa bo prioritet, ki jih 
nameravam zagovarjati, zagotovitev varne šolske poti med 
Dravskim Dvorom in Dobrovcami.

Majda Dobaj,
občinska svetnica

Nasmeh nas nič ne stane,
vendar čudežno deluje,
obogati tistega komur

je namenjen in ne
osiromaši tistega ,

ki ga pokljanja.

Želimo vam mirne in
tople praznike
ter vse lepo v

letu 2020.

Občinski odbor
DeSUS Miklavž
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V okviru mojega prvega 
mandata v občinskem svetu 
se zavedam resnosti in 
odgovornosti do dela, saj med 
drugim sprejemamo odločitve, 
ki bodo imele dolgoročne 
posledice na razvoj naše 
občine.
Ne samo gospodarski razvoj 
občine in vsa pridobljena 
infrastruktura – ponosna sem 

na vse dosežke, ki so jih dosegla društva, vse prireditve, ki 
so jih uspešno speljala društva, in na vse ostale, ki se tako 
ali drugače trudijo za razvoj naše občine.
Naravne in kulturne danosti ter raznolikost naše pokrajine 
omogočajo razvoj turizma v našem kraju.  Trend je postalo 
kolesarjenje in pohodništvo. Čedalje večji poudarek je 
na aktivnem preživljanju prostega časa in edinstvenem 

doživetju ob tem. Za te potrebe se že urejajo kolesarske 
steze, ki jih bo potrebno še dograditi, urediti bo treba 
nove sprehajalne pešpoti, med drugim je treba izkoristiti 
danosti izvirov vode in ribnikov v starem delu Miklavža, 
pri čemer se aktivnosti za oživitev tega dela Miklavža 
že izvajajo. Lepo bi bilo, da bi se naša občina še bolj 
turistično razvijala, da bi našim gostom lahko ponudili 
tudi kakšno posebno kulinarično doživetje v okviru 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji in da bi se v naše kraje in 
ob ribnike vrnilo družabno življenje.
V novo leto skupaj stopimo z optimizmom, osebnim 
zadovoljstvom in polni novih zamisli za skupno 
prihodnost. Tako pripravljeni bomo kos vsem izzivom, ki 
jih v novem letu, verjamem, ne bo manjkalo. Vse dobro 
vam želim.

mag. Sonja Horvat Tušek,
občinska svetnica

OBČINA

Odbor za šolstvo, kulturo in šport 
(Irena Kos, predsednica, Damir 
Pekič, namestnik predsednice, 
Ernest Centrih, član, Stanislav 
Petek, član, mag. Žiga Voršič, 
član) je v tekočem mandatnem 
obdobju obravnaval in predlagal 
Občinskemu svetu Občine 
Miklavž na Dravskem polju v 
sprejem:

– Predlog Odloka o proračunu Občine Miklavž na Dravskem 
polju za leto 2019. Predstavljene so bile ocene bilanc 
prihodkov in odhodkov, ki so predvidene v proračunu za leto 
2019. Osredotočili smo se na posamezne finančne načrte na 
področju šolstva, predšolske vzgoje, športa in kulture. Odprli 
smo razpravo o ureditvi razsvetljave in igral ob športnih 
igriščih v Dravskem Dvoru ter o sofinanciranju sanacije in 
dograditve namakalnega sistema nogometnega igrišča v 
športnem parku Dobrovce.
– Predlog Lokalnega programa za kulturo Občine Miklavž 
na Dravskem polju za obdobje 2019-2022. Gre za strateški 
dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike, ki 
določa javni interes na področju kulture za daljše časovno 
obdobje, konkretizira pa programe kulture, ki bodo v letu 
2019 sofinancirani iz občinskega proračuna. Prav tako 
predstavlja osnovo za objavo in izvedbo razpisa ter dodelitev 
sredstev za sofinanciranje programov kulture v Občini 
Miklavž na Dravskem polju.
– Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa 
v Občini Miklavž na Dravskem  polju in Letni program športa 
Občinskemu svetu Občine Miklavž na Dravskem polju. 
– Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine 
Miklavž na Dravskem polju za leto 2018 v predlagani obliki in 
vsebini.

– predlog Sklepa o določitvi višine avtorskih honorarjev in 
cen oglaševanja v javnem glasilu Naši izviri Občinskemu 
svetu Občine Miklavž na Dravskem polju.
– Poslovno in finančno poročilo javnega zavoda Osnovna 
šola Miklavž na Dravskem polju za leto 2018. Ravnateljica 
Dušanka Mihalič Mali je predstavila poslovni in tudi finančni 
del letnega poročila, predvsem z vidika zagotavljanja virov 
financiranja ustanoviteljice za izvajanje programov tako 
na področju predšolske vzgoje kot tudi osnovnošolskega 
izobraževanja ter financiranja plačila stroškov investicij, 
investicijskega vzdrževanja in opreme. Ravnateljica javnega 
zavoda je podala tudi uvodno obrazložitev h gradivu Sklep 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen 
programov v vrtcih v Občini Miklavž na Dravskem polju. 
– Predlog Sklepa o odprtju celega oddelka v vrtcu Vrtiljak v 
Miklavžu za šolsko leto 2019/2020 Občinskemu svetu Občine 
Miklavž na Dravskem polju. Podrobno obrazložitev smo 
pridobili od pomočnice ravnateljice za področje dejavnosti 
predšolske vzgoje Urške Suhodolčan Homer. Razpravljali smo 
o poteku vpisa otrok in oblikovanih kriterijih za oblikovanje 
prednostne liste ter o možnih rešitvah, ki bi zagotavljale 
vsem otrokom, ki imajo stalno prebivališče v naši občini, 
prosto mesto v vrtcu. 
– Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
– Sanacija športnih igrišč v    športnem parku v Miklavžu 
Občinskemu svetu Občine Miklavž na Dravskem polju. 
– Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o štipendiranju v Občini Miklavž na Dravskem polju.
Odbor ves čas tesno sodeluje s svetovalci občinske uprave. 
Izkoristila bi to priložnost in se iskreno zahvalila vsem za vso 
pomoč, nasvete, informacije, pripravljeno gradivo…

Irena Kos,
občinska svetnica



V iztekajočem se letu 2019 se 
zaključuje tudi prvo leto mojega 
mandata kot člana Občinskega 
sveta Občine Miklavž na 
Dravskem polju, ki je najvišji 
kolektivni organ odločanja o 
vseh zadevah v okviru pravic in 
dolžnosti občine.
Leta 2018 sem se dal izvoliti 
v občinski svet, in sicer z 
namenom, da v okviru svojih 

zmožnosti in možnosti delujem za skupnostne interese. V 
tem kratkem času sem dojel, da je politika zapletena zadeva 
ter da v politiki ni prijateljev, ampak le interesi.
Obžalujem, da ni bilo trdnejše volje, da se popolnoma 
odpravi neenakost, ki jo je povzročila izgradnja kanalizacije 
v Dobrovcah in Skokah. Menim, da kljub subvencioniranju 
izgradnje in nakupa internih črpališč povzročena neenakost, 
posameznim krajanom oziroma lastnikom stanovanjskih hiš 
ni popolnoma odpravljena.
Prav tako me žalosti, da se nismo odločili za novo gradnjo 
občinske stavbe, zdravstvenega in gasilskega doma ter s tem 
dolgoročno zagotovili kvalitetno izvajanje javnega servisa in 
njegovo energetsko samooskrbo.
V tem kratkem obdobju je bilo storjenih tudi nekaj dobrih 
stvari, ki posredno ali neposredno vplivajo na kakovost 
življenja ljudi v naši občini. Vendar je pred nami še 
veliko nalog in izzivov, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, 
maksimalno angažiranost, pogum, drznost, modrost in 
povezovalnost. Potrebno je izboljšati zunanji zrak (smo 
degradirano območje), nadaljevati in zaključiti izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja v Dravskem Dvoru, izboljšati 

pretočnost obstoječega kanalizacijskega omrežja (odprava 
poplavljanja), dograditev šolske infrastrukture, celovita 
obnova občinske stavbe, zagotovitev varnih pešpoti in 
kolesarskih stez, stalna skrb za spomenike in drugo kulturno 
dediščino, redno vzdrževanje cestne in druge infrastrukture 
ter druge številne zadeve, ki spadajo med izvirne naloge 
občine. 
Kolikor bomo delovali zavzeto, pogumno in konstruktivno 
po načelu »ni problemov, ampak le rešitve«, menim, da ni 
bojazni, da ne bi bili kos navedenim izzivom, ki so pred nami. 
Največja ovira oziroma nevarnost, ki lahko ogrozi kvaliteto 
odločanja in učinkovitost »majhnih« občinskih svetov, je 
vzpostavitev stanja »koalicija-opozicija«, ko se dobri predlogi 
namerno preslišijo, zaradi česar posledično trpi le kakovost 
življenja ljudi.  
Kot sem že večkrat izpostavil, nimam političnih ambicij, 
imam pa voljo in kompetence, da povezovalno in predano 
delujem za skupnostne interese in razvoj naše lokalne 
skupnosti. Venomer bom zagovarjal stališče, da je lahko le 
modro nebo nad zdravjem in varnostjo ljudi. Zrak in voda 
sta vir življenja na našem planetu. Slovenija je edina država 
na svetu, ki je sprejela zakon o neodtujljivi pravici do pitne 
vode. Zahtevati moramo, da se zakon striktno izvaja in da se 
s podobnim zakonom zaščiti tudi zrak, ki ga dihamo. Skupaj 
moramo biti izjemno pozorni na namere in dogajanja okrog 
letališča, saj je letalski promet z izpusti in hrupom izjemno 
nevaren onesnaževalec našega okolja. Zato si tudi želim čim 
več mnenj, vprašanj, predlogov in pobud naših krajanov. V 
aktivnosti in slogi je moč!

Vlado Maksimovič, mag. medn. in dipl. štud.,
občinski svetnik

Iz domače stranke LM - Liste za 
občino Miklavž deluje v občinskem 
svetu občine Miklavž šest svetnic in 
svetnikov in sicer: Silvo German, Tomo 
Glavica, Sonja Horvat Tušek, Dušan 
Janžek, Irena Kos in Ksenija Rodeš. Med 
njimi so v občinskem svetu trije prvič. 
Delujemo kot homogena celota, katera 
ima natančne cilje in jih dokaj uspešno 
uveljavlja pri svojem zastopanju.
Običajno se sestanemo pred vsako 
redno ali izredno sejo OS in uskladimo 
stališča in mnenja glede na gradivo, ki 
je predlagano za obravnavo. Ob tem 
velja poudariti, da so na vsak sestanek 
obvezno povabljeni vsi člani stranke 
LM, ki so v odborih občinskega sveta 
ali pa člani svetov krajevnih skupnosti. 
Na sestanek povabimo tudi druge 
svetnike in člane KS, za katere menimo, 
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da imajo enaka stališča kot mi. Tovrstno usklajevanje je zelo 
pomembno za uspešno delo v občinskem svetu, saj lahko 
tako predvidevamo, kako bo potekalo glasovanje članov 
občinskega sveta na seji.
Naloga občinskih svetnikov je, da delajo v interesu vseh 
krajanov v občini ter da poskušajo zadovoljiti čim širši krog 
prebivalcev. Seveda to vedno v celoti ne uspeva, saj bi 
nekateri svetniki dali večji poudarek športnemu področju, 
drugi spet kulturi, tretji sociali itd. Vendar je pri tem potrebno 
gledati tudi na enakomeren razvoj vseh krajev. V prvi vrsti je 
potrebno urediti celotno infrastrukturo, kar nam je že v veliki 
meri uspelo. Na področju osnovnega šolstva sta obnovljeni 
obe osnovni šoli v občini, vendar se zadnje čase poskuša 
prikazati utesnjenost matične Osnovne šole Miklavž, in 
sicer, da bi bilo potrebno povečati število učilnic, kuhinjo in 
jedilnico. V ta namen je v izdelavi analiza, na podlagi katere 
se bomo lahko odločali o morebitni preureditvi posameznih 
prostorov in dograditvi manjkajoče kapacitete potrebnih 
prostorov.
Prav tako sta obnovljena oba vrtca v občini. Poskrbeti še 
moramo za kvalitetne varne šolske poti iz vseh krajev v 
občini. Veliko skrb dajemo starejši populaciji, saj gre veliko 
denarja za potrebnim pomoči na domu, sofinanciramo tudi 
za občane, ki so po domovih za starejše in ne zmorejo sami 

plačevati oskrbnine; po vsej občini vzdržujemo domove 
upokojencev, ne nazadnje pa tudi sofinanciramo številne 
dejavnosti, ki potekajo po upokojenskih društvih v celotni 
občini.
Seveda pa ima tudi proračunska vreča občine svoje omejitve. 
Na letnem nivoju je na razpolago okrog 2.000.000 EUR za 
investicije, ves ostali denar pa je že rezerviran za predvidene 
stroške. Glede na to, da poskušamo čim bolj gospodarno 
ravnati in zadovoljiti čim širše potrebe občanov, pa upamo, 
da so občani z našim delom zadovoljni in nas pri tem 
podpirajo.
 Z  navedenimi vrsticami vam skušamo prikazati utrinek dela 
občinskih svetnikov stranke LM, saj je naš namen, da s svojim 
delom prispevamo k čim boljšemu razvoju vseh krajev v naši 
občini in seveda v zadovoljstvo vseh občank in občanov.
Ker pa se približujejo praznični dnevi, vam želimo lepe 
božične praznike ter srečno in zdravo novo leto 2020.
Občinski svetniki LM: Silvo German, Tomo Glavica, Sonja 
Horvat Tušek, Dušan Janžek, Irena Kos in Ksenija Rodeš.

Dušan Janžek,
občinski svetnik

LM – LISTA ZA OBČINO MIKLAVŽ

želi vsem občankam in občanom
vesele božične in 

novoletne praznike,
v letu 2020

pa obilo zdravja, uspeha ter
osebne in poslovne sreče.
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Dobro leto je minilo od 
konstitutivne seje občinske seje 
novega občinskega sveta – OS 
(21. 12. 2018), izvoljenega za 
mandatno obdobje 2018 – 
2022. V naši občini že aktivno 
delujem od leta 2002, ko sem 
kot županski kandidat spoznal 

osnove delovanja občine in njenih organov. V naslednjih 
mandatnih obdobjih sem bil tako član kot predsednik 
nadzornega odbora, občinski svetnik ter član raznih 
občinskih odborov in komisij.
Tudi to mandatno obdobje sem poleg dela v občinskem 
svetu in svetu KS Miklavž na Dravskem polju aktivno 
angažiran pri delu raznih odborov in komisij, in sicer Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve (KMVI) in imenovanja kot 
predsednik in Odbora za komunalo kot član, prav tako sem 
predsednik Komisije za pripravo načrta ureditve vaškega 
jedra Miklavž in predsednik Komisije za prireditve.
Glavna naloga KMVI je, da občinskemu svetu predlaga 
kandidate za člane delovnih teles OS ter daje pobude v zvezi 
z ostalimi kadrovskimi vprašanji. Poleg predloga članov 
vseh odborov in komisij OS in Nadzornega odbora je KMVI 
v tem mandatu opravil še postopke imenovanja za člane 
sveta Zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju, odgovornega 
urednika TVM ter člane programskega odbora TVM. V 
mesecu novembru je navedena komisija tudi predlagala 
predstavnika javnosti iz Občine Miklavž na Dravskem polju 
v senatih za reševanje  pritožb zoper delo policistov za 
naslednje štiriletno obdobje.
Odbor za komunalo opravlja pomembne naloge s področja 
prostorskega načrtovanja, kar je trenutno zelo pomembno, 
ker še ni sprejet občinski prostorski načrt (OPN). Za lažje 

odločanje smo člani Odbora za komunalo v mesecu 
novembru podali predloga Navodil Občinskega sveta 
za izdajo soglasij za gradnjo enostavnih in nezahtevnih 
objektov v varovalnem pasu občinskih cest in Navodil 
Občinskega sveta za podajo soglasij k manjšemu odmiku od 
parcelne meje s cesto za legalizacije obstoječih objektov.
Skladno z navodili so odmiki enostavnih in nezahtevnih 
objektov od parcelne meje s cesto  najmanj dva metra. 
Izjeme so nadstreški za avtomobile, ki se lahko gradijo do 
parcelne meje s cesto. Nadstrešek za avtomobile je lahko 
visok največ 3,5 m in ne sme imeti polnih stranic v dolžini 2 
m od parcelne meje s cesto. V  območju varovalnega pasu 
občinske ceste se lahko kot pomožni objekt postavi samo en 
enostaven ali en nezahteven objekt (samo ena nadstrešnica 
za avtomobile ali garaža) in ograja. V zvezi z manjšimi odmiki 
od parcelne meje s cesto za legalizacijo obstoječih objektov 
pa bo potrebno v vsakem posameznem primeru ugotoviti 
obstoječo gradbeno linijo, kar pa lahko samo stroka, zato 
je sprejeto, da se v teh primerih odloča na podlagi mnenja 
občinskega urbanista.
O delovanju Komisije za pripravo načrta ureditve vaškega 
jedra Miklavž, ki je bila ustanovljena z namenom, da se uredi 
predvsem območje od prvega do tretjega miklavškega 
ribnika ter ureditvijo tretjega ribnika v turistično rekreacijske 
namene, tako da bi bilo na južni obali ribnika možno kopanje 
in sončenje v poletnem času (predvidena je še postavitev 
tematskih tabel in klopi ter ureditev pešpoti na območju 
miklavških ribnikov, muzeja na prostem, motoričnega 
parka...), sem napisal poseben članek v prejšnji številki Naših 
izvirov.

mag. Boris Potrč,
občinski svetnik

OBČINA

KRAJEVNI SVETI
KS DOBROVCE

Leto 2019 se bliskovita bliža 
koncu, pred nami je le še veseli 
december.
Svet  krajevne skupnosti  
Dobrovce končuje prvo leto 
svojega mandata za obdobje 
2018-2022, ki ste nam ga 
podelili krajani Dobrovc. 
Krajevna skupnost Dobrovc je 
bila v preteklih letih deležna 

razvoja na vseh področjih, izgrajena je bila nova kanalizacija, 

obnovljena šola, obnovljen vrtec, nova javna razsvetljava... 
Svet krajevne skupnosti Dobrovce se je do konca novembra 
leta 2019 sestal na 11 rednih sejah in enem sestanku z 
lastniki kmetijskih zemljišč  med Mladinsko in Vrtno ulico, 
katerega tema je bila ureditev občinske makadamske 
ceste. Svet KS Dobrovce si je v prvem letu svojega mandata 
zadal cilj ureditve krajevnih makadamskih cest, ki naj bi se 
v celoti obnovile do leta 2020. Po pregledu makadamskih 
cest  v kraju je bilo ugotovljeno, da nekatere potrebujejo 
večje sanacije. V letu 2019 je bilo v kraju Dobrovce urejeno 
naslednje:
–  Obrez dreves in grmičevja ob občinskih cestah v spodnjem 

delu kraja, saj zaradi zaraščenosti ni bilo več mogoče 
dostopati do kmetijskih zemljišč 

–  Namestitev ogledal za večjo varnost v prometu ( Akacijeva-
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Mejna ulica, Mejna ulica-Ulica talcev, Kidričeva cesta pri 
Flančiču)

–  Postavitev novega tretjega droga za zastave
–  Obnovljena oglasna deska na Kidričevi cesti 55 ( vrtec 

Ciciban)
–  Delna obnova makadamskih cest.
Največja pridobitev za kraj v letu 2019 je izgradnja nove 
soseske med Mladinsko ulico in Vrtno ulico, ki je v celoti 
izvedba privatnega  investitorja .   
S strani sveta krajevne skupnosti smo v letu 2019 izpeljali 
prireditev ob krajevnem prazniku, postavitev majskega 
drevesa, akcijo Očistimo občino.
Prav tako smo se udeležili prireditev, ki so jih pripravila 
društva iz krajevne skupnosti  Dobrovce, vsekakor smo bili 
tudi na nekaterih prireditvah društev  iz drugih krajevnih 
skupnosti v naši občini.
Do konca leta svet krajevne skupnosti v sodelovanju z 
RK Dobrovce čaka priprava prireditve starejših krajanov 

kraja Dobrovce in obisk le-teh na domu. Seveda pa se 
bomo udeležili tudi preostalih prireditev, ki bodo v sklopu 
VESELEGA DECEMBRA.
 V prihodnjem  letu 2020 nas čaka kar nekaj pomembnih 
projektov, kot so dokončanje 2. etaže stavbe v ŠP Dobrovce 
za potrebe društev in krajanov, odkup zemljišč za preboj 
Mladinska ulica – Vrtna ulica, obnova ceste Dobrovce - 
Miklavž, dokončanje VŠP Dobrovce – Miklavž…

V imenu sveta krajevne skupnosti Dobrovce se krajankam in 
krajanom zahvaljujemo za pomoč in sodelovanje pri izvedbi 
prireditev in udeležbi na čistilni akciji.
Spoštovane  krajanke in krajani, svet krajevne skupnosti 
Dobrovce vam v prihajajočem letu želi zdravja, sreče, veliko 
osebnih in  poslovnih uspehov. 

Robert Meznarič,
predsednik KS Dobrovce

KS MIKLAVŽ
Na območju KS Miklavž, ki šteje 
preko 4200 prebivalcev, je skozi 
vse leto dela za svet KS več kot 
preveč. Njegova obveza je, da 
na svojem območju skrbi za 
blaginjo krajanov ter je ključna 
vez med krajani in občino.
Leto prehaja v zaključno 
obdobje, to pa je tudi čas, da 
pregledamo za nazaj, kaj smo 
predvidevali, da bi se v kraju 

storilo, in kaj smo dejansko storili. Eno zelo pomembnih 
področij v kraju je posodabljanje in gradnja komunale in 
prometne infrastrukture, skrb za varnost pešcev in kolesarjev 
v javnem prometu, izdelava varnih šolskih poti, sodelovanje 
pri javnih prireditvah v kraju in drugo. Svet se običajno 
sestaja mesečno in to običajno pred sejo občinskega sveta. Z 
gradivi, ki so predvidena za obravnavo na sejah občinskega 
sveta, se seznani tudi svet KS in do njih zavzame stališča.
Kot je bilo že omenjeno, se je to leto v naselju Miklavž 
zgodilo veliko stvari oz. se je uresničilo veliko projektov.
Z nastopom pomladi se je pričela gradnja povezovalne poti 
med Ul. Kirbiševih in Ptujsko c. Na naveden projekt se je že 
pripravljalo kar nekaj let, vendar zaradi različnih ovir se ga 
prej ni moglo izvesti. Ko je bil uspešno opravljen tehnični 
pregled, je z manjšo slovesnostjo ta pot bila tudi uradno 
odprta. S tem je naselje Miklavž dobilo kvaliteten in varen 
izvoz na Ptujsko c. s pločnikom, istočasno pa smo tudi 
pridobili kar nekaj prepotrebnih parkirnih mest v centru 
kraja. 
V pomladnih mesecih smo pričeli tudi s prenovo Ul. 

Kirbiševih od križišča z Antoličičevo ul. pa do vulkanizerstva 
Rutnik. Na tem delu je bila položena kanalizacija za meteorne 
vode, izgrajene so ponikalnice tako, da površinske vode več 
ne odtekajo v kanalizacijsko omrežje, ampak pronicajo nazaj 
v zemljo. Zgrajen je povozni enostranski pločnik, to pomeni, 
da ko se dve vozili srečata in je preozko vozišče, lahko vozilo 
deloma zapelje na pločnik, absolutno pa imajo na pločniku 
prednost pešci, prav tako je obnovljeno vozišče. V poletnih 
mesecih pa se je pričela nadaljnja prenova Ul. Kirbiševih, in 
sicer v odseku od vulkanizerstva Rutnik pa do Zelene ul. Ta 
odsek pa je seveda zahteval mnogo večja finančna sredstva 
in večji obseg del.
Zavoljo preobremenitve kanalizacijskega omrežja je na 
globini 4 m izgrajen dodatni vod kanalizacije, električna 
napeljava, ki je do sedaj potekala po drogovih ob cesti, je 
položena v vozišče, obnovljeno je vodovodno, plinsko in 
kabelsko omrežje. V tem času se zaključuje tudi končni del 

Ul. Kirbiševih
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Ekartova ulica

vozišča s povoznim pločnikom in 
obnovljenim voziščem.
Pri nekdanjem taborniškem domu, kjer 
je danes Društvo upokojencev Miklavž, 
je postavljen večnamenski objekt, ki v 
osnovi služi za tekmovanja za kegljanje 
na vrvici, v bistvu pa je namenjen za 
različne prireditve v kraju.
V jesenskih mesecih smo pričeli s 
prenovo Ekartove ul. v odseku od 
Tezenske ul. do Ptujske c. Ta del ulice 
je bil v zelo slabem stanju. Zgrajeno 
je bilo kanalizacijsko omrežje za 
meteorne vode, obnovljeno električno, 
plinsko in kabelsko omrežje, javna 
razsvetljava s sodobnimi sijalkami, 
zgrajen je enostranski pločnik, 
seveda pa je na novo zgrajeno 
celotno vozišče. Kjer je preglednost 
slaba, so nameščena tudi ogledala 
ter obnovljena druga prometna 
signalizacija. 

Kot radi rečemo, v starem delu 
Miklavža po ul. Nad izviri je 
poskrbljeno za varnost pešcev – varna 
šolska pot in omejitev hitrosti vozil. V ta 
namen je bila na vozišču zarisana cona 
za pešce, prav tako so bile na celotni 
dolžini ulice postavljene tri hitrostne 
ovire, tako da je na tem odseku 
omejena hitrost na 30 km/h.
Skozi vse leto smo imeli na desnem 
delu Miklavža, gledano iz smeri 
Maribora proti Ptuju, številne zapore 
cest oz. oviran promet po nekaterih 
ulicah. Razlog je bil izgradnja 
plinovodnega omrežja v kraju. Do 
sedaj je po celotnem Miklavžu zgrajene 
14.000 m plinovodne napeljave. Samo 
v letošnjem letu je bilo zgrajeno 
1625 m. Na obstoječe omrežje je 
že priključeno 114 stanovanjskih 
objektov, možno pa bi se bilo priključiti 
229 uporabnikom, vendar se zaradi 
takšnih in drugačnih razlogov še 
niso. Z enako inteziteto se bo gradnja 
plinifikacije nadaljevala tudi prihodnje 
leto. 
Glede na to, da je bila občina Miklavž 
z letošnjim letom uvrščena med 
degradirana območja, kar pomeni 
prekomerno onesnaženo ozračje, lahko 
samo upamo, da se bo veliko občanov 

KS DRAVSKI DVOR
December je čas, ko se vsi radi 
ozremo nazaj in se spominjamo 
vseh lepih trenutkov tega leta. 
Na Dravskem Dvoru smo letos 
sodelovali ob vsakoletnih večjih 
tradicionalnih prireditvah, kot 
so: krajevni praznik, postavljanje 
majskega drevesa in srečanje 
starejših občanov. Za naše 
krajanke smo pripravili tudi 
prireditev ob dnevu žena, naše 

otroke pa so v decembru razveselili Miklavž s spremstvom 
parkljev in dobri mož Dedek Mraz. Vesel sem tudi dobrega 
sodelovanja z društvom upokojencev Modra jesen in 
športnim društvom Dinamika, s katerima vsako leto skupaj 
organiziramo božični pohod z baklami k polnočnicam v 
Slivnico. Po dolgih letih smo tudi ponovno izvedli zbor 
krajanov, redno pa smo tudi opravljali vsa vzdrževalna dela. 

V velik ponos nam je, da se lahko kot prvi v občini pohvalimo 
z organizacijo turnirja štirih vasi v malem nogometu v našem 
lepem športnem parku, za katerega si želimo, da bi postal 
tradicionalen dogodek na Dravskem Dvoru. V letošnjem letu 
pa je bil največji zalogaj, na katerega smo prav tako zelo 
ponosni, otvoritev prenovljene Lovske ulice, za katero lahko 
trdimo, da je najlepša in najbolje komunalno urejena ulica 
v celotni občini Miklavž. Da pa je ulica takšna, kot je, gre 
zahvala celotni občini Miklavž, ki je prispevala vsa potrebna 
finančna sredstva. 
Vsem skupaj želim prijeten skok v leto 2020 v upanju, da 
bomo tudi v prihajajočem letu tako dobro sodelovali z vsemi 
krajani, občani in društvi ter z roko v roki delali za dobro 
občine z ostalimi krajevnimi skupnostmi ter z vodstvom 
občine Miklavž.

Boris Ploj,
predsednik KS Dravski Dvor

odločilo za bolj ekološko čisto gorivo in 
da se bo s tem tudi izboljšala kvaliteta 
zraka.       
Vsakodnevno lahko opažate, da so 
po kraju ob cestah, predvsem ob 
Ptujski c. in Babičevi ul., postavljene 
nove obvestilne table, kar vsekakor 
tudi prispeva k prepoznavnosti in 
obveščenosti kraja.
Seveda pa niso pozabljena tudi 
športna igrišča pri osnovni šoli Miklavž, 
katera so potrebna prenove. Tako je 
predvideno, da bi se prenovilo igrišče 
za mali nogomet, igrišče za košarko 
in igrišče za odbojko na mivki v 
skupni vrednosti preko 195.000 evrov. 
Ker gradbena dela verjetno zaradi 
prihajajoče zime ne bo mogoče izvesti, 
bo to izvedeno spomladi 2020.
Zraven naštetih projektov pa so po 
kraju skorajda vsakodnevno izvedena 
različna manjša opravila, ki pa niso tako 
izstopajoča. 
Upajmo, da bo tudi prihajajoče 
novo leto tako ustvarjalno uspešno, 
kot je bilo letošnje, kar bo vsekakor 
pripomoglo k razvoju kraja.

Dušan Janžek,
predsednik KS Miklavž
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Misli nam uhajajo med 
iskrene ljudi,

med prijatelje...

Miren božič in srečno novo 
leto 2020

vam želijo krajevni sveti

KS Dobrovce,

KS Dravski Dvor,

KS Skoke in

KS Miklavž na Dr. Polju

KS SKOKE

Prvo leto dela nanovo 
izvoljenega sveta KS, ki ga 
sestavljajo: Anja Brumec, 
Simona Marko, Boštjan Rojko, 
Drago Repnik in Zdenko 
Čuš, je za nami. V minulem 
mandatu smo naš kraj lepo 
komunalno uredili, v novem 
mandatu pa bomo poizkušali 
dvigniti kvaliteto življenja naših 

krajanov na področju rekreacije in druženja.
Športni park v Skokah se je začel razvijati leta 2003.Takrat 
je bilo odkupljeno zemljišče in je bilo najprej urejeno 
košarkarsko igrišče. Tudi sekcija petankarjev si je uredila 
igrišče za svojo dejavnost. V letu 2018 je bila v športnem 
parku urejena tudi kolesarska proga za naše najmlajše. 
Vsa strojna dela je brezplačno opravil naš krajan Tihomir 
Špoljer. S pomočjo občine smo na igrišče napeljali vodo in 
postavili pitnik.
Leta 2018 smo se pričeli dogovarjati, da bomo v športni 
park napeljali elektriko in uredili sanitarije. Občina je 
poskrbela za nakup sanitarnega kontejnerja in vsega 
potrebnega materila za postavitev nadstrešnice in 
temeljev zanj. Krajani pa smo s svojim prostovoljnim 
delom poskrbeli za izvedbo in postavitev. Izkop za 
temeljno ploščo je naredil Aleš Ponudič, ki bo tudi 
poskrbel za izkop jaškov za napeljavo elektrike. Temelje in 
betonsko ploščo so naredili Jože Kozar, Srečko Podhostnik 
in Zdenko Čuš. Pri spravilu in prevozu lesa na žago sta 
pomagala Janez Kac in Domen Slemenjak, Slavko Korže 
je poskrbel za vsa tesarska dela, Vili Vajngerl je namestil 
kritino, priklop na vodo in povezavo z vodotesno greznico 
je uredil Vlado Horvat, Drago Repnik pa bo pomagal pri 
samem priklopu na električno napeljavo. Pri sami izvedbi 
pa nam je seveda stala ob strani občinska uprava občine 
Miklavž z Egonom Repnikom na čelu.
Športni park ima približno 2 ha travnate in gozdne 
površine. Košnjo smo letos opravili 11-krat, hkrati pa smo 
poskrbeli za urejene sprehajalne poti po našem gozdičku.
Kljub temu da smo s pomočjo občine kupili kosilnico, le-ta 
ni zadostovala in smo morali uporabiti tudi lastne silkerice 
in kosilnice. Gorivo pa nam je zagotovila občina.
Letos so naši krajani športni park že z veseljem koristili: 
zaključek šolskega leta tretješolcev in njihovih staršev, 
obletnice končanja osnovne šole, turnir v petanki, 
kostanjev piknik, ki sta ga organizirala Rdeči križ in 
svet KS Skoke, seveda pa ga z veseljem uporabljajo 
tudi rekreativni športniki malega nogometa in košarke. 
Ugotavljamo, da je naše delo obrodilo sadove, kajti z 
novimi idejami za ureditev tega rekreacijskega parka 

bodo dani pogoji za še več športnih in družabnih 
dogodkov za naše krajane.
Vabim vse krajane, da se nam v bodoče pridružijo pri delu 
in urejanju »dnevne sobe 
» Skok, v kateri bomo stkali veliko novih prijateljskih vezi 
in našli kotiček za sprostitev po napornem in stresnem 
delu !

Vsem, ki ste pripomogli k  realizaciji vseh do sedaj 
opravljenih del, se še enkrat lepo zahvaljujem!

Zdenko Čuš,
predsednik KS Skoke

OBVESTILO

Naslednja številka Naših izvirov bo izšla v marcu,
zato prosim vse sodelavce, da nam svoje prispevke 

tudi v novem letu pošljejo na nov naslov 
urednistvo@miklavz.si najkasneje

do 6. marca 2020.

Urednik
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PIKA.
DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE MARIBOR

PIKA. DNEVNI CENTER ZA 
OTROKE IN MLADOSTNIKE 
MARIBOR 

je socialnovarstveni program Centra 
za socialno delo Maribor. 
Otrokom in mladostnikom nudimo 
psihosocialno podporo, pomoč 
pri vključevanju v socialno okolje, 
pri izboljšanju učnih navad in 
razumevanju šolske snovi ter prostor 
za kvalitetno preživljanje prostega 
časa (kreativne, glasbene, športne idr. 
delavnice.)
Lokacija: Ljubljanska ulica 6, 2000 
Maribor (nasproti UKC Maribor)
Kontakt:  051/304-015
e-pošta: pika.dcmb@gmail.com, 
Poslovni čas za uporabnike:
–  od ponedeljka do petka med 10:00 

in 18:00 uro (razen praznikov). 
–  v času šolskih počitnic med 8:00 in 

16:00 uro.

ZAVETIŠČE ZA 
BREZDOMCE MARIBOR

je socialnovarstveni program 
Centra za socialno delo Maribor.  
Sprejemamo polnoletne osebe 
moškega spola, ki nimajo možnosti 
bivanja drugje oziroma se znajdejo 
v akutni bivalni in eksistenčni stiski 
predhodne narave. 
Zavetišče nudi uporabnikom 
organizirano celodnevno namestitev  
365 dni v letu 24 ur dnevno 
(prenočevanje in bivanje);
Lokacija: Šentiljska c. 7, Maribor

Kontakti:  02-420-31-93 dosegljiv 24 
ur, 070-829-223 dosegljiv 24 ur, 
e-pošta: zavetiscecsd1@gmail.com, 
zavetiscecsd@gmail.com 

SVETOVALNICA ŽRTVE 
NASILJA IN ZLORAB 
MARIBOR 

je socialnovarstveni program Centra 
za socialno delo Maribor.
Storitve Svetovalnice so na voljo 
žrtvam nasilja in osebam z izkušnjo 
nasilja v družini, obeh spolov, vseh 
starosti. Oblike pomoči, ki so na 
voljo, so informiranje (osebno, po 
telefonu, E-pošti), osebno svetovanje 
in psihosocialna pomoč, spremstvo 
(na policijo, sodišče, različne urade), 
zagovorništvo, strokovno vodena 
skupina za samopomoč in skupina 
za otroke uporabnic/uporabnikov. 
Zagotavljamo  anonimnost in 
zaupnost. Vse storitve so brezplačne.
Lokacija: Slovenska ulica 8, 2000 
Maribor
Kontakti: 02 228 49 94, 041 735 135, 
041 762 333, 051 489 529
e-pošta: info@svetovalnica-mb.si
Uporabnicam/uporabnikom smo 
na voljo: 
–  Slovenska ulica 8, 2000 Maribor: 

ponedeljek-petek: 8:00 – 16:00 in  
sreda in četrtek: 12:00 – 20:00 ter v 
lokalnih skupnostih

–  v občini Lenart (prostori CSD 
Maribor, Enota Lenart):ponedeljek: 
8:00 – 16:00

–  v občini Ruše (prostori CSD Maribor, 
Enota Ruše): sreda: od 8:00 – 12:00

–  drugje: po dogovoru

MATERINSKI DOM 
MARIBOR 
je socialnovarstveni program Centra 
za socialno delo Maribor.
Smo namestitveni program, ki 
je namenjen materam z otroki, 
nosečnicam, porodnicam in samskim 
ženskam, ki so se znašle v trenutni 
ali dalj časa trajajoči eksistenčni, 
bivanjski, osebni, odnosni in drugi 
stiski ter nimajo druge možnosti 
bivanja – pretežno zaradi posledic 
nasilja v družini, ter socialno-
ekonomske stiske in ob namestitvi 
potrebujejo strokovno in drugo 
pomoč. 
Lokacija: Na Jelovcu 22, 2354 
Brestrnica
Kontakt: 02/623 25 26, 051 260 159
e-pošta: info@materinski-dom.si

VARNA HIŠA MARIBOR – 
pomoč ob nasilju v družini, 

je javni socialnovarstveni program 
Centra za socialno delo Maribor, ki 
nudi ženskam, samim ali skupaj z 
otroki varno bivanje na anonimni 
lokaciji, strokovno pomoč in podporo 
pri okrevanju od posledic nasilja, 
svetovanje ter zagovorništvo. 
Vsem, ki preživljajo nasilje in 
razmišljajo o umiku, smo za pomoč 
dosegljive tudi po telefonu. Če 
preživljate nasilje, ne čakajte, 
pokličite.
Kontakt: 02 480 11 86,
e-pošta: varnahmb@t-2.net
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SALON DOMI
tel. 031 574 823

Sem Dominika Kralj iz Miklavža na Dr. polju, Tezenska 
ulica 9. Stara sem 48 let z 28 leti delovne dobe.
Pred 2 letoma sem se začela ukvarjati z klasično masažo 
in ugotovila, da je to premalo znanja in premalo 
ponudbe za stranke . Tako sem se začela še dodatno 
izobraževati s športno masažo, maderoterapijo , 
medicinsko pedikuro, depilacijo in sedaj še z Access 
Consciousness terapijami. Izobražujem se še vedno. 
Mislim, da klasično masažo poznate. Športno masažo 
izvajamo, podobno kot klasično z izjemo da je običajno 
nekoliko močnejša in intenzivnejša. Maderoterapija 
pa je tehnika masaže, ki pripomore k odpravi celulita, 
obsega, oblikovanju telesa, dvigu zadnjice. Medicinska 
pedikura je odpravljanje otiščancev, vraščenih nohtov, 
odprava trde razpokane kože na petah…

Kaj je Access Consciousness, je drugačen pogled na 
življenje. Gre za enostavne tehnike, orodja in procese, 
ki vam omogočajo spremeniti vse, česar ne morete 
spremeniti in ustvariti, vse, kar si želite s popolno 
lahkoto in na drugačen način.

Access Barss je 32 točk na glavi, če se jih dotaknemo, 
lahkotno in brez napora sprosti vse , kar vam ne 
dopušča, da bi sprejemali, zaživeli sebe in svojo 
lahkotnost.

MTVSS je ena izmed najstarejših orodij Access 
Consciousness. Uporabljamo ga za odpravljanje vseh 
mest v telesu , kjer le-to ne deluje pravilno. 
Access Energetic FascLift je čudovit in preprost 
način obnove kože našega obraza. Z njim brišete sledi 
staranja, prav tako pa pomladi celo telo.

Korekcija vida je proces Access Consciouness, ki se 
izvaja s polaganjem rok na oči ter pomaga pri različnih 
težavah na očeh in z vidom. Prav tako pomaga pri 
težavah sinusov. V mesecu januarju začnem z 2-urnimi 
predavanji o procesih Access Consciounss tehnike. 
Vse to lahko dobite v mojem salonu pri meni doma.  
Z veseljem vas sprejmem in bom s svojim znanjem 
uresničila vaše želje, na koncu bomo popili kavo ali čaj 
in malo poklepetali. Za stranko si vzamem čas s srcem. 
Pred odhodom pa še podarim izdelek FARMASI.

ZAKAJ IZBRATI FARMASI
–  Ker mi je mar za EKOLOGIJO (farmasi laboratoriji 

nimajo dimnikov in vsi viri energije se reciklirajo )
–  Zato, ker skrbim in imam rada ŽIVALI (niti eden 

izdelek FARMASI ni testiran na živalih-želim biti 
lepa), bogat asortima več kot 2000 kozmetičnih in 
medicinsko-kozmetičnih produktov 

–  Ker lahko uživate v preverjeni kvaliteti, ki jo je 
prepoznalo več kot 350 miljonov uporabnikov v 
123 državah na 5 kontinentih, priporočam FARMASI 
prijateljem, seznanjam druge ljudi z izdelki. Če si 
želite izvedeti več o FARMASI IZDELKI povabite 5 ali 
več prijateljev .Pridem vam z veseljem predstavit 
izdelke Farmasi.

–  VSE JE MOGOČE, KAJ JE ŠE LEPŠEGA KOT TO.
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Paket Miklavž zrak 09 maxi:
INVERTER TEHNOLOGIJA - 

130 m2  talno ali 120 m2 radiatorsko ogrevanje 

Paket Miklavž zrak 14 maxi:
INVERTER TEHNOLOGIJA -  

200 m2  talno ali 180 m2 radiatorsko ogrevanje: 

Paket Miklavž zrak 13 maxi:
ON/OFF TEHNOLOGIJA - 

200 m2  talno ali 180 m2 radiatorsko ogrevanje: 

Ponudba je informativna in temelji na 
pridobljenih podatkih. Ob ogledu objekta bo 
dokončno izbrana najprimernejša rešitev in 
v dogovoru s stranko opredeljena morebitna 
dodatna dela pri predelavi kotlovnice.  Priklop 
črpalke na domače internetno omrežje ni zajet v 
strošku montaže!
Nepovratna finančna spodbuda znaša do 20% 
priznanih stroškov naložbe: 1000 € za ogrevalno 
toplotno črpalko tipa zrak/voda, pri prvi vgradnji 
ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi 
oziroma če toplotna črpalka ne zamenja stare 
kurilne naprave
Nepovratna finančna spodbuda znaša do 50% 
priznanih stroškov naložbe: 3.200€ za ogrevalno 
toplotno črpalko tipa zrak/voda, pri zamenjavi 
stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na 
območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu 
za kakovost zraka.
Nepovratna finančna spodbuda, za zamenjavo 
stare kurilne naprave s toplotno črpalko za 

centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, bo v 
celoti dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne 
spremembe.

Vir: spletna stran Eko sklad: 
www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/
actionID=99 

Ostale pakete in predstavitve toplotnih črpalk 
najdete na naši spletni strani:  
www.kronoterm.com

Za informativno izbiro modela toplotne črpalke 
uporabite aplikacijo KRONO SELECT:   
www.kronoterm.com/izberi-svojo-crpalko/
 
*Akcijska ponudba velja za vse s stalnim 
prebivališčem v občini MNDP.

Akcija velja do 31. 12. 2019, oziroma do odprodaje 
zalog.

Vsi paketi vsebujejo:
• zunanja enota,
• notranja enota,
• zalogovnik za toplo sanitarno 

vodo,
• sobni korektor in web modul za 

nadzor na daljavo (priklop na 
internet),

• betonski podstavek, magnetni 
filter nečistoč, 

• montaža, povezava enot, zagon.

 _ 

MLADA DRUŽINA ZA OGREVANJE PORABI LE 20 € NA MESEC! 

Grelno telo v objektu predstavlja 
talno gretje, s toplotno črpalko 
pa ogrevajo tudi sanitarno vodo.  
Strošek za ogrevanje doma in 
pripravo tople sanitarne vode 
znaša zgolj 205 evrov v kurilni 
sezoni – od oktobra do konca 
aprila, kar je slabih 30 evrov 
mesečno. Celoletni strošek 
toplotne črpalke za ogrevanje 
in pripravo tople sanitarne 
vode pa znaša 250 evrov letno 
oziroma v povprečju dobrih 20 
evrov na mesec. To je bistveno 
nižji mesečni strošek, kot ga 
povprečna slovenska družina 
nameni za paket televizije, 
interneta in fiksne telefonije, 
ki znaša v povprečju okoli 
30 do 40 evrov na mesec.   
 
Lastnik pravi, da po nekaj 
ogrevalnih sezonah zdaj ve, da 
so se odločili prav, tako zaradi 
zelo nizkih stroškov ogrevanja 
kot tudi izjemnega udobja, 
ki ga omogoča ogrevanje s 
sodobno toplotno črpalko. 

Štiričlanska družina se ogreva s toplotno črpalko Kronoterm

Naš sogovornik pravi, da so 
razmišljali tudi o kaminu kot 
dodatnem viru ogrevanja, a so 
ugotovili, da ta dejansko sploh 
ni potreben. Toplota v montažni 
hiši je namreč zelo prijetna, 
zato potrebe po dodatnem 
toplotnem viru nimajo.  
 

Ob tem pa je pomembno tudi 
to, da jim toplotna črpalka 
poleg zimskega ogrevanja tudi 
poleti učinkovito in na zdrav 
način hišo ohlaja, zato nimajo 
potrebe po dodatnem hlajenju 
s klimo. Poleg nizkih stroškov 
ogrevanja je sogovornik 
navdušen tudi nad preprostim 
upravljanjem toplotne 
črpalke preko Kronotermove 
aplikacije Home.Cloud. Po 
izobrazbi je strojni inženir, 
področje ogrevalne tehnike 
ga zelo zanima, prepričale 
pa so ga večletne izkušnje 
podjetja Kronoterm, njihov 
razvoj, tehnologija in izjemne 
napredne rešitve.

_ 
AKCIJSKA PAKETNA PONUDBA SAMO ZA OBČANE*

Paket

SKUPAJ 
 PO  

CENIKU 
z 9,5 % DDV

KRONOTERM 
subvencija

SKUPAJ  
AKCIJSKA 

CENA 
z 9,5 % DDV

SUBVENCIJA 
EKO SKLADA

KONČNA 
CENA

KONČNI 
PRIHRANEK

Miklavž zrak  
09 maxi

9.252 € 821 € 8.431 € do 3.200 €** 5.231 € 4.021 €

Miklavž zrak  
14 maxi

11.202 € 1.016 € 10.186 € do 3.200 €** 6.986 € 4.216 €

Miklavž zrak 
 13 maxi

12.838 € 1.912 € 10.926 € do 3.200 €** 7.726 € 5.112 €

**Subvencija Eko sklada za degradirana območja

PRIHRANITE ŽE NASLEDNJO 
OGREVLNO SEZONO IN SE 
ŠE DANES NAROČITE NA 
BREZPLAČEN POSVET!

Pokličite na brezplačno 
telefonsko številko:  
080 23 22
ali pa nam pišite na:  
info@kronoterm.com

Za vas smo pripravili brezplačni e-priročnik.

KAKO PRIHRANITI PRI NAKUPU 
TOPLOTNE ČRPALKE?
Naročite ga še danes saj je število izvodov omejeno! 
Za brezplačen prenos obiščite www.kronoterm.com/eknjiga/

Štiričlanska družina svojo 120 m2 veliko enodružinsko 
nizkoenergijsko montažno hišo ogreva s toplotno črpalko 
Kronoterm zrak/voda.   



21

Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

OBČINA

VVeelleepprrooddaajjaa  ssttrroojjnniihh  kkoommppoonneenntt
LLiinneeaarrnnii  cceenntteerr
SSeerrvviissnnoo  vvzzddrržžeevvaallnnii  ppoosseeggii
TTeehhnniiččnnoo  ssvveettoovvaannjjee
SSeerrvviiss  mmoottoorrjjeevv  DDeeuuttzz iinn  VVoollvvoo  PPeennttaa
SSpplleettnnaa  ttrrggoovviinnaa

Kolektiv
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CENIK OGLAŠEVANJA NA TV-MIKLAVŽ
Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju na svoji 10. redni seji dne 26. 11. 2019 potrdil 

Cenik oglaševanja na TV-Miklavž

1. VIDEO STRANI

A. CENIK

DNEVNA OBJAVA 

1 video stran, 1 dan 5,00 EUR

vsaka dodatna stran, 1 dan 5,00 EUR

TEDENSKI PAKET
1 video stran, 1 teden 10,00 EUR

vsaka dodatna stran, 1 teden
6,00 EUR 
(40% popust na 
osnovno ceno) 

MESEČNI PAKET
1 video stran, 1 mesec 35,00 EUR

vsaka dodatna stran, 1 mesec
21,00 EUR (40% 
popust na 
osnovno ceno) 

DODATNE UGODNOSTI ZA NAROČNIKA: 
– brezplačna izdelava video strani

B. BREZPLAČNO OGLAŠEVANJE 

UPRAVIČENCI, VSEBINA
 KOLIČINA BREZPLAČNIH 

OBJAV

Društva iz Občine Miklavž, 
nekomercialne vsebine

2 video strani na mesec 

2.  OGLAŠEVANJE MED ODDAJAMI – OGLASNI 
BLOKI

TEDENSKI PAKET
50 objav oglasa do 30 sekund na TV Miklavž 

CENA PAKETA: 30,00 EUR  

MESEČNI  PAKET
200 objav oglasa do 30 sekund na TV-Miklavž (okrog 7 
objav na dan)

10 objav oglasa do 30 sekund med oddajami TV-Miklavž 
na NET TV 

Ob sklenitvi paketa GRATIS oglaševanje na video 
straneh: 1 video stran, 1 mesec 

CENA PAKETA: 90,00 EUR

LETNI PAKET 
200 objav oglasa do 30 sekund na TV-Miklavž na mesec 
(okrog 7 objav na dan)

10 objav oglasa do 30 sekund med oddajami TV-Miklavž 
na NET TV na mesec

Ob sklenitvi paketa GRATIS oglaševanje na video 
straneh: 1 video stran, 1 leto 

CENA PAKETA: 80,00 EUR/MESEC 

Cenik je v celoti objavljen v Medobčinskem uradnem 
vestniku, št. 25/2019. 

V letu novem vam želimo,
da obdržite vse svoje dobre lastnosti,

da dosežete plemenite cilje,
še naprej bogatite svoje znanje in zavest ter

da nesebično delite vso ljubezen,
ki jo premorete.
Pa srečno 2020!

PROSVETNO DRUŠTVO
Mateja Bora Dobrovce

Bog je ženo ustvaril, da jezi moža, 
v tolažbo mu podaril je vinca rujnega. 

(Stane)

Veliko veselja ob božiču in naj bo v novem letu za vse 
dovolj sreče in ljubezni in kruha in dobrega vina…

želijo

Miklavški vinogradniki
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10. VINKOV POHOD
Planinsko društvo Miklavž, Društvo vinogradnikov Miklavž, 
vinarji Malečnika, Turistično društvo Miklavž  in Društvo 
upokojencev Miklavž  vas vabimo na 10. Vinkov 
pohod po gričevju med Miklavžem na Dravskem 
polju - Zgornjim Duplekom - Metavo - Trčovo - 
Vodolami - Gorco in Malečnikom.  
Večina vinogradnikov verjame pregovoru, da se 22. 
januarja, na vinkovo, vinska trta prebudi  iz zimskega 
spanja v rast. Zato tega dne obiščejo svoje vinograde, 
pričnejo z rezom in si zaželijo dobre vinske letine. 
Več kot stoletni pregovor, ki ga vinogradniki radi povedo je, 
če na vinkovo sonce sveti, dosti dobrega vina bo v kleti, to je 
le eden od mnogih pregovorov, ki jih vinogradniki prenašajo 
iz roda v rod, čeravno je praznovanje svetega Vincenca bolj 
značilno za  sosednjo Hrvaško kot za naše kraje. Pri nas je 
bolj čaščen sveti Martin, ki naredi iz mošta vino.
Vabimo planince, vinogradnike in druge ljubitelje narave, da 
se nam pridružite v nedeljo, 19. januarja 2020, ob 8. uri.  Start 
10. pohoda je v Miklavžu na Dravskem polju na parkirišču pri 

vrtcu Vrtiljak. Pot nas bo vodila v Zgornji Duplek - Kamenščak 
- Metavo - Vodole - Malečnik. Na kmetiji Knuplež in na 

Vodolah (Emil Bračko, Protner in Mak) pa bodo poskrbeli 
za hrano in pijačo.
Med pohodom bodo vinogradniki vinogradniškega 
društva Miklavž in vinarji Malečnika v Vodolah 

prikazali  rez vinske trte po slovenskih običajih. Pevski 
zbor Društva upokojencev iz Miklavža bo zapel pesmi 

o trti in vinu. Rodež bo s svojimi muzikanti zaigral nekaj 
poskočnih melodij.
Vsakdo, ki se udeleži pohoda prvič, prejme izkaznico pohoda 
- kartonček. Pohodni kartončki se žigosajo na vinogradniški 
kmetiji Protner.  
Vinogradnik gre na vinkovo v vinograd v vsakem vremenu, 
naj sije sonce, dežuje ali sneži. Tudi mi bomo šli na pohod ne 
glede na vreme. Pohod bo trajal do 5 ur.  
Lep planinski pozdrav!

Franc Kocbek,
predsednik PD Miklavž

Zima je pred vrati. Tu in tam se še na kakšnem sončnem 
delu vrta sramežljivo odpira vrtnica, ker ve, da je njen čas že 
davno mimo. Kako nespodobno se vreme igra z naravo! Naj 
ji vendar pusti te štiri letne čase, da ob pravem času opravijo 
svoje poslanstvo. In naj prizanese tudi nam in nam ne pošilja 
toče, poplav in neurij. Kako pa naj ljubitelji lepega okolja, 
rož, vrtov in grmičkov ohranjajo vse te čudovite zasaditve, ki 
nastajajo spomladi, da bodo krasile in lepšale naša bivalna 
okolja vse do pozne jeseni?
Pa vendar, v tem  »raju pod Triglavom« znajo ljudje kljubovati 
vsaj nekaterim vremenskim neprilikam,  naravne danosti 
tega našega koščka slikovitega Podravja pa pomagajo nam, 
da naši kraji niso zelo pogosto hudo prizadeti. Vseeno pa  je 
potrebno vložiti ogromno truda, če želimo ohraniti in zaščititi 
vse to rožno in zeleno bogastvo. In srce zaigra, ko nam to 
uspe. Ko pa naša prizadevanja za lepo domače okolje opazijo 
tudi drugi, je trud vsaj malo  poplačan.
V soboto, 30.11. 2019, smo prejemnike priznanj za najlepše 
urejena okolja v občini za leto 2019 povabili na svečano 

podelitev. Praznično  božično-novoletno okrasje v dvorani 
KUD-a je samo še poudarilo naš globoki poklon vsem 
tistim občanom, ki se trudijo za lepo bivalno okolje. S svojo 
prisotnostjo jim je izkazal priznanje tudi župan Egon Repnik, 
ki se je z izbranimi besedami vsem zahvalil za njihov veliki 
doprinos k urejenosti naše občine. Veseli smo, da podpira naš 
že devet let trajajoči projekt ocenjevanja urejenosti okolja 
v občini. Zahvalo in čestitke jim je izrekla tudi predsednica 
Turističnega društva Miklavž Sonja Horvat Tušek. 

Za leto 2019 je bilo podeljenih 41 priznanj:
–  Pohvale za lepo urejena okolja stanovanjskih hiš je prejelo 

34 družin v občini.

MIKLAVŠKE 
SONČNICE 2019
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Najvišje priznanje »ZLATO SONČNICO« za izredno lepo 
urejena okolja  stanovanjskih hiš so za leto 2019 prejeli:
–  družina Bratuša in družina Polc iz Miklavža,
–  družina Ploj iz Skok, 
–  Jolanda Pušnik iz  Dobrovc,
–  Jožica Bračič iz Dravskega Dvora. 
Priznanje za lepo urejen poslovno-stanovanjski objekt je 
prejelo podjetje AKVANTIKA PLUS, d. o . o. iz Miklavža.
Priznanje za najlepše urejeno kmetijo je prejela družina 
Petrovič iz Miklavža.

Podelitev priznanj so z odličnimi glasbenimi vložki spremljali 
ubrani zvoki Dvorjanskih muzikantov, ki so vse prisotne 
navdušili s svojim prvim nastopom v Miklavžu. Z recitacijo in 
plesom so lepo nastopili tudi otroci iz šole Dobrovce. 
Naše goste smo ob koncu prireditve povabili na druženje z 
zakusko, ki je minilo v prijetnem kramljanju tistih s priznanji 
in s čudovito vrtnico v rokah in vseh nas, ki smo jim v znak 
zahvale želeli stisniti roko. 

Milena Roj  

Veseli december... čas, ki se ga najbolj veselijo otroci. Čas 
pričakovanj, obdarovanj in lepih želja. In kje drugje bi 
lahko bil prvi dobri mož, ki se ga v decembru razveselimo, 
bolj prisoten kot v kraju, ki nosi njegovo ime in se ponaša 
z njegovo cerkvijo iz 13. stoletja? Že na žegnanju pri farni 
cerkvi je množica krajanov in občanov začutila krajevni 
praznik drugače, bolj svečano, bolj povezano. Srečali so 
se farani, stiski rok so bili bolj čvrsti... lepo je bilo začutiti 
medsebojno povezanost. 
Turistično društvo Miklavž je prav na praznik sv. Miklavža 
tokrat na »Miklavževi tržnici« zakurilo ogenj in tudi ob njem 
povezalo veliko naših občanov, ki so ob prasketajočem ognju 

posedeli, se pogreli, obenem pa si na ognju sami spekli 
okusne klobase. Nikogar ni motil dim, ki je malce silil v oči, 
iz njega je vela domačnost... Na naši stojnici je dišalo po 
kuhanem vinu, ki so ga kuhali člani Društva vinogradnikov 
Miklavž. Ponudili so tudi čaj, oboje nas je še dodatno 
pogrelo, saj bi nas sicer kar pošteno zeblo. 
Obiskovalci so bili prijetno presenečeni nad našo zanimivo 
ponudbo in marsikdo je pritegnil mnenju župana Egona 
Repnika, ki je dejal, da je bila ideja o takšnem načinu 
ponudbe odlična. Je pa na račun dima padla še ena dobra 
ideja. Miklavževa tržnica, ki je bila tokrat izvedena že tretjič, 
bi lahko bila še pristnejša, če bi drugo leto obiskovalci kot 
svoj prispevek za klobaso prinesli eno suho bukovo poleno. 
Ideja je bila deležna gromkega smeha, vendar ni slaba. 
Torej, dragi občani, če bomo tudi leta 2020 zakurili na 
Miklavževi tržnici, pridite k ognju s suhim bukovim polenom! 
Brez skrbi, na to vas bomo še enkrat spomnili drugo leto 
decembra. 

Milena Roj

MIKLAVŽEVA TRŽNICA 2019

DRUŠTVENA DEJAVNOST

... Včasih čas hitro beži,
  včasih zdi se, kot da spi ...
Vsakdo mu da svoj obraz, 

kot da v sebi skriva zmago in poraz.
Naj bo leto 2020 vaš čas!

Srečno 2020!
GD Snežka 
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RIBIŠKO DRUŠTVO
MIKLAVŠKA MLAKA (1999 - 2019)

Mineva 20 let organiziranega upravljanja in športnega 
ribolova v Miklavški mlaki. 
Predhodnica društva je bilo RIBIŠKO ZDRUŽENJE - 
Miklavška mlaka, ustanovljeno na ustanovnem zboru 
dne 11. 6. 1999 v prostorih občine Miklavž. 
Ustanovni člani društva so bili: Danilo DAJČMAN, 
predsednik, David BABIČ, tajnik, Srečko HERCEG, Rudolf 
HORVAT, Maksimiljan DIMNIK, Marjan LEŠNIK, Franc 
GRADIŠNIK in Aleksander STANOEVSKI.
Združenje je bilo sestavljeno iz članov RD Maribor, 
članov upokojencev iz Miklavža ter članov ekološkega 
društva STARA DRAVA, ki so na osnovi pisne pogodbe 
z matično Ribiško družino Maribor v trajanju petih let, 
kot njena sekcija pričeli z organiziranim upravljanjem, 
gospodarjenjem ter športnim ribolovom. Pogodba 
o soupravljanju se je podaljšala vse do ustanovitve 
samostojnega ribiškega društva z imenom MIKLAVŠKA 
MLAKA. 
RIBIŠKO DRUŠTVO - MIKLAVŠKA MLAKA je bilo 
ustanovljeno in vpisano v register društev UO-MARIBOR 
pod zaporedno številko 1391 dne 5. 2. 2007.
Vodni zbiralnik, zadrževalnik med Občino Hoče-Slivnica 
in kanalom SD1 v Miklavžu, kot se pravilno imenuje, je 
tako po zaslugi nas ribičev dobil popolnoma drugačno 
podobo, kot je bila takrat. Pričeli smo urejati in utrjevati 
brežine, lovna mesta, čistiti okolico in sproti odstranjevati 
odpadke, katerih takrat ni bilo malo. Posebno pozornost 
smo namenili ribam, pretežno krapovcem, ki smo jih 
vsako leto vlagali po svojih finančnih zmožnostih. Skrbeli 
smo za ribjo hrano, pravočasno apnjenje vode in redno 
košnjo. Prirejali smo različna ribiška tekmovanja skozi 

Na sliki ustanovni člani Ribiškega združenja Miklavška 
mlaka so od leve proti desni: David Babič, Marjan Lešnik, 
Danilo Dajčman, Srečko Herceg, Maksimiljan Dimnik, 
Franc Gradišnik, Aleksander Stanoevski in Rudolf Horvat.

vse leto z namenom druženja in utrjevanja prijateljskih 
vezi med člani, kar počnemo vse do danes in bomo tudi 
v bodoče. Trenutno društvo šteje 60 članov in članic ter 
mladih ribičev, ki pa jih kot povsod v ribiških družinah 
težko privabimo v naše vrste. To bo ena naših glavnih 
nalog v naslednjem desetletju. Naš izvršni odbor se v 
minulih letih ni veliko spreminjal, razen na funkcijah 
gospodarja in vodje ŠTK. Pred nami je volilno leto, 
pričakujemo spremembe z željo, da bi delali še bolje, bili 
na nekaterih področjih uspešnejši, čeprav se zavedamo, 
da so odgovornosti posameznih funkcij z leti vse večje, 
posledično pa se zanje člani zelo težko odločajo. Upamo 

na nadaljnji napredek in obstoj našega 
društva, naše ''mlake'', na katero smo vsi 
skupaj že sedaj zelo ponosni. Veseli nas, 
da je ob našem ribniku vsak dan veliko 
sprehajalcev, starejših občanov, otrok 
naše šole in vrtca, ki se tedensko, skoraj 
vsak dan zadržujejo in občudujejo naše 
ribe, ribiče ter naravo z lepo urejeno 
okolico. Vsaka pohvala v tej smeri je 
za nas zelo prijetna, čeprav zaradi lege 
našega ribnika ni vedno prijetno čistiti za 
vsemi, ki se tam zadržujejo in puščajo za 
sabo smeti in povzročeno škodo. Velika 
zahvala gre našim čistilcem iz Občine 
Miklavž, ki nam že zadnjih nekaj let redno 
odvažajo smeti na deponijo. Kljub temu 
da se je društvo predhodno imenovalo 
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MIKLAVŽEV KONCERT
OB DESETI OBLETNICI DELOVANJA VOKALNE 
SKUPINE LASTOVKE

Vokalna skupina Lastovke, ki deluje 
v okviru Prosvetnega društva 
Mateja Bora Dobrovce, je v soboto, 
7. 12. 2019, v dvorani KS Dobrovce 
pripravila Miklavžev koncert ob 
deseti obletnici delovanja vokalne 
skupine. Pevke, ki prepevajo pod 
taktirko Sare Kosmos, so v praznično 
okrašeni dvorani s koncertom 
pričarale čudovit uvod v veseli 
december. 
Koncert je želel ponazoriti razvoj 

združenje, bomo praznovali 20 let delovanja, obletnico 
pa obeležili na rednem, volilnem občnem zboru v marcu 
leta 2020. Podelili bomo jubilejna priznanja, predvsem pa 
priznanja in pohvale našim najmarljivejšim članom, ki so 
se potrdili z delom, tovarištvom, ribolovom in resnično 
pripadnostjo naši ''mlaki''. Povabili bomo predstavnike 
sorodnih društev, vodstvo Ribiške družine Maribor in 
sredstva javnega obveščanja, kjer vam bomo obširneje 
predstavili dogodke minulih dvajsetih let. Do takrat pa 
vam želimo SREČNO, zdravja, zadovoljstva in uspehov 
polno NOVO LETO 2020. DOBER PRIJEM!

V imenu članstva RD MM
Srečko HERCEG, tajnik

DRUŠTVENA DEJAVNOST

pevk skozi 10 razgibanih let 
delovanja. Tako so za začetek ob 
udarnem zvoku harmonike zapele 
pesmi Gremo na Štajersko, Kjer 
lastovke gnezdijo ter Koncertni 
venček, v katerem so prepletle 
pesmi, ki so jih leta 2016 posnele 
tudi na zgoščenki. V izjemno 
razgiban program so vključile tudi 
nekaj ljudskih, ponarodelih ter 
tujih pesmi v priredbah slovenskih 
skladateljev, ki slavijo naravo in 

lepoto ter slikajo nasmehe na obraz 
poslušalcem. Bogat kulturni program 
so popestrili citrarka Maruša Antonič, 
vokalna skupina Fantje sv. Ane ter 
harmonikarji Tamare Vandur, ki so 
celotno dvorano postavili na noge. 
Vse zbrane sta nagovorila tudi župan 
občine Miklavž na Dravskem polju, 
mag. Egon Repnik, ter predsednica 
PD Mateja Bora Vlasta Sagadin, 
ki sta pevkam zaželela še veliko 
okroglih obletnic. Pevke, ki v vokalni 
skupini prepevajo že pet ali več let, 
so za svoje aktivno udejstvovanje 
na področju ljubiteljske glasbene 
dejavnosti prejele tudi Gallusove 
značke JSKD. 
Koncert so zaokrožili vsi zdajšnji 
ter nekdanji pevci vokalne skupine 
Lastovke s pesmijo Nocoj je ena 
luštna noč. In luštna je prav gotovo 
bila!

Sara Kosmos
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»V OBJEMU
ČAROBNOSTI«

Kot bi mignil, je leto spet naokoli in sijoči december v vsej 
veličini odpira svoja vrata. Ste na strani tistih, ki z iskrico v 
očeh zaobjamejo njegov čar, ali vas množična evforija ob 
koncu leta vznemirja?
Privoščite si razvajanje, povabite svoje najdražje v lepo 
okrašen dom in preprosto uživajte v skupnih trenutkih. 
Poiščite navdih … morda v sebi ali na sprehodu po zimsko 
okrašenem Miklavžu, v vrtincu prazničnega dogajanja 
pa boste hitro oživeli otroško radost v sebi in si naredili 
december zares fantastičen!

Tudi mi smo za Vas nekaj pripravili : 
»V OBJEMU ČAROBNOSTI» !

Predvsem zato, ker v tem svetu obstajajo drobni trenutki, ki 
nam jih lahko pričarajo le naši OTROCI!
Poiščimo si vsak svojo iskro hrepenenja in ji prisluhnimo!
Čarobnost, ki ne pozna pravil, prinaša dinamično energijo 
ter poskrbi za srečen skok v miklavževanje in praznični 
čas. Domiselno in čarobno smo poskrbeli, da naši otroci 
ne ostanejo brez tega čarobnega trenutka, učitelji so jih 
navdušili z idejo, da prebudijo ustvarjalnost v sebi, pokukajo 
v svet čarobnosti in uresničijo vsaj nekatero od svojih želja.
Verjetno pa ni nikogar izmed nas, ki še ni ugotovil, da se 
v vilinskem svetu največ govori o tem, česar dejansko 
primanjkuje. BESEDE, kot so: ljubezen, mir, zvestoba, 
zaupanje, skromnost, poštenost, iskrenost, odpuščanje, 
potrpežljivost, spoštovanje in še veliko drugih s pozitivnim 
predznakom, so velikokrat izgovorjene v prazno, tako da so 
izgubile bistvo oz. vrednost.
In dan se je že prevesil v večer – MIKLAVŽEV VEČER. Ampak 

– MIKLAVŽ je MIKLAVŽ, v decembru nas obišče prvi izmed 
dobrih mož in je nekaj posebnega, še posebej za nas, ki smo 
vsak dan v – MIKLAVŽU !
Zato prav na  MIKLAVŽEV večer vilinske besede, kot so: 
ljubezen, mir, zvestoba, zaupanje, skromnost, poštenost, 
iskrenost, odpuščanje, potrpežljivost, spoštovanje, niso 
izgovorjene v prazno, saj so podarjene iskreno iz vsega srca. 

Ostanimo »V OBJEMU ČAROBNOSTI«, v objemu čarobnih 
besed, katere nam sporočajo naši učenci . . .  Razvlecimo 

prijetno toplo razpoloženje še v prihodnje dni, na novega 
leta dan in še dlje, na vse dni v letu 2020!

Saj je OBJEM sklenjen KROG in LJUDJE smo njegovo SRCE!

In še enkrat, hvala VAM za vse, kar smo naredili – SKUPAJ.
Ostanimo V SVETU ČAROBNOSTI! Čim dlje!

In naj bo novo leto 2020 – ČAROBNO !
S r e č n o!

Ravnateljica Dušanka Mihalič Mali 
in učenci ter zaposleni

OŠ Miklavž na Dravskem polju

MIKLAVŽEVANJE
V OBJEMU ČAROBNOSTI

V petek, 6. 12. 2019, je na naši šoli potekala ena večjih 
prireditev – Miklavževanje, ki smo jo poimenovali V 
objemu čarobnosti, povezovala pa sta jo devetošolca Nina 
Gvardjančič in Matic Pogorelec. Letos je vse skupaj potekalo 
malo drugače; začeli smo z bazarjem, ki je trajal od 15.15 
do 17.30. Po bazarju so se gostje napotili v telovadnico, kjer 
je potekala prireditev s pričetkom ob 18. uri, ki jo je odprl 
otroški pevski zbor. Prireditev sta obogatila tudi ravnateljica 
Dušanka Mihalič Mali in župan mag. Egon Repnik, ki sta 

nam namenila lepe in čarobne besede. V objem čarobnosti 
so nas popeljale tudi štiri glasbene točke – to so bili Aljaž 
Šavora (klavir), Laura Velički (violina), Zala Silič in Gaja Siničič 
Rodeš (flavta) ter Jakob Gvardjančič (harmonika). Naši 
najmlajši so zapeli in zaplesali na pesem Gremo okrog sveta, 
drugošolci pa se predstavili na našem odru z deklamacijo 
pesmi Deset in dve skrivnosti sveta. Tretješolci so se nam 
predstavili z glasbeno-plesno točko. Ne smemo pa pozabiti 
na četrtošolce, ki so nam prikazali čarobnost skozi ples. Prav 
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NAŠE KORENINE –
KULTURNI DAN NA OŠ MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

V ponedeljek, 23. 9. 2019, je na naši šoli potekal kulturni 
dan na temo Naše korenine (Roots). Dan pa ni bil poseben 
le zaradi tega. V sklopu projekta Erasmus+ so nas obiskali 
učitelji iz osmih evropskih držav, in sicer: iz Italije, Grčije, 
Španije, Finske, Poljske, Luksemburga in Francije.
Učenci, ki smo želeli sodelovati pri projektu (med njimi tudi 
midva), smo se že od začetka šolskega leta pripravljali na ta 
dan. Vsak teden smo se dobili in raziskovali naše korenine. 
Na naših jutranjih srečanjih smo izdelovali plakate o zgoraj 
naštetih evropskih državah, na internetu poiskali zanimiva 
dejstva o njih ter spoznavali njihovo kulturo in običaje. 
Za učitelje smo pripravili tudi program, ki je potekal v 
slovenščini in angleščini, ter ga na ta dan tudi predstavili. 
Cilj te teme je, da bi se predvsem mladi začeli zavedati, kako 
pomembna je naša kultura in da jo je treba ohranjati – da 

ni nujno dolgočasna – ter koliko so naši predniki žrtvovali z 
mislijo na nas, naslednje rodove. Prav s tem namenom smo 
na šolo povabili tudi nekaj predstavnikov lokalnih društev, ki 
so pripravili delavnice in nam jih tudi predstavili.
Zjutraj tega dne smo torej učenci, ki sodelujemo pri 
projektu Erasmus+, predstavili program učiteljem iz tujih 
držav in učencem naše šole od 1. do 3. razreda. Predstavili 
smo jim, kaj vse vemo o teh osmih evropskih državah, ter 
seveda ljudski ples in ljudsko glasbo, uprizorili dramsko 
igro, nastopile pa so tudi naše odlične pevke. Med našim 
nastopom so ostali učenci že pridno sodelovali pri 
delavnicah, v katere so se vnaprej vpisali. Imeli so ogromno 
izbiro in prepričana sva, da se je bilo težko odločiti le za 
dve izmed vseh na seznamu. Na šoli so kuhali marmelado, 
spoznavali čebelarstvo, zeliščarstvo, kvačkanje, ljudske 
plese in še mnogo drugega. Seveda pa tudi mi nismo bili 
prikrajšani za vse to. Po končanem nastopu smo se pomešali 
med tuje učitelje in se razdelili na majhne skupine. Nato smo 
učenci vodili učitelje po delavnicah in jim hkrati razkazali 
šolo. Bili so navdušeni nad našo kulturo, znanjem jezikov, 
nad našo šolo in organizacijo celotnega dne. Zvonec, ki je 
naznanil malico, je zazvonil ob ravno pravem času, saj smo 
bili vsi že pošteno lačni.
Po malici smo se učenci, ki sodelujemo pri projektu 
Erasmus+, naši mentorji in seveda tudi učitelji iz tujih držav 
zbrali pri vhodu v šolo ter se pripravili na pohod do Rimskih 
gomil. Medtem ko smo hodili, so ostali učenci zamenjali 
delavnice in se spet pridno učili novih spretnosti. Ob tem 
času pa je nas pot vodila do občine, kjer so nekateri učenci 
povedali nekaj splošnih značilnosti Miklavža, seveda v 
angleščini. Nadaljevali smo čez most do Miklavškega dvorca. 

tako so zaplesali petošolci, tokrat na pesem Šampioni. Za to 
prireditev pa se je pripravljala tudi naša podružnična šola 
Dobrovce, ki je dala svoji točki naslov V objemu zime. Mateja 
Petek nam je povedala čudovito deklamacijo, Aljaž Šavora 
in Kaja Čuček pa sta nam zaigrala krajšo igrico. S svojimi 
neverjetnimi glasovi pa sta navdušili Zala Sporiš s pesmijo 
Lahko noč, Piran in Nina Gvardjančič s čudovito italijansko 
pesmijo Caruso. Za konec so nam pevci Mladinskega 
pevskega zbora zapeli pesem An Angel, s katero so tudi 
zaključili letošnjo prireditev. Za devetošolce je bil to še prav 
poseben trenutek, saj so zadnjič nastopili na Miklavževanju. 
 

Lana Kastelic,
9. a, OŠ Miklavž na Dravskem polju
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Učenci so predstavili zgodovino 
dvorca in tudi nekaj zanimivosti o 
njem. Nadaljevali smo s hojo in kmalu 
prišli do cerkve, na kateri je tudi 
freska iz začetka 16. stoletja. Učenci 
so predstavili tudi to in pojasnili staro 
legendo o sv. Krištofu, ki je naslikan 
na freski. Hodili smo še nekaj časa in 
končno prispeli do Rimskih gomil. Tam 
nas je pričakal župan Občine Miklavž, 
mag. Egon Repnik, ki je goste nagovoril 
v angleščini. Pri Rimskih gomilah so nas  
pričakali tudi učenci petih razredov, 
oblečeni v Rimljane. Predstavili so 
življenje v času Rimljanov, njihova 
oblačila, hrano in seveda vojsko. Sledil 
je ogled gomil in tudi pogostitev v 
stilu Rimljanov – sir, olive, kruh in 
neke vrste alkoholna pijača, ki je nisva 
poizkusila, in zato tudi ne veva, kako se 
imenuje. Ko smo se okrepčali in končali 

z debatami o Rimljanih, smo odšli nazaj proti šoli.
S prihodom v šolo se je naš dan zaključil. Iskreno misliva, 
da se je vsem izredno vtisnil v spomin, bodisi zaradi novih 
znanstev o naši ali tuji kulturi, Rimljanih ali pa zaradi 
prijetnega klepeta s tujimi učitelji. Bilo je zanimivo, poučno 
in misliva, da se je prav vsak naučil nekaj novega. Všeč nama 
je bilo spoznavati svoje korenine na takšen način. Zelo 
prijetni so bili tudi pogovori s tujimi učitelji, med katerimi 
smo si izmenjali mnenja in ugotavljali podobnosti in razlike 
med evropskimi državami. Na ta dan sva ugotovila, da je zelo 
pomembno biti ozaveščen o tem, kdo si in od kod prihajaš. 
Naše korenine so se krepile mnogo let, zato jih moramo tudi 
mi ohranjati za naslednje rodove.

Nina Gvardjančič, 9. c, in 
Andy Premzl, 9. a

USTVARJALNE DELAVNICE
ZA BAZAR

V četrtek, 28. 11. 2019, smo ustvarjali različne izdelke za 
vsakoletni bazar. Prvošolčki so delali Božičke in sovice 
iz blaga in snežake iz storžev. Povedali so nam, da jim 
je bilo zelo zabavno ustvarjati in da so se naučili lepiti 
z vročim lepilom. Naši navihani drugošolci so ustvarjali 
snežake iz blaga in božične okraske iz gline, medtem 
ko so se tretješolci združili in skupaj ustvarili veliko 
zanimivih izdelkov (namizne aranžmaje, novoletne škrate, 
pletene košarice, svečnike iz lesa, voščilnice in posodice 
za barvice). Za konec pa so si dan popestrili s skupnim 

plesom. Četrtošolci so se naučili šivati (zašili so sovice), 
naredili pa so tudi hišice iz gline in smrekice. Petošolci so 
delali okraske iz semen, voščilnice in prav posebne ogrlice 
iz gline. Naši šestošolci so se tudi zelo potrudili; izdelali 
so svečnike, lampijone, naredili obeske za jelko, veliko 
smreko iz lesa, na katero bodo obesili okraske. Tudi malo 
starejši (sedmošolci) so bili zelo kreativni; iz starih majic so 
naredili vrečke za v trgovino, skodelice iz papirja, gumice 
za lase oziroma scrunchie (elastika, ovita v blago) in 
domačo božično vegeto. Osmošolci pa so naredili snežake 

Mavrica ni zaradi sonca,
pa tudi ne zaradi dežja. 

Mavrica je stezica, po kateri se 
v srce pripelja nekaj lepega.

(Feri Lainšček)

V novem letu vam želimo obilo mavričnih dni,
ki bodo obogatili vaše vsakdanje trenutke.

Ravnateljica Dušanka Mihalič Mali
in učenci ter zaposleni

OŠ Miklavž na Dravskem polju
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TRADICIONALNI
SLOVENSKI ZAJTRK IN 
NARAVOSLOVNI DAN

iz lesa, adventni koledar in jelenčke iz steklenic. Naši 
najstarejši na šoli, devetošolci, tudi niso stali križem rok, 
temveč so naredili ogromno stvari. Izdelali so smrekice 
iz čajnih vrečk, snežake, jabolčno in slivovo marmelado, 
svečnike, voščilnice, rumove kroglice, adventne srčke, 
pinjate, smrekice iz volne, mošnjičke iz usnja, okraske 
iz gline in avtomobilčke iz sladolednih palčk. Fantje iz 
devetih razredov so navdušeno povedali, da so se naučili 
delati marmelado in rumove kroglice. 
In tako je minil še en dan »pouka« na malo drugačen 
način.

Lana Kastelic, 9. a, OŠ Miklavž na Dravskem polju

Na dan slovenske hrane, 15. 11. 2019, smo dan na naši 
šoli v okviru naravoslovnega dne Zdravo življenje pričeli 
s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Zajtrk je bil 
sestavljen iz domače hrane iz lokalnega okolja. Po zajtrku 
smo se pogovarjali o pomenu zajtrka, zdrave prehrane 
(s poudarkom na lokalno pridelani in predelani hrani), 
prigrizkih, pomenu zdravja nasploh in pomenu gibanja 
za zdrav razvoj mladostnika. Sodelovali smo tudi v 
anketi o zajtrkovanju in prigrizkih ter se o rezultatih le-te 
pogovorili. 
Sledile so različne aktivnosti in delavnice. Mlajši učenci so 
spretno izdelovali zelenjavna nabodala oz. »zelenjavčke« 
in pripravili grški jogurt s sadjem, obiskal jih je čebelar, 
prišli sta gostji iz Ptujskega luka. Učenci 6. razredov so 
brali deklaracije raznih embalaž živil in iskali podatke o 
količini soli, sladkorja in maščob, torej zdravju škodljivih 
snovi. Svoje znanje so uporabili pri izdelavi prehranskega 
semaforja. Učenci 7. razredov so bili razdeljeni v 
skupine, kjer so pekli medenjake, delali vegeto, naredili 
granule, spekli domač korenčkov čips, izdelovali solnice 
(Erazmus+) in piling milo ter mazilo za ustnice. Delavnice 
za osmošolce in devetošolce so zajemale pestre športne 

aktivnosti: rugby, igre z žogo, hip hop, nordijsko hojo, 
frizbi; nekateri učenci so odkolesarili do Judo kluba 
Apolon na Teznu, kjer so se  poučili o samoobrambi, spet 
drugi pa so se udeležili glasbene delavnice s skupino 
Fusion. Vse dogajanje je spremljala šolska novinarska 
ekipa, katere del sem bila tudi sama. 
Dan smo zaključili s predstavitvijo našega dela v 
telovadnici in tako uzavestili pomen zdravega načina 
življenja. 

Ana Smiljan, 8. a, OŠ Miklavž na Dravskem polju

MLADI UPI
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TRŽNICA POKLICEV

Letos sem že drugo leto zapored obiskala »Tržnico 
poklicev«, ki jo naša šola organizira skupaj z OŠ Hoče in 
OŠ Slivnica v Hočah. V tamkajšnjem kulturnem domu 
so se že tradicionalno predstavile različne srednje šole 
iz mariborske regije in širše. Vsaka je imela stojnico in 
učence, ki so predstavljali svojo srednjo šolo in poklice, 
za katere se lahko izobrazimo na njihovi šoli. Učence 
smo lahko povprašali o poteku pouka na njihovi šoli, o 
programih in zahtevnosti šole. Vsaka šola je ponujala tudi 
informativni material, ki smo ga lahko vzeli. Na nekaterih 
stojnicah smo se celo lahko preizkusili v najrazličnejših 
kvizih in ugankah, si ogledali izdelke učencev njihovih šol. 
Po ogledu oz. predstavitvi različnih poklicev in srednjih 
šol smo, zavedajoč se, da je izbira poklica ena izmed 
življenjsko pomembnih odločitev in za večino najbrž 
težka, zapustili Kulturni dom v Hočah in na poti domov 
izmenjali svoja mnenja in občutke. 
Četudi sam nisi še čisto prepričan, na katero srednjo 

šolo bi se vpisal, ti zelo priporočam, da obiščeš »Tržnico 
poklicev«, na kateri boš dobil podrobnejše informacije, in 
se tako lažje odločil pri izbiri poklica.

Neža Novak, 9. c, OŠ Miklavž na Dravskem polju

15. oktobra smo se osmo- in devetošolci odpravili na 
Gorenjsko, kjer smo si ogledali Prešernovo in Čopovo 
rojstno hišo. 
V hiši Franceta Prešerna smo izvedeli veliko stvari, ki 
jih do takrat o pesniku nismo vedeli. Med drugim tudi 
to, da večina ljudi zmotno misli, da je France dosti 
pil, kar ne drži. Prav tako, da ''menda'' ni bil rojen 3. 
decembra 1800 – takrat je bil krščen, rojen pa ''menda'' 
nekaj dni prej. Povedali so nam tudi podatke o našem 
največjem slovenskem pesniku, ki jih že vemo iz zgodnjih 
osnovnošolskih let. Na domačiji Matije Čopa pa sta se 
nas dotaknila podatka, da je Čop – slovenski jezikoslovec, 
literarni zgodovinar, literarni kritik, knjižničar – znal kar 19 
jezikov in da je tragično umrl med kopanjem v reki Savi. 
Kasneje smo se odpravili na ogled Čebelarskega muzeja 
Radovljica, kjer smo najprej izdelali vsak svojo odišavljeno 
kopalno sol. Nato se je prva skupina odpravila na kratek  
ogled filma o čebelah, druga pa je imela predavanje 
o tem, kako so včasih izdelovali med in druge izdelke, 
povezane z medom in čebelami. V tehniškem delu muzeja 
pa smo si ogledali najbolj tipična čebelja bivališča in 

BILI SMO V VRBI
IN RADOVLJICI

čebelarsko orodje, biološko sobo življenje in delo naše 
avtohtone čebele kranjske sivke; v likovnem delu pa 
fenomen slovenske ljudske kulture – poslikane panjske 
končnice. Ko smo končali z ogledom in dejavnostmi, smo 
se polni prijetnih vtisov in doživetij odpravili na avtobus. 
Večina nas je nestrpno čakala, da pridemo do Trojan, kjer 
smo si skoraj vsi kupili trojanske krofe, nato pa nadaljevali 
pot proti domu.  

Urška Drevenšek, 8. b, OŠ Miklavž na Dravskem polju 



32

Naši izviri

UČILNICA V NARAVI
NA MARIBORSKEM OTOKU

V torek, 22. oktobra, smo se predstavniki šolske skupnosti 
odpravili v učilnico v naravi. Polni različnih pričakovanj 
smo nestrpno čakali, da prispemo na Mariborski otok, 
kamor smo bili povabljeni, da preživimo dan v naravi. 
Na Mariborskem otoku so nas lepo sprejeli in predstavila 
se nam je predstavnica Zveze prijateljev mladine, ki nas je 
odpeljala preko gozda do reke Drave, kjer nas je pričakala 
mlada profesorica biologije, ki nam je razlagala o živalih 
tam naokoli, še posebej o vidrah in bobrih. Pokazala nam 
je tudi nekaj njihovih slik, vidrin kožuh, bobrove stopinje 
in še marsikaj drugega. Sledila je delavnica v gozdu, 
v okviru katere smo imeli nekakšen slušni test, zatem 
pa smo se s prevezami na očeh preizkušali v tipalnih 
sposobnostih – sledili smo vrvici, ki je bila napeljana okoli 
dreves. Po tej preizkušnji smo pred malico šli na konec 
otoka, kjer smo spoznali nekaj rastlin in se seznanili z 
zgodovino otoka, in to vse od njegovega nastanka dalje. 
Po malici pa smo se odpravili na drugo stran otoka, kjer 
nam je vodja delavnice povedala nekaj o vodnih živalih, ki 
živijo v tem delu Drave. Nato nas je izzvala, naj poskusimo 
uloviti kakšno žival in jo seveda vrnemo v njeno okolje. 
Skoraj vsi smo ulovili vsaj eno postranico, bolj spretni 
celo več. Po dragoceni izkušnji, da smo počeli nekaj, 
kar ne vsakodnevno, smo se odpravili še na delavnico h 

gobarju,,s katero so se naše učne ure končale. Vrnili smo 
se pred Mariborski otok, kjer smo se za konec preizkusili v 
hoji s hoduljami, jedli kekse in kostanj ter celo izdelovali iz 
gline. 
Učilnica v naravi nam je bila zelo všeč in bili smo res 
hvaležni, da so nas povabili. Izkušnja je bila krasna in 
zagotovo bi jo vsi še kdaj ponovili.

Manuela Marko, 8. c, OŠ Miklavž na Dravskem polju

MLADI UPI
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
V ENOTI VRTCA CICIBAN – SKUPINI MEHURČKI

V petek, 15. 11. 2019 smo v vrtcu Ciciban obeležili dan 
slovenske hrane s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom, 
ki je z željo po ozaveščanju o pomenu zajtrka v okviru 
zdravih in pravilnih prehranjevalnih navadah, zdravem 
načinu življenja in kulturi prehranjevanja nastal na 
pobudo Čebelarske zveze Slovenije.

V skupini Mehurčki smo v mesecu novembru veliko 
časa posvetili skrbi za zdravje - izdelovali smo zdrave 
krožnike oz. obroke hrane, prebirali knjige in zgodbice o 
zdravi prehrani ter skrbi za zdravje in osebno higieno, si 

ogledali lutkovni film »Ostal bom zdrav«, likovno ustvarjali 
»bacile«, se naučili deklamaciji, uživali ob igri vlog 
»zdravnik« in se gibali na prostem. V tednu pred zajtrkom 
pa smo se z otroki pogovarjali o prehranjevalnih navadah 
in pomenu zdrave hrane. Otrokom smo tako ta dan za 
zajtrk ponudili domačo hrano iz lokalnega okolja: 
–  črni kruh, ki ga je pripravila ga. Vida Šolar,
–  maslo iz Ljubljanskih mlekarn,
–  med, ki so ga pridelale čebele, čebelarja Antona Babiča 

iz Miklavža,
–  mleko, ki je zaradi bližine proizvodnje polnega, 

bogatejšega okusa - z bližnje kmetije Veis iz Skok,
–  jabolka, pridelana na okolju prijaznejši način, polna 

vitaminov, s Kmetije Skok iz Kamnice.
Med zajtrkom pa sta nas letos obiskala tudi predsednik 
Čebelarskega društva Alojz Greif, čebelar, g. Miran Pregl 
in župan občine Miklavž na Dr. polju, g. Egon Repnik, ki 
sta se odpravila v vsak oddelek, pozdravila otroke, jih  
povprašala o medu, čebelah, zdravi prehrani,…
Po obilnem zajtrku pa nam je lokalni čebelar, g. Klasinc 
predstavil čebelo, potovanje medu od cveta do 
čebelnjaka in čebelarja, ter pokazal pripomočke, ki jih 
uporablja pri svojem delu.
V vrtcu imamo omenjene dobrote večkrat za zajtrk. 
Priporočamo vam, da v teh hladnejših dneh po njih 
posežete tudi vi. Naj tudi pri vas doma »zadiši« po 
zdravem slovenskem zajtrku.

Ksenija Rodeš 

USTVARJALNE DELAVNICE
V VRTCU VRTILJAK

Otrokovo prvo in najpomembnejše okolje je družina, 
zato je sodelovanje in povezovanje družine in vrtca 
pomembna plat kakovosti predšolske vzgoje, ki 
pripomore k ustvarjanju najprimernejšega okolja za 
otrokov razvoj. 
V vrtcu Vrtiljak zelo radi v našo sredino povabimo starše 
naših malih nadobudnežev, saj jim želimo približati 
dnevne utrinke vrtca. Tako smo jih v petek, 29. 11. 2019, 
povabili v vrtec Vrtiljak na ustvarjalne delavnice, ki 
obenem omogočajo tudi prijetno druženje, izmenjavo 
toplih misli in želja.

Starši se povabilu odzovejo v velikem številu, na kar smo 
zelo ponosni. Ustvarjanje skupaj z otroki je nekaj, kar nam 
v spominu ostane še dolgo. Otroci  in starši so z velikim 
veseljem, v igrivem vzdušju ustvarjali različne izdelke: 
zvezdice, božične lučke, okraske, voščilnice ... Iz igralnic 
se je slišal otroški smeh, veselje, zadovoljni obrazi, tako 
staršev kot otrok, pa so bili v vrtcu še dolgo vidni. Starše 
smo tudi pogostili s kavico, zeliščnim čajem, piškoti in 
se jim tako zahvalili, da so si vzeli čas in pobegnili v čas 
otroštva ter stopili v naše male čevlje.
Povabilu se je odzvala tudi naša ravnateljica Dušanka 
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Mihalič Mali, ki je s svojo srčnostjo in toplimi mislimi 
popeljala starše in otroke v prelep praznični čas.
Ko ustvarjaš z veseljem, toplino in srčnostjo, nastanejo 
čudoviti izdelki, ki ustvarjajo praznično vzdušje. V naš mali 
otroški direndaj so vsi ustvarjalci prinesli veliko pozitivne 
energije, veselja in čarobnosti.
Naša ustanoviteljica, Občina Miklavž na Dravskem polju, 
je popestrila naše igrišče s posaditvijo smrekice, ki smo jo 
lahko okrasili z našimi okraski in svetlečimi lučkami. Tako 
bo naš dragi dedek Mraz še lažje našel pot do našega 
vrtca.
Zaposleni so staršem in otrokom zaželeli prijetne 
praznične dni, ki naj jih preživijo  v mirnem, varnem okolju 
ter v objemu drug drugega. 

Urška Suhodolčan Homer,
pomočnica ravnateljice vrtca Vrtiljak in Ciciban

TEDEN OTROKA V VRTCU CICIBAN
»Jesen je druga pomlad, ko je vsak list roža,« je dejal A. 
Camus.
Jesen je čas, ko se narava odene v najlepše, najtoplejše 
barve leta, čas, ko se z veseljem podamo v naravo, kjer 
prisluhnemo šelestenju listov, ki se premikajo pod 

našimi nogami. Občudujemo njihovo raznovrstnost, 
raznobarvnost in razmišljamo, kako enkraten je vsak list, 
tako kot smo enkratni tudi ljudje. Kot so enkratni naši in 
vaši otroci - razigrani, nagajivi, nežni, ljubeči… Ob tem 
razmišljanju ne morem mimo verzov Toneta Pavčka, ki se 
me vedno znova dotaknejo. 

VSI NAŠI OTROCI
Vsi otroci so naši otroci,

je rekel prijazni glas,
vse frklje in smrklje in froci,

vsi svetlih in temnih in kodrastih las,
vsi naši!

 Tudi tisti drugačni,
drugačne usode in vere in ras,
vsi beli in črni, vsi bolni in lačni

so taki kot kdo izmed nas.
Skupaj na tem svetu živimo,

svet nam je skupna velika vas,
kjer na srečo iščemo rimo
in poslušamo božji glas,

ki živeti in rasti veleva
in biti odprtih rok

za hudo, ki prizadeva
vsak čas na milijone otrok!
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.

V teh čudovitih jesenskih dneh smo v vrtcu Ciciban v času 
od 7.-13. 10. 2019 posvetili samo njim, našim otrokom. 

MLADI UPI
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»VESELI SE VSAKEGA DNE,
KI TI GA JE BOG DAL«

Ivan Kralj, miklavški župnik, je zelo 
prijeten in zanimiv sogovornik. Letos 
je praznoval okroglo, 70. obletnico, 
zato sem se z njim pogovarjala o 
njem in njegovih razmišljanjih.
Rodil se je v Slovenj Gradcu, osnovno 

Vsako leto namreč v začetku oktobra obeležujemo 
teden otroka, projekt, ki ga že od leta 1954 izvaja ZPM 
Slovenije. V tem tednu se širom naše države pripravljajo 
najrazličnejše dejavnosti in pester program za otroke. 
Letošnje izhodišče dejavnosti se je glasilo »Naše pravice«, 
ki nas opozarja in ozavešča o pomenu varnega otroštva 
vsakega otroka in pravice vseh otrok - biti otroci.
V našem vrtcu smo teden preživeli na zabaven način, se 
družili, zabavali, ustvarjali in se igrali.
Otroci 2. st. obdobja so si v Miklavžu ogledali gledališko 
predstavo z naslovom Bodimo prijatelji, podarjeno s strani 
ZPM Maribor, medtem ko so se lahko otroci 1.st. obd. 
zabavali ob ogledu lutkovne predstave »Dedek in repa« v 
izvedbi vzgojiteljic vrtca Ciciban. 
Zabavali smo se ob zvokih moderne otroške glasbe in 
se urili v plesnih korakih s pomočjo PLESNE ŠOLE PINGI. 
Dan v tednu smo izkoristili tudi za prijeten sprehod skozi 
gozd, kjer smo ob poslušanju ptičjega petja in šelestenja 
pisanega jesenskega listja, katerega zvok in barva sta v 
nas prebujala prijetno božajočo toplino in prižigala iskrice 

radosti v otroških srcih, združili prijetno s koristnim.
Nabrali smo jesenske plodove, s katerimi smo se nato 
v vrtcu pozabavali, poigrali in preizkusili  ustvarjalne 
sposobnosti naših malih umetnikov.
Ker v našem vrtcu dajemo poudarek tudi jezikovnemu 
razvoju, smo dan v tednu posvetili pravljicam, 
prilagojenim starostnim skupinam.
Nismo pa pozabili niti na pomen gibanja za zdravje 
otrok, zato so se v zadnjem dnevu tega tedna, po uvodni 
predstavitvi športa, ki ga vsi še ne poznajo, otroci lahko 
preizkusili tudi  v veščinah juda v izvedbi Judo kluba 
Branik.
Kljub temu da je zima že pred vrati, lahko z vašimi otroki 
še vedno ujamete delčke jeseni v svoje dlani in napolnite 
svoja srca s toplino sončnih žarkov in iskric v otroških 
očeh.
Naj bo vsak dan, teden in leto za vsakega otroka na svetu 
njihov čas - čas za otroštvo in čas za igro.

Barbara Pipenbaher

šolo in Prvo gimnazijo je 
obiskoval v Mariboru. Že v 
srednji šoli ga je zanimala 
filozofija in poleg veliko 
različnih dejavnikov in razlogov 
se je odločil za študij teologije. 
Prva tri leta je študiral na 
Teološki fakulteti v Ljubljani, 
potem pa na oddelku Teološke 
fakultete v Mariboru. Vmes je 
služil tudi vojaški rok. 
V miklavško župnijo je prišel 
leta 2000. To je njegovo osmo 
službovanje. Bil je štirikrat 
kaplan in štirikrat župnik. 
»Če se tolikokrat seliš, potem 
vsepovsod zvoziš,« pravi 
gospod Kralj. Tak poklic zahteva 
selitve in kompromise. 
V Miklavžu se počuti dobro, 

sodelovanje s farani je odlično. Brez 
sodelovanja se ne da veliko narediti. 
To sodelovanje se kaže predvsem 
pri skrbi za ohranjanje kulturne 
dediščine, kar odlikuje župnika Ivana 
Kralja. Tudi z lokalno skupnostjo 

sodeluje zelo dobro. Pravi, da so 
zmeraj imeli dober dialog, dober 
dogovor in bili drug drugemu v 
pomoč. Leta 2017 je prejel priznanje 
župana Občine Miklavž na Dravskem 
polju za dolgoletno in uspešno 
delovanje v župniji in za prizadevanja 
na področju ohranjanja kulturne 
dediščine. 
Gospod Kralj pove, da je bilo versko 
življenje pred desetletjem veliko bolj 
prisotno med ljudmi kot danes in da 
se je število katoličanov v zadnjih 
desetih letih zmanjšalo, kar ni samo 
slovenski pojav, temveč zajema 
celotno Evropo in zahodni svet.
Tudi njega so doletele težave z 
zdravjem in močmi, vendar še vedno 
lahko naredi veliko dobrega za 
človeka in pozitivnega za družbo. 
Zato bo pomagal, dokler bo lahko.
Načrtov za naprej ne dela in pravi: 
»Veseli se vsakega dne, ki ti ga je Bog 
dal.«

Andreja Lešnik
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Gospa Ljubica Bedjanič živi v Kurirčkovi ulici v Miklavžu. Že 
peto leto zapovrstjo vlaga izjemen trud v zabavo za otroke, 
na katero povabi tudi Dedka Mraza ali Božička, ki se dogodka 
z veseljem udeležita, saj so vabljeni pridni otroci iz širšega 
območja Miklavža. Ne gre le za obdarovanje njenih vnukov 
Alena, Tarika in Sare, temveč za dogodek, kjer se na njenem 
praznično okrašenem dvorišču v s toplino pripravljenem 
ambientu družijo sosedje, prijatelji in znanci. Starosti 
primerna lepa darila pa dobijo vsi udeleženi otroci, ki jih je 
bilo letos kar petdeset. S tem dogodkom na svojem dvorišču, 
kjer ne manjka predstava za otroke, kuhano vino, čaj ter topli 
in hladni prigrizki, želi gospa Ljubica praznični december in 

praznično vzdušje približati otrokom znancev in prijateljev 
ter njihovim staršem in starim staršem. 
Vsem udeležencem se je v letih, ko organizira ta dogodek, 
vtisnila v spomin s svojo doslednostjo, natančnostjo, toplino 
in prijazno komunikacijo. In sicer tako gospa Ljubica, kot tudi 
njeni najdražji Sanja, Silvo in Nikola. 

Njena odločnost in veselje do obdarovanja otrok se vsako 
leto še krepi. Je dobra prijateljica in soseda ter sokrajanka 
Miklavža na Dravskem polju, zato se je o njenem trudu in 
delu razvedelo v kraju. Župan občine Miklavž na Dravskem 
polju gospod Egon Repnik se je želel osebno zahvaliti in 
javno pohvaliti njen nesebični trud.

Maja Čuček

BOŽIČEK
TUDI V 
KURIRČKOVI ULICI 
V MIKLAVŽU

Člani društva gojiteljev malih živali« Gojitelj« 
Miklavž želimo vsem našim podpornikom, 

otrokom naše občine,  občankam in občanom  
vesele in blagoslovljene božične praznike, 
veliko uspeha v prihajajočem letu in da si v 

letu 2020 sežemo večkrat v roke. Vse dobro in 
naj nas nič ne ustavi.

Člani DGMŽ »Gojitelj« Miklavž
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Čudeži obstajajo, le verjeti je treba vanje. Naj bo novo leto 
polno čudežev za vse! 

Društvo upokojencev Dobrovce želi vsem upokojencem 
Dobrovc v letu 2020 veliko zdravja, zadovoljstva in toplih 

objemov njihovih najdražjih.

POŠTENJE ŠTEJE
Živimo v viharnem času, ko tehnološki in informacijski 
sistemi skokovito napredujejo in jim starejši težko 
sledimo. Če k temu, kot po navadi želimo istočasno 
opraviti sto stvari, so izpolnjeni pogoji za napake. Taka 
napaka se je zgodila tudi meni, ko sem nakupoval v Sparu 
v Miklavžu. Na hitro sem nakup zložil v vrečke in odvihral 
iz trgovine, denarnico z večjo vsoto gotovine pa pustil 
na pomožnem pultu. Doma mi je žena svetovala, naj le 
grem v trgovino pogledat. Nejevoljno sem se odpravil v 
trgovino, kjer mi je na moje vprašanje zaposlena Spara 
takoj prinesla nedotaknjeno denarnico. Ko sem se ji hotel 

zahvaliti s primernim darilcem, je to kategorično zavrnila. 
Imena zaposlene ne poznam, ampak sem ugotovil, da to 
niti ni pomembno, saj bi tudi vse ostale ravnale enako. 
Moj zaključek je, da je prijaznost in poštenje prodajalke v 
naših trgovinah, pa tudi ostalih občanov na visoki ravni. 
Tatvine in prevare pa, kolikor prebiram v javnih občilih, 
pa so v domeni belih ovratnikov. Za vse navedbe kajpada 
veljajo tudi izjeme.

Branko Babič

V novem letu vam želimo nešteto 
čudovitih trenutkov, obilico 

inovativnosti in svežega zagona za 
izjemne dosežke!

Srečno, zdravo in uspešno 
leto 2020!

PABERKI
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USPEŠNO LETO
POVEČANEGA SALONA MOTO-NAUTIKE V MIKLAVŽU

Podjetje Moto-Nautika, d. o. o. je to jesen beležilo 
prvo leto novega, povečanega prodajnega salona v 
Miklavžu. Prav v tem času pa je bila družba tudi izmed 
predstavnikov 24 držav nagrajena s plaketo 3. najboljšega 
distributerja v Evropi za plovila Ranieri International. Pod 
okriljem Genova Boat Showa je namreč v septembru 
potekala razglasitev najboljših distributerjev v Evropi 
v sklopu italijanske ladjedelnice  Ranieri International. 
Podjetje zakoncev Lee in Zorana Resnika je namreč v letu 

2016 svoje takratno poslovanje razširilo 
z italijanskimi plovil Ranieri tako na naš 
slovenski kot tudi hrvaški in srbski trg. 
Celotna zgodba Moto-Nautike se je sicer 
zgolj kot samo servis pričela že v letu 
2004. Štiri leta zatem so v Miklavžu odprli 
prodajni salon na 1000 m2. Podjetje je 
začelo z zastopstvom ene najvodilnejših 
znamk na svetu Yamaho, kjer zagotavljajo 
asortima tako za motoriste kot navtike. 
Leta 2011 so dejavnost dopolnili s 
prodajo gumenjakov Grand, sprva samo 

za slovensko tržišče, nato pa še za vse države bivše 
Jugoslavije. 
Nov 3000 m2 velik distribucijski center po prvi obletnici 
otvoritve zgodbo podjetja Moto-Nautika, d. o. o. še 
nadgrajuje. Tako kot tudi zahtevne in zadovoljne stranke 
ob Ptujski cesti 63 v Miklavžu najdejo srečo in notranjo 
izpopolnitev, ki so jo iskale.

Mateja Pleteršek
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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 6. 3. 2020 na naslov Občine Miklavž na Dravskem polju.
Nagrajenci prejšnje križanke št. 96 so: Jasna Bitenc (Samova ulica 96, Miklavž na Dravskem polju), Matic Pogorelec (Poljska cesta 1, 
Miklavž na Dravskem polju) in Aljaž Režman (Na gaj 24, Miklavž na Dravskem polju).
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Rešitev kriţanke  št. 96, Vodoravno: OAKHAM, IZ MOŠTA, IBM, OK, S,DORA IME, VINOTEKA, IZID, MAIR, LOTO, AZO, ATNA, API, 
EBAN, RR, LEVIS, SETI, TIVOLI, EŢ, LOJ, IKA, NA, ARARA, NATEGOVATI, VL, I, LETOP, PRIHAJA MIKL, OVITEK, BAA, PANIKA, OPV, 
ARAK, KRIŢ. Geslo. SV. MARTIN IZ MOŠTA DELA VINO, PRIHAJA MIKLAVŢ. 
 

Ugankarski slovarček: ALRAUNA- korenika mandragore iz druţine razhudnikov, DROBETA- antično mesto v Romuniji, ISAC- romunski 
pesnik Emil (1889-1954), LAI- srednjeveška pripovedna pesem, LOANA- kraljica v naslovu romana Umberta Eca, ORANTA – ţenski lik z 
dvignjenimi rokami k molitvi, SATURATOR – naprava za nasičevanje tekočin, SPEE- nemški  admiral iz 1. svetovne vojne Maximillian (1861- 
1944), TAN- japonska uteţna mera, VOTLIČ – luknjičava svetlosiva predornina, ki plava na vodi. 
 



Spoštovane občanke in cenjeni občani!

V trenutkih, ko se zdajšnje leto poslavlja usmerimo misli v 
prihajajoče in zavemo se, 

da so nam vse poti odprte za nove upe, želje in velike 
načrte.

Leto, ki je pred nami naj bo priložnost za boljšo in lepšo 
prihodnost vseh nas. 

S skupnimi močmi se potrudimo, da bo leto, ki trka na 
vrata, leto pravih odločitev in 

leto v katerem bomo s skupnimi močmi uresničili številne 
projekte. 

Vesel božič in srečno novo leto 2020!

Vaš župan Egon Repnik, 
člani Občinskega sveta 

in 
Občinska uprava Občine Miklavž na Dravskem polju


