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SPREJETI PREVENTIVNI UKREPI
PREPREČEVANJA ŠIRJENJA KORONAVIRUSA NA PODROČJU OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

DOSLEDNO UPOŠTEVANJE NAVODIL IN UKREPOV 
VSEH DRŽAVNIH ORGANOV

ZA VSE INFORMACIJE V ZVEZI Z NOVIM VIRUSOM 
POKLIČITE  KLICNI CENTER 

MED 8. IN 20. URO 
NA BREZPLAČNO ŠTEVILKO 

080 14 04

OBČINSKA UPRAVA OBČINE MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM POLJU DO NADALJNJEGA NIMA 

URADNIH UR
•  komunikacija poteka po telefonu 02 62 

96 820 
•  elektronski pošti obcina.miklavz.@

miklavz.si
•  navadni pošti
•  poštni nabiralnik pri vhodu v občinsko 

zgradbo

PREPOVED IZVEDBE JAVNIH PRIREDITEV IN 
DRUGIH JAVNIH DOGODKOV V JAVNIH PROSTORIH 

IN NA VSEH JAVNIH POVRŠINAH, KATERIH 
LASTNIK JE OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM 

POLJU 
•  domovi krajanov po posameznih 

naseljih
•  kulturni dom
•  gasilski dom
•  dom DU Miklavž (Taborniški dom)
•  športna dvorana

PREPOVED ZADRŽEVANJA NA IGRALIH, KI SE 
NAHAJAJO NA JAVNIH POVRŠINAH, KATERIH 
LASTNIK JE OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM 

POLJU
•  igrišča pri OŠ Miklavž in vrtcu
•  igrišče pri podružnici Dobrovce in 

vrtcu Ciciban
•  igrišče Dravski Dvor
•  igrišča v ŠP Dobrovce
•  igrišče v ŠP Skoke
•  igrišče v Jerebovi ulici
•  igrišče v Ulici Kirbiševih
•  igrišče v Ulici Zlatke Karer

ZAČASNA PREKINITEV IZVAJANJA ŠOLSKEGA 
POUKA IN OTROŠKEGA VARSTVA 

PREDŠOLSKIH OTROK
•  OŠ Miklavž na Dravskem polju
•  podružnica Dobrovce 
•  vrtec Vrtiljak
•  vrtec Ciciban

ZDRAVSTVENI ZAVOD MARICA BARBUL MIKLAVŽ
•  ambulanto obiščete le v nujnih 

primerih
•  naročila za preglede, kontrole in 

recepte naročite izključno po telefonu 
po urniku ambulante, tel. 02 62 96 
330 ali na elektronski naslov barbul.
marica@siol.net

KRAJEVNI URAD MIKLAVŽ JE DO NADALJNJEGA 
ZAPRT

•  nujne zadeve lahko uredite na sedežu 
Upravne enote v Mariboru

•  pred prihodom obvezno pokličite 
na tel. št. 02 2208 350 ali pišite na 
ue.maribor@gov.si, da se dogovorite za 
termin

ZAČASNA PREPOVED PONUJANJA IN PRODAJANJA 
BLAGA IN STORITEV

•  (Uradni list RS, št. 25/2020)
•  nastanitvene storitve
•  gostinske storitve
•  športno-rekreacijske storitve
•  frizerske storitve
•  kozmetične storitve
•  pedikerske storitve

ZAČASNA PREPOVED IN OMEJITEV JAVNEGA 
PREVOZA V REPUBLIKI SLOVENIJI

V PRIMERU SUMA OKUŽBE NAJPREJ 
KONTAKTIRAJTE OSEBNEGA ZDRAVNIKA ALI 

NUJNO MEDICINSKO POMOČ NA 
TEL. ŠT. 02 33 31 809

VSTOPNA TOČKA ZA TESTIRANJE 
JE NA TABORU 

V BLIŽINI TRGOVSKEGA CENTRA MERCATOR 
IN GASILSKE BRIGADE MARIBOR

V PRIMERU, DA OBOLITE IN NIMATE SVOJCEV, 
KI BI VAS OSKRBELI S HRANO IN DRUGIMI 

NAJNUJNEJŠIMI POTREBŠČINAMI, POKLIČITE 
TELEFONSKO ŠTEVILKO CIVILNE ZAŠČITE 
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

031 650 835 
ALI PIŠITE NA cz.miklavz@gmail.com

CIVILNA ZAŠČITA OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM 
POLJU POZIVA OBČANE MLAJŠE OD 40 LET, 

KI SO PRIPRAVLJENI PROSTOVOLJNO POMAGATI 
PRI OSKRBI OBOLELIH NA DOMU, DA SE JAVIJO NA 

TELEFONSKO ŠTEVILKO 
031 650 835 

ALI PIŠITE NA cz.miklavz@gmail.com

ZBIRNI CENTER JE 
DO NADALJNJEGA 

ZAPRT!

Odlaganje odpadkov pred zbirnim 
centrom je strogo prepovedano.

SPOŠTOVANI OBČANI OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU!
V SKLADU S 4. ČLENOM ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (Uradni list RS, št. 33/06) IMA VSAKDO PRAVICO DO VARSTVA PRED NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI IN 

BOLNIŠNIČNIMI OKUŽBAMI TER DOLŽNOST VAROVATI SVOJE ZDRAVJE IN ZDRAVJE DRUGIH PRED TEMI BOLEZNIMI.

GLEDE NA ZGORAJ NAVEDENO VAS POZIVAMO, DA BODITE RAZUMNI IN ODGOVORNI DO SEBE IN DRUGIH TER DOSLEDNO UPOŠTEVAJETE VSA NAVODILA, KI JIH 
IZDAJAJO PRISTOJNE INSTITUCIJE, TER TAKO POSKRBITE ZA SVOJE ZDRAVJE, ZDRAVJE SVOJIH NAJBLIŽJIH IN ZDRAVJE ŠIRŠE SKUPNOSTI.

LE S SKUPNIMI MOČMI BOMO PREMAGALI VIRUS.
OSTANITE DOMA, PAZITE NA SEBE IN OSTANITE ZDRAVI!
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Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

UVODNIK

Še nedavno v času pusta smo bili tako prešerne volje ob 
tradicionalni pustni povorki in norčijah številnih izvirnih pustnih 
mask. Hudomušno smo se spraševali v tem svetu, obrnjenem 
na glavo, ali pravzaprav pust zimo sploh odganja ali jo morda 
priganja? Niti slutili še nismo, kaj k nam prihaja iz daljne 
Kitajske. Koronavirus oz. COVID-19 je najprej šokiral in sedaj 
dobesedno ohromil svet. Ko smo gledali televizijska poročanja 
in posnetke iz kitajskega mesta Wuhan, veliko ljudi ni vedelo, ali 
gre za šalo ali morda za kakšen znanstvenofantastični film. Da 
gre dejansko za pandemijo nevarnega virusa iz Kitajske v ostale 
dele sveta, še posebej v Evropo, smo se začeli bolje zavedati šele 
ob izbruhu virusa in množične okužbe v severni Italiji. Največje 
žarišče je nastalo v okolici italijanskih mest Milano in Bergamo, 
od koder poteka gost letalski promet širom po Evropi in svetu. 
To območje predstavlja okno v svet marsikateremu Slovencu, 
zato smo se zavedali, da se bo virus slej kot prej razlegel 
tudi v naše okolje. Situacijo so zapletle še šolske počitnice 
in dopustniško smučarsko romanje marsikaterega Slovenca 
na območje severne Italije. Čeprav je potrebno tudi kritično 
ugotoviti, da bi se marsikdo temu lahko odpovedal, le če bi imel 
kanček odgovornosti do sebe in drugih, še posebej starejših 
in že obolelih s kakšno drugo boleznijo. Upajmo, da bomo z 
ustrezno organiziranostjo javnega življenja in samo/disciplino, 
pa malo s pomočjo narave in ugodnega vremena, znali in 
zmogli premagati tudi to »pošast« s čim manjšimi posledicami.  
Če odmislim prej povedano, smo že bili v stanju pomladnega 
prebujanja narave in pozitivnih misli. V pričakovanju lepih, 
sončnih in toplih dni, v pričakovanju pomladnih druženj in 
izletov v naravo, pa tudi v pričakovanju bližajočih se praznikov. 

Na občini smo sprejeli finančni plan za letošnje leto in se 
pripravljali na izvedbo letošnjih projektov po zastavljenem 
letnem terminskem planu. Organizirali smo številna občinska 
društva, s pomočjo katerih bi letos ponovno pripravili številne 
družabne dogodke ob občinskem prazniku, začinjenim s 
postavljanjem mlajev in velikim tradicionalnim kresovanjem 
kot največjim in najbolj obiskanim zaključkom prireditev ob 
občinskem prazniku naše občine doslej. Letos smo nameravali 
prireditev popestriti tudi z nastopom estradnikov iz Slovenije 
in Slovaške, katere bi z veseljem gostili v sklopu nogometnega 
srečanja t. i. Humanitarnih zvezdic. Zdaj je vse v zraku, vse v 
megli, za katero ne vemo, kako gosta je, in ne vemo, kdaj se bo 
razkropila, da bomo videli skoznjo. 
Kot župan seveda ne morem mimo aktualnih dogajanj v naši 
državi. Po predčasnem koncu pretekle vlade, s katero smo 
župani bolj ali manj neuspešno iskali skupni jezik v smeri, 
da občine dobimo potrebna finančna sredstva za izvajanje 
zakonsko določenih nalog in določena investicijska sredstva 
za lasten razvoj, smo že dobili novo. Glede na pretekle 
izkušnje, takšne ali drugačne, smo župani prav gotovo »fasali« 
previdnostni virus, vendarle pa je bil prvi vtis pozitiven. Nova 
vlada je kot enega izmed temeljnih izhodišč svojega dela javno 
izpostavila težnjo po ureditvi finančnih razmerij z občinami in 
regionalizaciji oz. temu posledično tudi decentralizaciji države. 
Upamo seveda, da vladna izhodišča postanejo realnost in da se 
bomo skupaj veselili novih pridobitev v naši občini.
Življenje se bo sicer res malce upočasnilo, gotovo pa se ne 
bo ustavilo. Šolska igrišča v Miklavžu so že v obnovi in bodo 
predvidoma do prvomajskih praznikov dobila svojo lepšo 
podobo, izvajamo že aktivnosti za pridobitev izvajalca za 
nadaljevanje gradnje infrastrukture v Dravskem Dvoru, enako za 
obnovo občinske stavbe. Tudi potomko najstarejše trte smo že 
obrezali in pripravili na novo vinogradniško sezono. Upamo, da 
bo bogata in s soncem obsijana. Tako kot naša življenja v lokalni 
skupnosti, ki jo imamo radi in v kateri se dobro počutimo.                 
Naj zaključim v duhu iz začetka tega uvodnika. Zaradi situacije 
v svetu in žal tudi pri nas doma ni razlogov za pretiran strah in 
paniko, so pa razlogi za previdnost in samo/disciplino. Bodimo 
optimistični, veseli in predvsem bodimo zdravi. 
Drage občanke in občani, v tej situaciji izkažite toleranco in 
odgovornost tako do sebe kot do drugih občanov, da bomo lahko 
vsi tudi ostali zdravi.

Egon Repnik

OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, OBČINSKA UPRAVA, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju
Tel.: (02) 629 68 20, TRR 01369 - 0100009566, DAVČ. 60592869, e-pošta: obcina.miklavz@miklavz.si internet: www.miklavz.si
NAŠI IZVIRI, GLASILO OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, javno glasilo; Izdajatelj: OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, Nad izviri 6, 2204 Miklavž 

na Dravskem polju; Glavni in odgovorni urednik in lektor: Ivan Žigart; Članici uredniškega odbora: Andreja Lešnik in Mateja Pleteršek; Naslov uredništva: Nad izviri 6, 
2204 Miklavž na Dravskem polju. Tel.: (02) 629 68 20, Faks: (02) 629 68 28, e-pošta: urednistvo@miklavz.si, internet: www.miklavz.si; Grafična podoba, oblikovanje in 
tisk Evrografis, d. o. o., Puhova ulica 18, 2000 Maribor; Naslovnica: Zbirka nekdanjih naslovnic (arhiv občine); Naklada: Glasilo je tiskano v 2250 izvodih in ga prejmejo 
vsa gospodinjstva v občini brezplačno
Javno glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju NAŠI IZVIRI je vpisano v evidenco javnih glasil, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo pod zaporedno št. 25. Za glasilo se 
plačuje 9, 5% DDV. Prispevke pošljite na elektronski naslov urednistvo@miklavz.si obvezno kot priponko in s pripisom: za Naše izvire. Oddaste jih lahko tudi osebno 
na občini ali v poštni nabiralnik, in sicer v elektronski obliki (na CD, DVD, USB) na naslovu Nad izviri 6, Miklavž. Besedilo naj bo v wordovem dokumentu, fotografije 
pa visoko resolucijskem in v .jpg zapisu. Skupaj z besedilom nam posredujte še naslednje podatke: svoje ime in priimek, točen naslov, št. transakcijskega računa in 
davčno številko. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja člankov in spremembe naslovov. Ponatis celote ali posameznih delov glasila je mogoč le s predhodnim 
pisnim dovoljenjem. Nenaročenih fotografij ne vračamo.
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Naši izviri

OBČINA

IZŠLA JE 100. ŠTEVILKA NAŠIH 
IZVIROV
Pogovor z glavnim urednikom Ivanom Žigartom

Gospod Žigart, časopis naših krajev ni le 
»lahkotno« branje, pač pa se v njem najde 
mnogo pomembnih informacij, resnih vsebin, za 
vsakogar nekaj. Kaj vam je skozi leta glavno vodilo 
oblikovanja glasila, kaj je glavna nota?

Zagotovo predvsem informiranost naših bralcev, saj 
nam je bilo pri urejanju najpomembneje, kako naj bi čim 
bolj privlačno in verodostojno predstavljali raznovrstna 
dogajanja z vseh področij v naši občini. Osrednjo 
pozornost smo seveda vedno posvetili predvsem 
delovanju občinske uprave in občinskega sveta, prav 
tako se nam je zdelo potrebno, da čim podrobneje 
predstavimo delovanja društev, ki jih je pa, kar je zelo 
razveseljivo in pohvalno, v naših štirih krajih izredno 
mnogo. Društva vsekakor kažejo zelo viden in pomemben 
utrip življenja v občini. Naše strani tudi zelo popestrijo 
prispevki najmlajših dopisnikov, bralčevo pozornost pa 
nedvomno  pritegnejo tudi  drobne zanimivosti iz življenja 
posameznih občanov, skratka, želimo prikazati čim bolj 
zaokroženo podobo nekega časa in prostora.
Objavljanje je v prvi vrsti namenjeno današnjemu bralcu, 
pišemo pa tudi za jutrišnjega raziskovalca naše sedanjosti, 
ki mu bodo te strani najbrž zelo pomagale razvozlati in 
upodobiti čim bolj verno današnje razmere. Zato se bomo 
še vnaprej trudili, da vam posredujemo čim več novega, 
da bi bilo naše glasilo zares vir izčrpnih informacij o vsem, 

kar bi vas utegnilo zanimati. Za to pa je premalo samo 
prizadevanje uredniškega odbora, prav vsi bi si morali 
prizadevati, da Izvire po svoje vsebinsko oblikujemo, 
jim vdahnemo polno življenje, da pišemo o vsem, kar se 
nam zdi vredno, kar bi utegnilo zanimati tudi druge naše 
občane.  

Uredniški odbor se je v teh letih nekoliko 
dopolnjeval, kako ste in še sodelujete?

Teče že dvajseto leto izhajanja Naših izvirov, tako da je 
danes pred vami že jubilejna stota številka. Če se sedaj 
zazrem nazaj v preteklost, je to pravzaprav kar dolgo 
obdobje. Marsikaj se je zgodilo v tem času. Vseskozi 
pa smo se trudili, da bi pri urednikovanju ohranili 
strokovnost, neodvisnost in nepristranskost. Imel sem 
srečo, da sta na začetku z mano sodelovala moja prijatelja 
ter stanovska kolega, Jernej Simič in Vili Vuk. Bila sta mi 
v veliko oporo pri kakšnem kočljivem odločanju, zlasti 
Vili, ugleden publicist in Večerov urednik. Zdi se mi, da 

Občinsko glasilo je po odloku Občine Miklavž na 
Dravskem polju dobilo ime po naravnem biseru, viru 

življenja, ki je ne nazadnje razlog, da se prva omemba 
kraja Miklavž (1096) omenja kot naselje ob vrelcu, 

kasneje imenovana tudi mokrotna vas.
Naši izviri so in še vedno povezujejo, kot občinsko 

berilo je glavno sredstvo obveščanja vseh generacij, 
ki prebivajo v občini. Vse od leta 2001 je bilo skrbno 
oblikovanih kar sto izdaj glasila, pri  čemer je izreden 

prispevek prav glavnega urednika Ivana Žigarta, 
kateremu podpora so bili in so člani uredniškega 

odbora ter občinski uslužbenci.
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Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

OBČINA

smo kar uspešno zaorali v medijsko ledino. Žal sta oba 
prekmalu odšla, najprej Jernej leta 2014, tri leta kasneje 
še Vili. Od lanskega leta pa spet delujemo v polni zasedbi: 
magistrica Andreja Lešnik in Mateja Pleteršek kot članici 
uredniškega odbora ter z občinske strani podžupanja 
Dragica Centrih  in predvsem višja referentka Zrinka 
Majstorović, tako rekoč moja desna roka.

Kar nekaj dopisnikov oblikuje glasilo s svojimi 
prispevki, gotovo pa se kdaj pojavijo tudi zapisi, ki v 
javni medij ne sodijo.

Zelo bi si želel, ko bi bilo dopisnikov več, kot jih je sedaj. 
Sprva sem sicer pričakoval, da nas bodo kar zasuli s 
svojimi besedili in nasveti ter spodbudami, pa ni bilo tako. 
Seveda se je, zlasti v prvih letih, znašlo nekaj besedil, ki 
zaradi ali sovražnega govora ali neutemeljenega pisanja 
niso sodila na strani našega občinskega glasila, ampak 
takih prispevkov je bilo, hvala bogu, bore malo.

V kakšni nakladi izdajate glasilo in komu vse se 
namenja?

Naši izviri izidejo petkrat letno v nakladi 2250 izvodov in 
jih prejmejo vsa gospodinjstva  v občini brezplačno.

Kot ljubitelj lepe slovenske besede, profesor 
slovenščine in izvrsten lektor, velikokrat pripravite 
članek, zapis o maternem jeziku, njegovih pravilih 
in posebnostih. Zakaj? Ali čutite pomanjkanje 
znanja in spoštovanja do  pisane besede, prevelik 
vpliv tujk ali pa že vpliv sodobnih medijev, ki lepote 
besede več ne poznajo?

Tako je, kakor že sami predvidevate. V prenekaterih 
medijih lahko opažamo zelo malomaren, skrajno 
ponižujoč odnos do materinščine, na drugi strani pa kar 
hlapčevsko navdušenje nad vsem tujim, nad tujkami, 
kakor da v lastnem jeziku ne premoremo ustreznega 
besedišča. To navsezadnje ni opazno samo pri nas, tudi 
pri drugih jezikovnih skupinah, kjer kar mrgoli predvsem 
anglizmov, saj angleščina očitno postaja vse bolj svetovna 
lingua franca. Vsekakor smo premalo ponosni na svojo 
materinščino, na to bogato dediščino naših pradedov, 
saj premore vse, kar imajo ostali jeziki, če ne celo več. Z 
maternim jezikom se pravzaprav poistovetimo, le naša 
jezikovna pripadnost in kultura sta nas združevali in 
pomagali preživeti ter  prebroditi vse zablode in viharje 
časov. Še posebej, ker smo bili v primežu neslovanskega 
okolja, ujeti med germanskim in romanskim svetom. 
Jezik je zato zagotovo najbolj dragocena in neodtujljiva 
duhovna domovina, je naš dom, ki ga je treba vselej  
varovati in negovati.

Poleg lektoriranja številnih revij in časopisov ste 
se podpisali tudi pod kratko prozo in izdali dvoje 
avtorskih knjig. Prvenec ste naslovili Kar je reka 

naplavila (2012) in lansko leto dodali knjigo z 
naslovom Zapoznelo cvetenje. Kaj vas je vodilo skozi 
pisanje, kaj ste želeli posredovati bralcu?

V mojem otroštvu ni bilo radia, kaj šele televizije in 
pametnih telefonov, zato so nam knjige pomenile 
nenavadno lep in čudežno vabljiv svet. Kar požirali smo 
jih, dobesedno so potovale iz roke v roko. Še danes 
jih imam premnoge v zelo živem spominu, kot so bili 
pustolovski romani Julesa Verna, nenavadno napete 
pustolovščine v delih Karla Maya, predvsem pa so me 
navduševali zgodovinski romani poljskega nobelovca 
Henryka Sienkiewicza. Danes pa žal lahko samo 
ugotavljamo, kako bedna je bralna kultura. Polovica 
Slovencev na leto ne prebere niti ene knjige. To je zelo 
zaskrbljujoče, saj je pesnik Tone Pavček lepo povedal, da 
če se ne bo bralo, nas bo pobralo.
Od tod menda izvira moja želja, da bi se tudi sam poskusil 
v pisanju. In sem se, kar večkrat. Tako mi je uspelo 
pripraviti dve kratkoprozni zbirki (s pesniškim dodatkom), 
ki pa sta motivno-tematsko zelo sorodni, nekako 
dopolnjujoči.
 Mislim, da pišeš predvsem zaradi sebe samega. Pisanje 
se zdi kot nekakšna notranja nuja in potreba, ki je muka 
in slast obenem, zato je tako privlačno. Pišeš, da izpoveš 
svoje doživljanje in videnje sveta preko različnih literarnih 
likov, ki so navsezadnje projekcija tvojega notranjega 
sveta, in da bi morebitni bralec v njih prepoznal tudi 
samega sebe. 

Nenadomestljiv je vaš prispevek h kulturnemu 
razvoju v kraju Miklavž, številne igre in proslave 
v KUD-u Zvonke Antoličič ste zrežirali, v številnih 
predstavah odigrali, številne recitale pripravili. In še 
vedno ste srečni na domačem odru in mi pred njim.

Lahko rečem, da je to bila ljubezen na prvi pogled, ki 
pa še kar naprej traja. Oder je zares kot mamilo, a k sreči 
nima nezaželenih stranskih učinkov. Nasprotno. Ko ga 
enkrat okusiš, si za vse življenje zasvojen z njim, zato z 
vso hvaležnostjo in spoštovanjem hranim nepozabne 
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IZVEDENE INVESTICIJE V LETU 2019

spomine na dolgoletno sodelovanje v domačem Kudu. 
Skoraj bo minilo že šest desetletij od mojih prvih 
nastopov.

Kateri in kakšni pa so le vaši trenutki, vaša veselja? 
Kaj vas še vedno dela mladostnega, zadovoljnega in 
zdravega?

Mladostnega? No, ja, vsaj slišati je lepo, dokler se pač ne 
zagledam v ogledalu. Saj veste: »Zrcalce, zrcalce na steni, 
povej …« Vse življenje se namreč predobro zavedam, kako 
potrebno je obdržati pokončno držo; kako neprecenljiv je 
sleherni dan, ki nam je podarjen; zavedati se slehernega 
trenutka in ga polno živeti, tukaj in sedaj; nenehno gojiti 
in negovati vse tiste visoke ideale in vrednote, ki si jim 
zvest vse življenje, od viharniških mladostnih let do pozne 
umirjene starosti. Omembe in posnemanja vredna se mi 
zdi misel dunajskega psihiatra Viktorja Frankla, ko pravi, 
da se smisel življenja kaže v tem, da pustiš za seboj svet 
malo lepši in boljši, kakor bi bil, če ne bi živel.
 

Pogovor pa dajva povezati z razmišljanjem o kraju, 
katerega utrip čutite in doživljate vse od vašega 
rojstva. Kakšen je kraj, lahko rečeva tudi naša 

občina, v vaših očeh in kakšen v vašem srcu?
Samo minevanje in sprememba sta edini stalnici v 
našem življenju. Saj poznate tisto znano modrost: časi 
se spreminjajo in mi z njimi. Tudi naša vas se neprestano 
spreminja. Iz nekdanje skoraj idilično patriarhalne 
kmečko-delavske vasi  (seveda, spomini so več ali manj 
zelo nostalgični) postaja čedalje bolj izrazito primestno 
naselje. Kljub temu sem zelo navezan na svoj rojstni kraj, 
saj mi tukaj sleherni kotiček pripoveduje svojo zgodbo, 
zgodbo o nekdanjih in sedanjih časih. Srčno si želim, 
da bi nas vse vedno povezovala in družila ljubezen v 
najširšem pomenu besede. A je sploh kaj lepšega in bolj 
osrečujočega od tega?

Mateja Pleteršek 

ŠPORTNA DVORANA MIKLAVŽ – 
MONTAŽA LED-REFLEKTORJEV
vrednost: 14.851 EUR

ŠOLA – MENJAVA ZASILNE 
RAZSVETLJAVE
vrednost: 3.000 EUR

ŠOLA - PREDELAVA NOTRANJIH OKEN 
NA ELEKTRIČNO ODPIRANJE
vrednost: 4.143 EUR

ŠOLA – OBNOVA TALNE OBLOGE 
TER NAKUP MIZ IN STOLOV ZA NOV 
RAZRED (4. B), vrednost: 10.435 EUR

ŠOLA – NABAVA PRENOSNIH 
RAČUNALNIKOV
vrednost: 5.808 EUR

ŠOLA - INTERAKTIVEN ZASLON
vrednost: 3.520 EUR

STATISTIČNI PODATKI
Od leta 2001 je bilo izdano 99 številk 

Naših izvirov, kar je skupno 2.660 strani ter 
spisano 4.504.000 znakov s presledki.



7

Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

OBČINA

ŠOLA – MENJAVA OBSTOJEČE 
RAZSVETLJAVE Z LED-LUČMI
vrednost: 4.887 EUR

PODRUŽNICA DOBROVCE – DOBAVA 
IN MONTAŽA IGRAL
vrednost: 3.820 EUR

VRTEC - ORODJE ZA HIŠNIKA
vrednost: 500 EUR

VRTEC – VRATA IN PODEST ZA 
DOSTOP NA IGRIŠČE
vrednost: 1. 824 EUR

PODRUŽNICA DOBROVCE – 
PESKOVNIK
vrednost: 421,00 EUR

VRTEC – BREZŽIČNI USMERJEVALNIKI
vrednost: 356 EUR

VRTEC – OPREMA ZA KUHINJO
vrednost: 998 EUR

VRTEC – ZMRZOVALNA SKRINJA
vrednost: 722 EUR

ŠOLA – NABAVA ARMATUR IN 
SPLAKOVALNIKOV
vrednost: 1.328 EUR

VRTEC – KLIMATSKE NAPRAVE, dva 
oddelka
vrednost: 2.334 EUR

VRTEC – FOTOAPARAT
vrednost: 570 EUR

VRTEC – VOZIČEK ZA OTROKE
vrednost: 630 EUR
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VRTEC – IGRALO
vrednost: 6.801 EUR

VRTEC – ZAŠČITA ZA PRSTKE
vrednost: 337 EUR

ŠP MIKLAVŽ – POSTAVITEV OGRAJE 
OB PTUJSKI CESTI
vrednost: 4. 473 EUR

VRTEC – UMIVALNICA IN SANITARIJE 
ZA NOV ODDELEK
vrednost: 9.357 EUR

VRTEC – VRTNA HIŠKA
vrednost: 3.100 EUR

VRTEC – UREDITEV IZHODA S 
POŽARNIMI VRATI
vrednost: 9.394 EUR

VRTEC – GIBALNA UČNA POT
vrednost: 1.320 EUR

VRTEC – UNIČEVALEC DOKUMENTOV
vrednost: 320 EUR

VRTEC – TRAVNATA POVRŠINA – 
UMETNA TRAVA
vrednost: 3.599 EUR

VRTEC – MEHKE ZAŠČITNE OBLOGE 
NA TERASI
vrednost: 808 EUR

ŠP DOBROVCE – SANACIJA 
NAMAKALNEGA SISTEMA 
vrednost: 8.693 EUR 

VRTEC – DOGRADNJA POŽARNEGA 
SISTEMA
vrednost: 710 EUR
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ŠPORTNI PARK SKOKE – NAKUP 
SANITARNEGA KONTEJNERJA, 
IZVEDBA ELEKTRO-PRIKLJUČKA 
TER NAKUP OSTALEGA MATERIALA
vrednost: 12.344 EUR

OTROŠKO IGRIŠČE V ULICI ZLATKE 
KARER - POSTAVITEV KLOPI, MIZE IN 
KOŠA (začetek: 2019, zaključek: 2019)
vrednost: 1.606 EUR

DRAVSKI DVOR – KOSILNICA
vrednost: 968 EUR 

UREDITEV EKARTOVE ULICE (OD PTUJSKE DO 
TEZENSKE)
začetek: september 2019
zaključek: november 2019
vrednost: 149.281 EUR 

Investicija je zajemala rekonstrukcijo ceste v dolžini 180 
m, ureditev površin za pešce, ureditev odvodnjavanja ter 
obnovo vodovoda in javne razsvetljave.
Za investicijo smo pridobili tudi 38.716 EUR nepovratnih 
sredstev in enak znesek povratnih sredstev v skladu s 23. 
členom ZFO-1.

DRAVSKI DVOR – TLAKOVANJE
vrednost: 1.785 EUR

DRAVSKI DVOR – VRATA NA IGRIŠČE 
vrednost: 823 EUR

GRADNJA NOVE POVEZOVALNE 
CESTE MED ULICO KIRBIŠEVIH IN 
PTUJSKO CESTO

ŠP DOBROVCE – IZVEDBA 
KANALIZACIJE S PREČRPALIŠČEM
vrednost: 5.502 EUR

OBČINA - VISOKE MIZE ZA POTREBE 
PRIREDITEV -5. kom
vrednost: 419,68 EUR

začetek: december 2018
zaključek: junij 2019
vrednost: 137.719 EUR

Gradnja je zajemala ureditev nove 
povezovalne ceste s pločniki, 
ureditev odvodnjavanja, izgradnjo 
javnega parkirišča in javne 
razsvetljave. Operacijo je delno 
financira Evropska unija, in sicer iz 
Kohezijskega sklada v višini 27.811 
EUR.
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UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE V DELU ULICE 
SVOBODE
začetek: julij 2019
zaključek: avgust 2019
vrednost: 18.198 EUR 

Izvedena je bila rekonstrukcija javne razsvetljave v 
severnem delu Ulice svobode v dolžini 210 m. Zračno 
omrežje in leseni drogovi so bili odstranjeni ter izgrajeni 
novo omrežje, kandelabri in svetilke.

REKONSTRUKCIJA ULICE KIRBIŠEVIH Z UREDITVIJO 
POVRŠIN ZA PEŠCE (OD ANTOLIČIČEVE DO ZELENE 
ULICE) – 1. faza
začetek: november 2018
zaključek: maj 2019
vrednost: 141.059 EUR

Investicija je zajemala rekonstrukcijo ceste v dolžini 240 
m, ureditev površin za pešce ter ureditev odvodnjavanja.

REKONSTRUKCIJA CESTE, KANALIZACIJE, VODOVODA 
IN ZBDV V ULICI KIRBIŠEVIH – 2. faza
začetek: avgust 2019
zaključek: januar 2020
vrednost: 252.882 EUR 

Investicija je zajemala rekonstrukcijo ceste v dolžini 250 
m, ureditev površin za pešce, ureditev odvodnjavanja ter 
obnova vodovoda. Prav tako je bila izvedena dograditev 
kanalizacijskega omrežja ter rekonstrukcija zadrževalno/
razbremenilnega objekta z namenom povečanja 
kapacitete  kanalizacijskega sistema zaradi vpliva 
meteornih vod.

GRADNJA KANALIZACIJE IN UREDITEV KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE V DRAVSKEM DVORU – 2. FAZA
začetek: oktober 2018
zaključek avgust 2019
vrednost 753.452,48 z DDV

Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru – 
2. faza – Lovska ulica, izgradnja kanalizacije, plinskega, 
elektro- in telekomunikacijskega omrežja, rekonstrukcija 
ceste s pločnikom in vodovodnega omrežja. Skupna 
dolžina položenih fekalnih kanalizacijskih vodov - 1161m.
meteornih vod.
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VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH V LETU 2019
skupna vrednost: 59.700 EUR

PREDSTAVITEV PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2020

Država občinam za izvajanje obveznih nalog zagotavlja 
sredstva za financiranje na podlagi sistema primerne 
porabe. V izračunu primerne porabe občin oziroma 
zneska, ki pripada posamezni občini, so upoštevani stroškI 
tistih nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi 
zakonskih predpisov. 
Postopek izračuna se začne z izračunavanjem povprečnih 
stroškov na prebivalca (tako imenovane povprečnine). 
Metodologijo za izračun povprečnih stroškov za 
financiranje občinskih nalog določi vlada z uredbo. 
Ministrstvo za finance na podlagi podatkov iz preteklih 

Proračun je akt občine, s katerim so predvideni 
prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki 

občine za obdobje enega leta. S tem aktom se določijo 
programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh 

programov.

štirih let in novih ali ukinjenih nalog občin pripravi 
izračun ter ga z obrazložitvami pošlje reprezentativnim 
združenjem občin do 1. julija tekočega leta. Združenja 
sporočijo svoje mnenje o izračunu najpozneje do 
1. septembra tekočega leta. Po prejemu mnenja 
reprezentativnih združenj se začne postopek za določitev 
višine povprečnine. 
Povprečnina za leto 2020 je bila določena v višini 589,11 
EUR na prebivalca kljub temu, da ni bil dosežen dogovor 
z reprezentativnim združenjem občin, ki je za leto 2020 
predlagalo povprečnino v višini 658,80 EUR in za leto 2021 
v višini 668,10 EUR. 
Občina Miklavž na Dravskem polju je bila tako prikrajšana 
za prihodke iz naslova povprečnine za leto 2020 v višini 
284.059 EUR in za leto 2021 v višini 391.276 EUR.
Prav tako se je država zavezala, da bo občinam zmanjšala 
stroške, ki izhajajo iz zakonsko določenih nalog. Tako bi 
naj država prevzela financiranje obveznega zdravstvenega 
zavarovanja za upravičene državljane in tujce, financiranje 
družinskega pomočnika in mrliško pregledne službe. Na ta 
način bi Občina Miklavž na Dravskem polju prihranila cca. 
100.000 EUR, ampak  še Zakon o finančni razbremenitvi 
občin ni bil potrjen v Državnem zboru.
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Vsa ta dejstva so pomembno vplivala na pripravo proračuna za leto 2020.
Odlok o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju  za leto 2020 je občinski svet sprejel na svoji 13. redni seji dne 
18. 2. 2020, objavljen je v MUV št. 3/2020 in na spletni strani občine https://www.miklavz.si/.

   REBALANS 2019  PLAN 2020  indeks 2019/202 
Prihodki            6.014.870,00              5.781.063,00                         96,11   

Kredit 23. člen ZFO                 38.716,00                   26.188,00                         67,64   

Zadolževanje                             -                   540.000,00    

Stanje na računu               908.713,00                 439.574,00                         48,37   

Prihodki in den.sr.            6.962.299,00              6.786.825,00                         97,48   

       

Odhodki            6.843.534,00              6.668.060,00                         97,44   

Odplačilo kredita               118.765,00                 118.765,00                       100,00   

Odhodki skupaj            6.962.299,00              6.786.825,00                         97,48   

Prihodki so planirani v višini 5,781.063 EUR, od tega je najpomembnejši vir dohodnina kot odstopljeni vir občinam v 
višini 3,697.615 EUR.
Na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin bomo koristili razpoložljiva povratna sredstva v višini 26.188 EUR za 
investicijo Ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja Dravski Dvor. V letu 2020 je planirano zadolževanje 
občine pri poslovnih bankah v višini 540.000 EUR za namene financiranja investicij, predvidenih v proračunu. Vir sredstev 
za financiranje načrtovanih odhodkov so tudi denarna sredstva na računih proračuna, razpoložljiva na dan 31.12.2019 v 
višini 439.574 EUR.

Struktura odhodkov:

   REBALANS 2019REBALANS 2019 PLAN 2020PLAN 2020 indeks 2020/2019indeks 2020/2019 deleždelež
Tekoči odhodkiTekoči odhodki            1.712.025,00              1.712.025,00              1.749.608,00              1.749.608,00                       102,20                       102,20   25,7825,78

Tekoči transferiTekoči transferi            2.218.939,00              2.218.939,00              2.278.359,00              2.278.359,00                       102,68                       102,68   33,5733,57

Investicijski odhodkiInvesticijski odhodki            2.772.381,00              2.772.381,00              2.556.352,00              2.556.352,00                         92,21                         92,21   37,6737,67

Inv. transferiInv. transferi               140.189,00                 140.189,00                   83.741,00                   83.741,00                         59,73                         59,73   1,231,23

Odplačilo kreditaOdplačilo kredita               118.765,00                 118.765,00                 118.765,00                 118.765,00                       100,00                       100,00   1,751,75

SkupajSkupaj            6.962.299,00              6.962.299,00              6.786.825,00              6.786.825,00                         97,48                         97,48   100,00100,00

Tekoči odhodki so planirani v višini 1,749.608 EUR in predstavljajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plače 
in drugi odhodki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost), izdatke za blago in storitve, izdatke za splošni 
material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje 
in druge operativne odhodke.
Tekoči transferi so planirani v višini 2,278.359 EUR predstavljajo plačila za subvencije javnim podjetjem, subvencije 
privatnim podjetjem in zasebnikom, transfere posameznikom in gospodinjstvom (štipendije, regresiranje prevozov v 
šolo, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku, oskrbe v domovih, 
subvencioniranje stanarin), druge transfere posameznikom in tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam.
Investicijski odhodki in investicijski transferi predstavljajo 39 % proračuna v skupni višini 2,640.093 EUR. Investicijski 
odhodki predstavljajo sredstva za nakup zgradb in prostorov, nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev in študije o 
izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo. Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva  za nakup 
opreme in inv. vzdrževanje neprofitnim organizacijam, javnim podjetjem in drugim proračunskim uporabnikom (javnim 
zavodom).
V letu 2020 je predvideno tudi odplačilo kreditov v skupni višini 118.765 EUR, in sicer se v letu 2020 izteče kredit, ki ga je 
občina najela leta 2005 pri EKO-Skladu za namen izgradnje kanalizacije (26.765 EUR), prav tako se januarja 2021 izteče 
kredit, najet pri Banki Koper za sofinanciranje izgradnje kanalizacije Dobrovce in Skoke (odplačilo glavnice v letu 2020 je 
92.000 EUR).
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Kratek povzetek največjih investicijskih aktivnosti v 
proračunu za leto 2020:
•  celovita energetska prenova stavbe Občine Miklavž na 

Dravskem polju,
•  sanacija športnih igrišč v športnem parku v Miklavžu,
•  nakup zemljišča in poslovne stavbe od KZ Hoče na 

Ptujski c. 112,
•  ureditev komunalne infrastrukture v Ulici 8. februarja 

Dravski Dvor,
•  ureditev Ulice Zlatke Karer,
•  nakupi zemljišč v skladu s programom razpolaganja s 

stvarnim premoženjem,
•  rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi),
•  projektna dokumentacija in nakup zemljišč za projekt 

Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve 
obrata Magna Steyer v Hočah,

•  projektna dokumentacija za projekte na področju cestne 
infrastrukture: ureditev kolesarskih poti in pločnikov 
ob rekonstrukciji Ptujske c. v Miklavžu, kolesarska pot 
in pločnik Dobrovce-Dravski Dvor, Ulica Kirbiševih - 
ureditev trga pri kioskih, Ulica Nad izviri - od Ptujske do 
mosta, pločnik Miklavž - Rogoza.

Osnovna naloga in cilj občine je učinkovito in uspešno 
izvrševanje zakonskih nalog in v razvojno usmerjen 
proračun zajeti čim večji obseg potreb in pričakovanj v 
skladu s finančnimi zmožnostmi.

Tatjana Kramarič Petek, univ. dipl. ekon.

Z VOLJO OBČINSKEGA SVETA
ZAKLJUČENA PROBLEMATIKA PREVOZA OTROK

Občinski svetniki in svetnice Občine Miklavž so prvo 
leto mandata povezali z dvema izrednima in 11 rednimi 
občinskimi sejami. Prav na slednji so ob izteku lanskega 
leta s pravilnikom uredili prevoz šoloobveznih otrok 
in otrok s posebnimi potrebami v Občini Miklavž. Kot 
nadstandardna oblika financiranja prevozov otrok se 
uvaja prevoz z doplačilom. Do subvencije mesečnih 
vozovnic so upravičeni osnovnošolci, ki so od matične 
osnovne šole - to je šole v šolskem okolišu stalnega 
prebivališča oddaljeni več kot dva kilometra (za izračun 
relacij se uporablja daljinomer portala Najdi.si). Subvencija 

v višini polovice stroška mesečne vozovnice velja za čas 
zimskih mesecev oziroma decembra, januarja, februarja 
in marca. Isti pravilnik se je dotaknil tudi težav s prevozom 
otrok s posebnimi potrebami v dotične šole oziroma 
zavode. Občina Miklavž je tako pričela z organiziranjem 
prevozov otrok s posebnimi potrebami oziroma sklenila 
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, ki skrbi za 
prevoz 10 otrok iz Občine Miklavž. 
Za načrtovanje novih cest na območjih širitev stavbnih 
zemljišč (na podlagi Občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov) so se z odločitvijo občinskega sveta spremenili 
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minimalni prečni profili novih predvidenih cestnih 
koridorjev, in sicer vsaj 8 m za dvosmerne ceste, vsaj 5 m 
za enosmerne ceste (enosmerne ceste se lahko planirajo 
le na območjih, kjer niso potrebne širše prometne 
povezave). Slepe ulice se ne dovoljujejo, če pa prostorske 
omejitve drugega ne omogočajo, je na koncu ulice 
potrebno umestiti obračališče. 
Z gradivom je bilo seznanjeno, da bodo s tako imenovano 
lokacijsko preveritvijo uredili park v delu predvidenega 
naselja Borov gozd ob Ptujski cesti v Miklavžu. Gozdiček 
ob prizorišču miklavške tržnice bo dobil nove vsebine. 
V središču parka se predvideva večnamenska ploščad, 
na zahodni strani manjši amfiteater, s čimer bo mogoča 
izvedba različnih prireditev. V južnem delu bo šest stojnic 
za potrebe tržnice, manjkal ne bo tudi fitnes na prostem, 
pitnik z vodo in javna razsvetljava...
Javno podjetje Mariborski vodovod, d. d. je pripravilo 
Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo 
za občino Miklavž za leto 2020, ki ga je sestav občinskega 
sveta tudi potrdil. Cena vodarine se je povišala za 10,38 %; 
omrežnina pa za 6,04 %. 
Spremenjena je tudi vrednost točke za obračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, in sicer je 
od 1. 1. 2020 višja za 1,4 %, kakršna je bila tudi rast cen 
življenjskih potrebščin. Prihodek občinskega proračuna 
iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
predstavlja 8 % delež oziroma 480.000 evrov. 
V Sporazumu o načinu razdelitve premoženja bivše 
Mestne občine Maribor je opredeljena ureditev 
soustanoviteljskih pravic in obveznosti tudi v Mariborski 
razvojni agenciji (MRA), kar pa bo osnova za sprejem 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda MRA. Občini Miklavž 
pripada 3,01 % ustanoviteljski delež. 
V točki pobud in vprašanj je Feliks Čuček povprašal: ali 

je občina s strani Direkcije RS za ceste prejela kakšen 
odgovor na urgentni poziv občine k takojšnji zamenjavi 
ograje na mostu čez hidroenergetski kanal v Miklavžu. 
A odgovora še ni bilo. Silvo German je predlagal, da se 
odpravi napaka na javni razsvetljavi v Cesti v Hotinje in 
v Novi ulici v Dravskem Dvoru, kar pa je že realizirano. 
Majda Dobaj je želela izvedeti, zakaj del dreves ob cesti 
Dobrovce-Dravski Dvor ni označenih za odstranitev, kar 
pa bo preverjeno pri revirnem gozdarju. Leonida Gavez 
Šerbinek je bila mnenja, da je primerno vse uspešne 
športnike, tako evropskega ali svetovnega formata, 
obravnavati enako, tudi s sprejemom pri županu. Pri tem 
bi naj sodelovala tudi Športna zveza Miklavž, ne nazadnje 
tudi s podelitvijo posebnih nagrad. Župan je v odgovoru 
ob tem povedal, da je doslej sprejel vse športnike z 
vrhunskimi dosežki, o katerih je prejel informacijo. Ista 
svetnica je tudi opozorila na fotografijo, objavljeno na 
facebook strani „Radi imamo Miklavž“, iz katere je razvidno 
glasovanje občinskih svetnikov na eni izmed preteklih 
občinskih sej in v zvezi s tem želela izvedeti, ali je to sploh 
dovoljeno oziroma kaj v primeru, da ni. V zvezi z objavo 
bodo preverili morebitno zlorabo in ustrezno ukrepali, je 
bil županov odgovor. 
Vlado Maksimović je predlagal, da se ob prihodnjem 
Veselem decembru postavi drsališče v občini, zato pa 
seveda predvidijo občinska in dodatna sponzorska 
sredstva. Prav tako je svetnik izpostavil, da naj občina 
z vsemi sredstvi apelira na občane, da ne uporabljajo 
pirotehničnih sredstev, ne nazadnje tudi zaradi slabe 
kakovosti zraka in drugih škodljivih vplivov na okolje in 
ljudi. Kako smo o tem razmišljali občanke in občani, pa 
smo lahko že ugotovili. 

Mateja Pleteršek

ŽE 12. JANUARSKA OBČINSKA 
SEJA V TEM MANDATU
Tokrat se je občinska seja pričela nekoliko drugače, žal z 
minuto molka, posvečeno preminulemu Rafaelu Izlakarju, 
ki je kot občinski svetnik vrsto let prizadevno deloval v 
Občinskem svetu Občine Miklavž.
Proračun Občine Miklavž za leto 2020 je bil osrednja 
točka redne občinske seje, seveda tokrat v prvem branju. 
Predvidevali so se prihodki v višini  6.097.847 evrov in 
6.984.765 evrov odhodkov. Vse do 4. februarja 2020 je 
bil predlog proračuna v javni razpravi, ko so lahko vsi 
zainteresirani posredovali svoje pripombe.
Za čas do potrditve proračuna v drugem branju oziroma 

za največ tri mesece je župan sprejel sklep o začasnem 
financiranju Občine Miklavž, to namreč dopušča Zakon 
o javnih financah, če namreč proračun ni sprejet pred 
začetkom leta, na katerega se nanaša. V tem času tako 
lahko poteka financiranje v okvirih in za iste programe, kot 
so bili zastavljeni lansko leto. Prav tako v prvem branju je 
Občinski svet Občine Miklavž potrdil Letni načrt ravnanja 
s stvarnim premoženjem Občine Miklavž, ki zajema 
pridobivanje, razpolaganje in oddajo nepremičnega ter 
premičnega občinskega premoženja. Odkupi zemljišč se 
predvidevajo za rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnika 
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Miklavž-Dravski Dvor; za ureditev Uskoške ulice od Skok 
do Rogoze, za razširitev Ekartove ulice v Miklavžu, za 
preboj Mladinske proti Vrtni ulici v Dobrovcah, za ureditev 
lastništva v Športnem parku Dobrovce; za rondo na ulici 
Na Dobravi v Miklavžu, za ureditev lastništva dela Dravske 
kolesarske poti; za umestitev Merilno regulacijske postaje 
na plinovodu v Dravskem Dvoru; za razširitev Ul. talcev 
in ulice Na Pristance v Dobrovcah. Za 110.000 evrov se 
načrtuje odkup stavbe in zemljišča Kmetijske zadruge 
v Miklavžu. Kar zadeva prodajo občinskih zemljišč 
načrtujejo prodajo zemljišča v bližini Športnega parka in 
ob Kidričevi cesti v Dobrovcah, ob miklavškem dvorcu 
ter odcep Premzlove ulice in  Ptujske ceste v Miklavžu. 
Menjava zemljišča se obeta ob športnem letališču v 
Skokah za ureditev ulice ob gozdu v Dravskem Dvoru in 
Ulice miru ter Triglavske ulice v Miklavžu. 
Spremenil oziroma dopolnil se je Odlok o predkupni 
pravici na območju Občine Miklavž, katerega namen je, 
da občina v okviru svojih pristojnosti lahko onemogoči 
prodajo ali nakup zemljišč, ki bi ovirala kasnejšo 
nameravano potrebno prostorsko ureditev oziroma si 
občina ta zemljišča lahko zagotovi. Med drugim se tako 
na podlagi sprejetega stališča Odbora za komunalo in 
Občinskega sveta Občine Miklavž ukinja predkupna 
pravica za preboj Ulice svobode do Ulice prvih žrtev v 
Miklavžu.
Iz občinskega proračuna se bodo povrnili stroški ureditve 
hišnega dovoza objekta La Bohéme v Miklavžu, zaradi 
preureditve pločnika ob Ptujski cesti in ukinitve priključka 
lokalne ceste. Povrnili se bodo stroški asfaltiranja in 

postavitve inox stebričkov z verigo. 
Svetnice in svetniki so ponovno imeli možnost zastaviti 
vprašanja ali podati pobude. 
Feliks Čuček je predlagal postavitev prometnega ogledala 
v slepem odcepu Ulice prvih žrtev v Miklavžu in da se 
na tej navedeni ulici vzpostavi cestna povezava do Ulice 
Marjana Nemca. Svetnik je še izpostavil nejevoljo občanov 
zaradi širjenja smradu iz prečrpališča ob kanalu, čemur bi 
naj po županovih besedah bila vzrok poškodovana cev, ki 
je bila sanirana. Nadaljeval je z vrati na ograji Dobravskega 
pokopališča z miklavške strani, ki pa jih tudi Pogrebno 
podjetje Maribor ne more namestiti zaradi zemljišč ob 
ograji, ki so v lasti večinoma fizičnih oseb. Montažni 
poslovilni objekt na miklavškem pokopališču pogreša prej 
omenjeni svetnik, ki pa je vprašanje namenil še sanaciji 
mostu čez HE kanal, potem ko je ustanovljena Skupna 
občinska uprava. Ob tem je izvedel, da Skupna občinska 
uprava ni pristojna za urejanje državnih cest in da je 
občina že večkrat pozvala pristojne k takojšnji sanaciji, 
a žal neuspešno. Je pa iz Načrtov razvojnih programov 
proračuna RS razvidna načrtovana sanacija predmetnega 
mostu s pričetkom v letu 2021 in dokončanjem dve leti 
kasneje.  Pri točki pobud in vprašanj pa se je nato priglasil 
le še Boštjan Hočevar, ki je predlagal spremembo 3. 
člena Pravilnika o štipendiranju v Občini Miklavž, ki bi 
štipendijo omogočila tudi izrednim študentom. O tem 
se bodo izrekli na Odboru za šolstvo, kulturo in šport, na 
Statutarno pravni komisiji in na Komisiji za štipendiranje. 

Mateja Pleteršek

15-LETNA JAHALKA PRI ŽUPANU
Naša mlada občanka Nika Gačnik se je 
v zadnjem mesecu leta 2019 udeležila 
mednarodnega uglednega jahaškega 
festivala “Amadeus Horse Indoors 2019” v 
Salzburgu. S svojim konjem Acordijem je 
v finalih v kategoriji “Small amateur tour”, 
katerega se je udeležilo 30 tekmovalcev, 
močno premagala vso konkurenco. 
V petek, 24. 1. 2020, ji je za uspešen nastop 
čestital župan Egon Repnik, podžupanja 
Dragica Centrih, predsednik Krajevne 
skupnosti Miklavž Dušan Janžek in 
predsednica Odbora za šolstvo, kulturo in 
šport Irena Kos.
Niki želimo na njeni nadaljnji športni poti 
veliko uspehov in športne sreče. 

Občinska uprava
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SPREMEMBA CENE
RAVNANJA Z ODPADKI

Zadnja potrjena cena ravnanja s komunalnimi odpadki 
v občini je bila v letu 2015. Od takrat do danes je 
veliko okoliščin vplivalo na strošek ravnanja z odpadki. 
Bistveno se je dvignil strošek prevzema odpadkov s strani 
prevzemnikov, to je njihovih predelovalcev. Tako se je 
strošek prevzema mešanih komunalnih odpadkov v času 
od leta 2015 do leta 2020 dvignil iz 94 €/t na 150 €/t, kar 
pomeni dvig za 60 %. Tudi strošek prevzema biološko 
razgradljivih odpadkov se je dvignil za dobrih 60 %, 
in sicer iz 47 €/t na 80 €/t. Strošek prevzema kosovnih 
odpadkov se je dvignil za slabih 30 %. Od leta 2015 do 
danes se je dvignil tudi strošek energentov, poštnih in 
drugih storitev v povprečju za 20 %. Na višino stroška 
vsekakor vpliva tudi zakonski dvig minimalne plače v tem 
obdobju, predvsem v tem letu, ki prav tako predstavlja 
približno 20% dvig stroška na tej dejavnosti v zadnjih 
petih letih. Vpliv na oblikovanje cene ima vsekakor tudi 
odkupna cena zbranega odpadnega papirja, ki je v letu 
2015 znašala 83 €/t, konec leta 2019 pa le 9 €/t. Gre za 
prihodek, ki znižuje stroške ravnanja z odpadki.
Uredba, ki določa način izračuna cene ravnanja s 

Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju je na 
svoji redni seji 18. 2. 2020 obravnaval predlog Elaborata 
o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 
gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki 

za leto 2020 za Občino Miklavž na Dravskem polju. 
Predlagan elaborat so pripravile naše službe v skladu 

z uredbo na tem področju. Na podlagi skladnosti 
predlaganega elaborata z zahtevami uredbe je občinski 
svet s sklepom potrdil elaborat, ki vpliva na spremembo 

cene ravnanja z odpadki.

komunalnimi odpadki določa, da stroške v celoti krije 
povzročitelj odpadkov. Tako se stroški odvoza odpadkov 
iz zbirnega centra in tudi odvoz kosovnih odpadkov s 
strani gospodinjstev pokrijejo s ceno, ki jo gospodinjstva 
mesečno pokrivajo s ceno posode za zbiranje mešanih 
komunalnih odpadkov preko položnic izvajalca, to je 
družbe Snaga. 
Spremenjene cene veljajo od 1. 3. 2020 naprej in bodo 
tudi razvidne na položnici, ki jo prejmete gospodinjstva 
konec meseca marca s strani izvajalca, to je družbe Snaga. 
Želimo vam veliko prijetnih izkušenj pri ravnanju z 
odpadki, sami pa si bomo tudi vnaprej prizadevali za 
doseganje vašega zadovoljstva in čistega okolja.

Snaga, d. o. o.
Irena Bartok

Sanja Pravda
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ODPADNA EMBALAŽA,
ZBRANA V DRUGIH VREČAH, NE BO ODPELJANA

SNAGA - SPREJETI UKREPI
ZA ZAJEZITEV ŠIRITVE KORONAVIRUSA

Snaga odvaža zbrano odpadno 
embalažo samo v rumenih vrečah, ki 
so jih gospodinjstva prejela v ustrezni 
količini konec leta 2019 s strani Snage. 
Te vreče so namenjene zbiranju 
odpadne embalaže v letu 2020. 
Vključno do 14. 2. 2020 smo na Snagi 
sprejemali reklamacije, če katero 
gospodinjstvo morda ni prejelo 
vreč in jih tako še dodatno dodelili 
gospodinjstvom. 
Po tem datumu naše smetarske ekipe 
zbrane odpadne embalaže v drugih 
vrečah ne bodo odpeljale. 

Če gospodinjstvom rumenih vreč med 
letom zmanjka, jih lahko dodatno 
kupijo na sedežu Snage kot tudi na 
vseh zbirnih centrih. 
Z nakupom rumenih vreč 
gospodinjstva, to je povzročitelji 
odpadkov, namreč plačajo tudi 
logistiko in odvoz odpadne embalaže 
izpred svojih vrat.
Da bi se izognili nevšečnostim, občane 
vljudno naprošamo, da upoštevajo 
pravila ravnanja z odpadno embalažo.

Snaga, d. o. o.

Zaradi nezadržnega širjenja bolezni in okuženih s 
koronavirusom SARS-CoV-2 je zaradi varovanja zdravja 
tako zaposlenih kot vseh strank Snaga, d. o. o. sprejela 

preventivni ukrep, s katerim 
do nadaljnjega zapira vse zbirne centre.

Z navedenim ukrepom in z našim razumnim ravnanjem 
lahko vsi skupaj 

pripomoremo z zajezitvi širitve koronavirusa.
Odlaganje odpadkov pred zbirnim centrom je strogo 

prepovedano.

OGLEDALO NAŠE OBČINE

Foto: Roman Lorenčič
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ŠKODLJIVOSTI KURJENJA
ZELENEGA OBREZA

PRAVILNO ORANJE OB OBČINSKIH 
CESTAH IN VARSTVO OBČINSKIH CEST

Kurjenje zelenega obreza v naravi (vir: internet; Radio Capris)

Letošnje zimsko obdobje ni bilo prav radodarno s snegom 
in nizkimi temperaturami. Zaradi toplega vremena se je 
marsikdo že lotil spomladanskega čiščenja, kar pomeni, 
da obrezujemo sadno drevje, grmičevje, odstranjujemo 
listje in pospravljamo druge organske odpadke z vrtov 
in zelenic. Pri tem se nam še vedno zdi, da je popolnoma 
neškodljivo, če te organske odpadke enostavno zakurimo 
in jih tako na neki način »vrnemo« naravi.
Ob kurjenju niti ne pomislimo, da gre pravzaprav za 
odpadni material, pa čeprav naraven, ki je raznovrsten 
in vlažen in ki z nepopolnim izgorevanjem prinaša velike 

Na podlagi 5. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 
109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) je prepovedano 
orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta 
v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 
meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto.
Minimalna razdalja oranja oz. obdelave njive od roba 
ceste, bankine ali jarka mora znašati vsaj 1 meter, 
seveda odvisno, ali je ob cesti še bankina, jarek ali 
morebiti pločnik. Ta razdalja je pomembna tako z vidika 

zaščite ceste in njenih delov kot varnosti prometa in ne 
nazadnje tudi za preprečevanje nepotrebne škode zaradi 
neustreznega odvodnjavanja.

Za tovrstni prekršek je za posameznika predpisana 
globa v višini 1000 EUR.

Občinska uprava
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količine dima, sestavljenega iz onesnaževal v obliki PM-
delcev. Ti delci imajo različno kemijsko sestavo (glede 
na vrsto gorljive snovi), pomembno pa je zavedanje, da 
je glavna sestavina ogljik, na katerega se vežejo različne 
kemične strukture in kovine (arzen, kadmij, živo srebro, 
nikelj, svinec…). Vsebujejo tudi policiklične aromatske 
ogljikovodike (PAH npr. benzo(a)piren), ki  pa imajo na 
zdravje škodljiv, tudi rakotvoren vpliv. Delci PM10, 
PM2,5 in PM01 povzročajo spremembe na celičnem 
nivoju, povzročajo lokalna vnetja, potujejo po telesu v 
tkiva in organe, vplivajo na srce in ožilje in dražijo vagusni 
živec, ki uravnava srčni utrip in dihanje. Še posebej so na 
delce občutljivi otroci, kronični bolniki, astmatiki in starejši 
občani.
Ko zakurimo v naravi, torej v prvi vrsti škodujemo sami 
sebi, ker neposredno vdihujemo strupene snovi, in 
celotni okolici, po kateri se dim širi. Zato je vsekakor 
odgovorno, da se vprašamo, ali imamo pravico 
škodovati zdravju otrok, sosedov in naravi s tem, da 
smo izbrali najenostavnejši način in ta odpadni material 
zakurili?
Obstaja še veliko drugih načinov, na katere lahko 
uporabimo tovrstne odpadke; predvsem bi bilo 

odgovorno, da jih odpeljemo v komunalno zbiralnico, 
razrežemo in kompostiramo na domačem dvorišču, 
uporabimo za visoke grede, oddamo v posodo za 
organske odpadke ali uporabimo na kakšen drug, 
primeren način.
Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju 
(Ur. l. RS 20/14) določa, da je prepovedano požiganje 
(uničevanje naravnih nenevarnih materialov izven 
kurišč), in predpisuje ukrepe za ureditev kurišča, 
določa požarno ogroženost zahteve za požarno stražo, 
nadzor in kazenske določbe, če teh ukrepov natančno 
ne upoštevamo. S pravilnim ravnanjem ob kurjenju se 
izognemo nekontroliranemu širjenju ognja in morebitnim 
požarom .
Zrak je v zimskem času toliko bolj onesnažen zaradi 
kurjenja v malih kurilnih napravah in prometa, zato 
s svojim odgovornim ravnanjem prispevajmo k 
ohranjanju zdravja ljudi in okolja. Največ lahko namreč 
prispevamo samo mi, sami!

Irena Kozar
Skupna služba varstva okolja

ŠIRITEV DISTRIBUCIJSKEGA 
SISTEMA ZEMELJSKEGA PLINA
V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Aktivno plinovodno omrežje

Plinarna Maribor, d. o. o. izvaja v Občini Miklavž na 
Dravskem polju na podlagi podeljene koncesije za 
obdobje 35-ih let gospodarsko javno službo Operaterja 
distribucijskega sistema (ODS) zemeljskega plina od leta 
2007. V 95. številki glasila Naši izviri, ki je izšla marca 2019, 
smo predstavili triletni načrt širitve plinovodnega omrežja 
za obdobje 2019-2021. Z veseljem lahko povemo, da 
smo večino načrtovane širitve za leto 2019 tudi realizirali. 
Distribucijski sistem danes obsega več kot 16 km 
plinovodnega omrežja, po katerem oskrbujemo že več kot 
130 uporabnikov. 
Podrobnejši prikaz aktivnega plinovodnega omrežja 
najdete na spletni strani www.plinarna-maribor.si, 
podstran ODS/Geografska območja/Miklavž na Dravskem 
polju. Aktivno plinovodno omrežje v Občini Miklavž na Dravskem polju
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Na sliki je z zeleno barvo označena predvidena izgradnja v letu 2021 
in z rjavo leta 2022 oziroma kasneje. Izgradnja v letih 2022 oziroma 
kasneje bo odvisna od zainteresiranosti občanov za priključitev, kar 
bomo preverili z anketo v letu 2021. V primeru izkazanega interesa 
bomo širili omrežje tudi na drugih območjih.

Širitev distribucijskega sistema zemeljskega plina v 
letu 2020
Tudi v letu 2020 načrtujemo nadaljnjo širitev 
plinovodnega omrežja (na sliki št. 2 označeno z modro 
barvo). Načrt širitve je na občinsko pobudo usklajen z 
ostalimi predvidenimi posegi v javno infrastrukturo, kot so 
vodovod, javna razsvetljava, telekomunikacije ipd. Zaradi 
tega nekoliko odstopa od plana, ki smo ga objavili pred 
letom dni. Pri spremembah ne gre za opustitev širitve na 
kakšnem območju, ampak zgolj za spremembo termina 
izvedbe. Na pobudo občanov je bilo dodano tudi nekaj 
ulic, ki predhodno niso bile načrtovane. Izgradnja v letu 
2020 bo potekala na naslednjih območjih:

–  Antoličičeva ulica
–  Ulica Planinčevih (od Ruprove ulice do Ulice prvih 

žrtev)
–  Ruprova ulica
–  Šmigočeva ulica
–  Vukova ulica
–  Živkova ulica
–  Ulica svobode (odcep iz Ulice Planinčevih)

Naselje Dravski Dvor
V naselju Dravski Dvor širimo omrežje sočasno z izgradnjo 
kanalizacije. V letu 2016 smo z Operaterjem prenosnega 
sistema Plinovodi, d. o. o. podpisali pogodbo, s katero 
se je Operater prenosnega sistema zavezal omogočiti 
priključitev Dravskega Dvora na prenosni sistem 
zemeljskega plina do konca leta 2018. Žal se je postopek 
pridobivanja gradbenega dovoljenja za nov priključek 
zavlekel, tako oskrba občanov z zemeljskim plinom še 
vedno ni mogoča. Upamo, da bo uporaba zemeljskega 
plina omogočena v najkrajšem možnem času.

Kakovost zraka
Občina Miklavž na Dravskem polju spada med občine 
z najbolj onesnaženim zrakom. Med najpomembnejše 
škodljive snovi z negativnimi učinki na zdravje spadajo 
prašni delci, pri čemer so še posebej problematični prašni 
delci PM10 (delci z aerodinamičnim premerom, manjšim 
od 10µm). Meritve delcev PM10 so pokazale, da število dni 
s preseženo mejno dnevno vrednostjo (50 µg/m3) presega 
dovoljenih 35 dni na leto. Glavni vir prašnih delcev PM10 so 
zastarela individualna kurišča. 

Subvencije Eko-sklada za zamenjavo ogrevalnega 
sistema s plinskim kondenzacijskim kotlom
Eko-sklad občanom Občine Miklavž na Dravskem polju, 
ki imajo možnost priključitve na distribucijski sistem 
zemeljskega plina, ponuja subvencije za zamenjavo 
obstoječe ogrevalne naprave s plinskim kondenzacijskim 
kotlom. Trenutno znaša subvencija 50 % celotne vrednosti 
investicije oziroma največ 2.000 €. Pričakujemo, da se 
vrednost teh sredstev tudi v prihodnjem obdobju ne bo 
zmanjševala. Več informacij glede možnosti koriščenja 
subvencije lahko pridobite na spletni strani Ekosklada, 
svetovalnicah Ensvet, Energetski agenciji za Podravje in 
tudi na občini. 

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

–  najnižja investicija (investicija v katerikoli drug 
ogrevalni sistem je bistveno višja),

–  dosegajo nadpovprečne izkoristke, pri s čimer se 
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zmanjša poraba energije, kar bistveno pripomore 
k znižanju stroškov ogrevanja in skrajšanju dobe 
vračanja investicije (investicija se lahko povrne že po 
dveh letih),

–  zagotavljajo zadostno toploto tudi pri nižjih zunanjih 
temperaturah,

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

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

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

zunaj, zaradi česar vgradnja detektorja ogljikovega 
monoksida ni obvezna,

–  pri uporabi zemeljskega plina ne potrebujete 
rezervoarja za shranjevanje goriva, kar omogoča 
dodaten prihranek prostora,

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

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

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

24-urna dežurna služba Plinarne Maribor
Plinarna Maribor, kot ODS, zagotavlja občanom Občine 
Miklavž na Dravskem polju 24-urno dežurno službo v 
primeru uhajanja zemeljskega plina. Zemeljskemu plinu 
se dodaja odorans z značilnim vonjem, s čimer lahko 
zaznamo, da je prišlo do uhajanja in bi lahko nastala 
eksplozivna zmes zemeljskega plina in zraka. 

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

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

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

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

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

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

Plinarna Maribor 
Andrej Grapulin, vodja sektorja ODS

OBVESTILO

Naslednja številka Naših izvirov bo izšla konec maja,
zato prosim vse sodelavce, da nam svoje prispevke 

pošljejo na naslov uredništvo@miklavz.si najkasneje 
do 17. maja 2020.

Urednik

PRIREDITVE
OB OBČINSKEM PRAZNIKU 
V LETU 2020 – DO 

NADALJNJEGA ODPOVEDANE

V marčevskih Naših izvirih smo vsa leta do sedaj 
objavljali program prireditev, ki so se odvijale ob 
občinskem prazniku. To smo želeli storiti tudi v jubilejni 
100. številki Naših izvirov. Program prireditev smo 
skupaj s številnimi društvi v občini skrbno pripravljali in 
usklajevali, a se je v času priprave programa tudi v naši 
državi pojavil koronavirus, tako je Slovenija 12. marca 
2020 na podlagi 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih 
razglasila epidemijo. Posledično z nastalo situacijo je 
Vlada Republike Slovenije izdala Odredbo o prepovedi 
zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih. Glede 
na dano situacijo je razumljivo, da je do nadaljnjega 
prepovedano zadrževanje druženje in izvedba 
vseh prireditev, dogodkov ter drugih aktivnosti, ki 
pospešujejo širitev te bolezni.
O morebitnih novih terminih, ki so vezani na prireditve, 
boste pravočasno obveščeni, in sicer z objavo na spletni 
strani www.obcina.miklavz@miklavz.si in v Miklavških 
novicah.

Občinska uprava
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Za več informacij o akcijski ponudbi Zemeljski plin vas čaka pred vrati, smo vam z veseljem na voljo:

• telefonsko na 02 22 843 43
 - v času uradnih ur: PON, TOR, ČET: od 9.00 do 15.00, 
SRE: od 9.00 do 17.00, PET: od 9.00 do 13.00;

• na e-naslovu: paketi@plinarna-maribor.si.

Plinarna Maribor d. o. o.
Plinarniška ulica 9
2000 Maribor, Slovenija
+386 2 22 843 00  
info@plinarna-maribor.si 
www.plinarna-maribor.si 

Zemeljski plin je čist energent in ne onesnažuje okolja. Z odločitvijo ZA ZEMELJSKI PLIN, prispevate svoj delež k čistejšemu okolju. 

Da bo vaša odločitev 
ZA ZEMELJSKI PLIN 
lažja, vam ponujamo:

 n celovito energetsko rešitev
 n prihranke pri stroških 
ogrevanja

 n brezplačni ogled in strokovno 
svetovanje na domu

 n akcijske cene paketne 
ogrevalne opreme + dodatno 
subvencijo 

 n ugodno financiranje celotne 
energetske  rešitve

 n zagotovljen servis vgrajene 
opreme

Priklopite se na zemeljski plin in prihranite!

ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI
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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.   
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V Energiji plus so skupaj s partnerji pripravili produkt, ki 
kupcem omogoča najkakovostnejšo, celostno in cenovno 
najugodnejšo pot do individualne energetske samooskrbe. 
Produkt zajema komplet toplotne črpalke in sončne elektrarne 
Sončni plus, ki zagotavlja visoke prihranke pri stroških električne 
energije, ogrevanja in hlajenja. Z individualno obravnavo in 
strokovnim svetovanjem vam zasnujejo sistem, ki omogoča 
maksimalne učinke in prihranke. Ob tem pa zagotavljajo še 
brezplačno svetovanje in pomoč pri ureditvi dokumentacije 
ter soglasij in brezplačno pomoč pri ureditvi dokumentacije 
za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev Eko sklada ter 
strokovno montažo in zagon toplotne črpalke.

S kombinacijo toplotne črpalke in sončne elektrarne Sončni 
plus boste zagotovo ustvarili dvojni prihranek. Najprej boste 
prihranili pri stroških ogrevanja, saj velja ogrevanje s toplotno 
črpalko za ekonomsko najbolj učinkovit in okoljsko sprejemljiv 
način ogrevanja, ki je v glavnem cenejši od ogrevanja s 
klasičnimi energenti. Nadalje boste prihranili še pri stroških 
električne energije, saj bo sončna elektrarna brezplačno 
zagotovila vso potrebno energijo za vaš dom in za delovanje 
vaše toplotne črpalke. Prihrankov boste deležni že od samega 
začetka postavitve toplotne črpalke in sončne elektrarne.

PO PRAVO REŠITEV V ENERGIJO PLUS

Želite zmanjšati stroške ogrevanja in 
poskrbeti za energetsko neodvisnost?

Z nakupom toplotne črpalke in sončne elektrarne Sončni plus ustvarite dvojne prihranke pri električni energiji, ogrevanju 
in hlajenju.

080 21 15  ·  02 22 00 115  ·  www.energijaplus.si

Prihranek družine Horvat iz Murske Sobote

Kurilno olje in električna energija.
Povprečni strošek: 3.000 EUR/leto.

Postavitev sončne elektrarne, ki napaja
delovanje toplotne črpalke.
Strošek električne energije za ogrevanje 
in za ostalo porabljeno električno energijo 
le 220 EUR/leto. 

OGREVANJE IN ELEKTRIČNA ENERGIJA DO SEDAJ 
(5 članska družina, hiša velikosti 230m2)

Zamenjava kurilnega olja s toplotno črpalko.
Prihranek: 1.200 EUR/leto.

POT PRIHRANKA V 3. KORAKIH

Skupni prihranek družine Horvat bo po odplačilu 
investicije do konca življenjske dobe elektrarne (30 let) 
znašal več kot 58.000 €.

+

1. KORAK

2. KORAK

Povrnitev investicije v 8 letih.
3. KORAK

Ne odlašajte in naročite ogled objekta še danes:

www.energijaplus.si | samooskrba@energijaplus.si | 02 22 00 668 od ponedeljka do petka med 8.30 in 14.30.
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Socialna aktivacija je pilotni projekt Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je v letu 
2017 nastal kot odziv na posledice  gospodarske krize, 
s katero se je dvignilo število dolgotrajno brezposelnih 
oseb. Kljub izboljšanju gospodarske slike se danes še 
vedno srečujemo z ranljivimi skupinami in posamezniki, 
ki so težje zaposljivi, izgubljajo svoja delovna znanja in 
kompetence ter imajo številne socialne in zdravstvene 
težave. Ti posamezniki pa se med drugim soočajo s 
socialno revščino in izključenostjo.
Projekt Socialna aktivacija, ki ga sofinancira Republika 
Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega 
socialnega sklada, vzpostavlja model 16 regijskih 
mobilnih enot po celotni Sloveniji, v okviru katerih deluje 
48 koordinatorjev socialne aktivacije, ki zagotavljajo 
podporo pri obravnavi posameznika, vključenega v sistem 
socialne aktivacije. Dodatno se na podlagi javnih razpisov 
financirajo tudi projekti socialne aktivacije, kjer izbrani 
izvajalci z vsebino nudijo podporo in opolnomočenje 
ciljne skupine za približevanje trgu dela. V naši regiji so 
to Slovensko narodno gledališče Maribor - Borštnikov 
program socialne aktivacije s programom v Mariboru in 
Slovenski Bistrici, Andragoški zavod Maribor – Ljudska 
univerza s programom v Mariboru za ženske iz tujih 
kulturnih okolij in Združenje Epeka, so.p. v Mariboru s 
programom za romske ženske.
Ciljna skupina projekta socialne aktivacije so dolgotrajni 
prejemniki denarne socialne pomoči, ki so zaradi različnih 
razlogov začasno nezaposljive osebe, druge neaktivne 
osebe, ki ne prejemajo denarne socialne pomoči, ter 
ženske iz drugih kulturnih okolij in romske ženske. 
Projekt pomembno prispeva k izboljšanju socialne 
problematike v vaši regiji, saj se skozi njega aktivno 
rešuje socialne problematike posameznikov, veliko 
pozornosti pa se namenja tudi informiranju, motivaciji 
in podpori za opolnomočenje ter dvigu različnih 
funkcionalnih in delovnih kompetenc, socialne mreže, 
stikov in pridobivanju novih spretnosti in znanj. Cilj 

STOPI KORAK NAPREJ
in se vključi v program socialne aktivacije

je doseči reaktivacijo in integracijo posameznikov v 
družbene sisteme ter jih ponovno vključiti na trg dela. 
Kot kažejo mnogi dosedanji primeri dobre prakse, je to 
mogoče doseči s celovitim pristopom, ki ga je potrebno 
umestiti v kontekst delovanja že obstoječih socialnih 
služb. Osebe, vključene v programe izvajalcev, pridobijo 
konkretne praktične izkušnje za trg dela, ki jih lahko 
osvojijo tekom usposabljanja pri delodajalcih v samem 
delovnem procesu pod vodstvom mentorja. Na ta način 
potencialni delodajalci spoznajo, da imajo brezposelne 
osebe na zavodu za zaposlovanje ogromno znanj, a 
morda le premalo izkušenj ali možnosti, da le-te pokažejo. 
Delodajalec z vključitvijo v projekt socialne aktivacije 
pridobi možnost, da svoj potencialni bodoči kader 
nauči potrebnih znanj in si s tem zagotovi delavca, ki ga 
potrebuje.
Vključevanje v projekte Socialne aktivacije poteka preko 
enotne vstopne točke na Centru za socialno delo ter 
Uradu za delo. Obe organizaciji sodelujeta s koordinatorji 
socialne aktivacije. 
Pilotni projekt Socialne aktivacije, ki traja do leta 2022, 
se bo po zaključku sofinanciranja umestil v sistem 
socialnovarstvenih storitev in programov v reorganizirano 
mrežo centrov za socialno delo. 
Regijska mobilna enota Maribor ima prostore na 
Gosposvetski cesti 84, kjer so zaposlene koordinatorke 
socialne aktivacije: Alenka Krobat (030 715 697) alenka.
krobat@gov.si, Maša Rola Vilčnik (030 715 693) masa.rola-
vilcnik@gov.si, Katja Vučak Močnik (030 715 696) katja.
vucak-mocnik@gov.si, Lucija Vodošek Ozimič (030 715 
694) lucija.vodosek-ozimic@gov.si in Nataša Verdinek (030 
715 687) natasa.verdinek@gov.si.

Nataša Verdinek,
koordinatorka socialne aktivacije

Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada
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»17. FAŠENK OBČINE MIKLAVŽ«

Naša in vaša zgodba je dopolnila 17. let. Hitimo proti 
polnoletnosti, vmes pa nas čaka leto novih zgodb in 
prigod. Pustimo najstnico vnemar in povprašajmo po 
koledarju letošnjega pusta. Sproti moramo osvežiti 
delovanje grške mitologije in vplive egipčanskih in 
rimskih bogov, kar je nedvoumno izoblikovalo tudi 
obrede preganjanja zime in klicanje pomladi tudi v naših 
krajih. Pustni torek, 25. februarja! Po horoskopu rimskih 
bogov bi to bila boginja Izis. Rimska boginja lepote 
in ljubezni, ki upodablja plodnost, ustvarjalnost in je 
začetnica spretnostnih ved. Prikazuje se kot lepotica v 
čudovitih oblačilih.
In kaj je karavana, »Fašenk 2020«, ki je krenila na pot 
v nedeljo, 23. februarja, povzela od te boginje? Veliko! 
Predvsem slednje. Lepotica v čudovitih oblačilih. Vse 
je bilo v virtualnih kreacijah. Boginja je bila prisotna na 
vsakem koraku. Sile narave, ki nam narekujejo negovanje 
tradicije, so se poigrale in karavana je pred našimi očmi 
pisala tole zgodbo.
Štirinoga maska živalskega izvora »Rusa«, ki se trudi za 
rodnost in plodnost živali, je zaorala ledino. Priletno 
damo so na njeni poti spremljali domači dobrovski 
kurenti. Ples podmladka kraja so prekinili pokači, ki so 
utirali pot Jajčnici in njenemu spremstvu. Sladka je bila 
predaja oblasti mitološkemu bitju, ki prosi darove in jih 
hkrati tudi prinaša. Čeprav le za dan ali dva. Da zanjo 
mera veselja ne bi bila prevelika, so zvonci oznanjali 
vnovični prihod kurentov sosednjih vasi. Po njih sledeh 
so zakorakali črni angeli in beli demoni. Njih združene 
sile so odganjale slabo in klicale srečo in zadovoljstvo in 
vabile pomlad. Z njo se prične življenje gozdnih živali, 
morskih bitij, v gozdu zabrstijo glive, majhna nevidna 
bitja, palčki plešejo svoj ples, rodijo se ljubezni in snubitve 
in vročica noči vzpodbudi tudi željo po plesu in pivu. 
Spokojnost narave od časa do časa prekine urjenje mladih 
kavbojev in brnenje motorjev v zraku. Poslednji let letala 
nam nudi pogled na naš novi planet in bitja, v katera 

smo se spremenili. V male ljudi, ki so jim obliko glave 
zasenčili veliki klobuki. Če se v vsej zgodbi še tako trudita 
obvarovati nas, varda in domača strelna orodja, je naš 
planet le še planet, ki mu vladajo opice. Spet smo postali 
bitja, iz katerih smo se razvili. 
Nauk zgodbe je, da se narave ne da goljufati!
Starodavna šega preganjanja zime je koledarsko 
povezana s prvo pomladansko luno. Da bi se lažje 
pripravili na praznovanje tudi leta vnaprej, vas 
obveščamo, kdaj bo pustni torek.;

• pustni torek 2021: 16. februar,
• pustni torek 2022: 1. marec,
• pustni torek 2023: 21. februar.

Dovolj, da se lahko pravočasno pripravite. 
Še vedno šeme pojejo to lepo pesmico, zakaj je ne bi tudi 
mi!
Od hiše do hiše, od vrat do vrat prinašamo smeh vam in s 
smehom pomlad,
zato pa nam dajte en evrček, dva, tri bobe, tri krofe pa 
košček mesa.
Z nasmehom in melodijo na ustih prihajamo na vaša 
vrata člani PD Mateja Bora. Vsako leto znova. Skupaj z 
vami  premikamo kolesa in pišemo zgodbe. Kot vedno 
smo tudi to pot vsega dobili.  Predolg seznam, da bi vas 
vse navajali. Bili ste od blizu in daleč. Hvala vsem, ki ste 
prispevali bodisi v denarju, materialu, fizično pristopili in 
kakorkoli drugače s svojo prisotnostjo pripomogli, da nam 
je ponovno uspelo.
Posebna zahvala gre tudi obiskovalcem, ki nas vsako leto 
znova presenečajo z množičnim obiskom. Sporoča nam, 
da delamo dobro. 
Iskreno zahvala vsem! Ura že tiktaka  za »FAŠENK« 2021. 
Kdaj bo? 
Preverite gornji seznam!

Alenka Klasinc
PD Mateja Bora, Dobrovce

Foto: Janez Fras
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UTRINEK Z OBISKA KURENTOV

GOBARSKO DRUŠTVO
SNEŽKA DOBROVCE

Kot se za gobarje spodobi, je potrebno že v zimskem času 
poskrbeti za člane, da si pridobijo nova znanja o gobah. V 
društvu je zapihal nov veter in posledica tega je bila, da se 
je pokazalo takšno zanimanje po izobraževanju. Naši novi 
društveni prostori nam to omogočajo na zelo kvalitetni 
ravni.

GD Snežka pri opravljanju tečaja za Determinator pripravnik od 14. 2. 

2020 do 15. 2. 2020

Prva skupina tečajnikov, ki so uspešno opravili izpit.

In tukaj je še druga skupina, ki je opravila izpit.

NA OBČINI 
MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM 
POLJU

Tečaj, katerega smo organizirali, je obiskalo 16 članov in 
pa 6 slušateljev, kateri imajo že opravljen ta izpit . Sam 
tečaj in opravljanje izpita je bilo izvedeno v dveh dneh.
Vsi tečajniki so nadpovprečno dobro opravili izpit pod 
nadzorom determinatorja mentorja Slavka Šeroda iz 
GD Lisička Maribor. Izpit sam je bil izvajan po pravilniku 
Mikološke zveze Slovenije in je prva stopnja  pridobitve 
naziva. Tečajniki so morali spoznati 80 vrst gob in pa 

splošno znanje o gobah ter trenutno veljavno zakonodajo. 
Kot nov predsednik društva sem na člane izredno 
ponosen ter upam in verjamem, da se bo kateri od 
tečajnikov odločil za opravljanje izpita na višji stopnji, to 
se pravi za poznavanje 240 vrst gob.

Alojz Junger
Predsednik Gobarskega društva Snežka
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DEVET LET JE ZA NAMI - 
OBČNI ZBOR ZA LETO 2019

Turistično društvo Miklavž je letos stopilo v deseto leto 
delovanja. Upamo, da smo v minulih devetih letih izpolnili 
pričakovanja naše lokalne skupnosti, saj nam je uspelo 
pritegniti društva naše občine k sodelovanju na vseh 
prireditvah, ki smo jih  namenili našim občanom.
Tako je bilo tudi v letu 2019. Pred našimi člani, 
predstavniki društev, predstavniki KS in županom 
Egonom Repnikom smo v soboto, 8. februarja 2020, 
razgrnili rezultate dela minulega leta. Izvedene so bile 
vse načrtovane aktivnosti, ki smo jih prav v zadnjem 
letu v mnogočem nadgradili. Našo povezovalno vlogo 

in naša prizadevanja za še več sodelovanja med društvi 
so vsi prisotni pohvalno ocenili, obenem pa zagotovili 
tvorno sodelovanje tudi v prihodnje. Župan Egon Repnik 
nam je čestital za veliko število izvedenih prireditev, s 
katerimi uspešno olepšujemo vsakdanji tok življenja naših 
občanov. 
Odločitev Občine Miklavž, ki se je nedavno pridružila 
destinaciji VISIT Ravno polje iz Kidričevega, kjer bo 
skupaj z občino Starše in občino Kidričevo nastopala na 
turističnem trgu Spodnjega Podravja, pa je v prihodnje 
zagotovo smer, ki nas bo postavila na zemljevid  
turističnega trga, o čemer je na našem občnem zboru 
spregovoril župan Egon Repnik.    
V Turističnem društvu Miklavž bomo s predstavljanjem 
naših znamenitosti s svojimi štirimi lokalnimi turističnimi 
vodniki in s sodelovanjem pri ustvarjanju privlačnih 
in zanimivih zgodb povezanih z našo zgodovino in z 
oživljanjem starih običajev, delovali v funkciji podpore 
občini pri razvoju turističnega trga na našem področju.
Deveti redni letni občni zbor smo zaključili s prijetnim 
druženjem ob zakuski, pridružili so se nam tudi pevci 
moškega zbora DU Miklavž, ki so naš zbor kulturno 
obarvali. 

Milena Roj

REZ STARE TRTE
Po programu dela Društva vinogradnikov 
in ukazu narave smo v sredo, 4. marca 
2020, vinogradniki organizirali in izvedli rez 
potomke Stare trte na rastišču pri Društvu 
upokojencev v Miklavžu. Po nagovoru 

skrbnika trte župana mag. Egona Repnika in predsednika 
društva Ivana Kneza sta trto obrezala skrbnik trte in 
občinski viničar Ivan Kranjc.
Rez trte je strokovno opravilo vinogradnika, ko določi 
vzgojni nastavek za željen pridelek po kvaliteti in količini.
Za uvod prireditve je Moški pevski zbor DU Miklavž zapel 
pesem o vinu in ob zaključku še nekaj za vzpodbudo 
vinogradnikom.
Poleg članov Društva vinogradnikov so bili prisotni 
tudi občinski svetniki in zainteresirani občani, ki so z 
zanimanjem sledili rezi.
Prisotni so vzeli cepič ali dva domov, kjer si bodo poskusili 
vzgojiti trto.

Na prireditvi je bilo prisotnih šestdeset udeležencev.
Po končanem delu pa, kot se spodobi, je sledil  prigrizek in 
pokušnja lanskega vina.

Vlado Belšak
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10. VINKOV POHOD
Nedelja, 19. januarja, je bila oblačna, 
temperatura okrog ničle, brez padavin in bil je  
lep dan, tokrat za deseti jubilejni Vinkov pohod.  
Kolona stotih pohodnikov je krenila v smeri 
Zgornjega Dupleka, od tu se je pričel vzpon 
na Kamenščak. Nadaljevali smo skozi gozd, 
nato med Trčovo in Metavo do velikega 
zbiralnika vode na hribu. Spust, ki je sledil, je 
bil zaradi rahlo poledenelih tal in listja nekoliko 
neprijeten. A pred nami je bila kmetija Knuplež, 
kjer so domače dobrote očarale še tiste zadnje 
pohodnike.
Pot smo nadaljevali skozi nekaj vasi in veliko 
vinogradov do Vodol. Ob sproščeni hoji smo 
prispeli do vinograda Bojana Protnerja, kjer je sledil 
kulturni program. Pozdravil nas je tudi župan Občine 
Miklavž na Dravskem polju mag. Egon Repnik.
Sledila je rez vinske trte po slovenskih običajih. 
Ko smo se okrepčali in odpočili pri Bračku in Protnerju, je 
večina pohodnikov pot nadaljevala proti Gorci in se nato 
spustila v Malečnik. Po peturni hoji brez daljših počitkov 
smo prispeli na cilj, od koder so nas z gasilskimi vozili 
prepeljali na izhodišče pohoda.

Pohoda in prireditve se je udeležilo okrog 135 
udeležencev, pot pa je prehodilo 108 pohodnikov. 
Vabim vas, da se 24. 1. 2021 pridružite enajstemu 
Vinkovemu pohodu Miklavž na Dravskem polju, Zgornji 
Duplek, Kamenščak, Metava, Vodole, Gorca, Malečnik. 

Franc Kocbek
Predsednik Planinskega društva Miklavž

PROSLAVA
OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

Kot vsa leta doslej je KUD Zvonke Antoličič tudi letos 
pripravil proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, ki je 
bila 7. februarja.

Vsako leto posvetimo proslavo enemu našemu pisatelju 
ali pesniku ob njegovi obletnici rojstva ali smrti. Letos 
mineva 220 let od rojstva našega največjega pesnika dr. 
Franceta Prešerna. Tako smo proslavo namenili njemu. 
Kulturni program so izvajali: mešani pevski zbor, ki je 
poleg himne zapel še dve pesmi, tamburaški orkester ter 
člani dramske skupine: Marina Žuran, Andreja Senčar, 
Leonida Rokavec ter Ivan Žigart in Bojan Kocbek, ki so 
interpretirali Prešernove pesmi. Med interpretacijo pa 
so tamburaši zaigrali tri skladbe. Zbor in tamburaše vodi 
mag. Metka Vrbančič. Govornik je bil župan mag. Egon 
Repnik.
Obisk proslave je bil zadovoljiv. Trudili se bomo, da bomo 
tudi na prihodnjih proslavah ponudili kvalitetno kulturno 
dobrino, zato v prihodnje pričakujemo še boljši obisk.

Milka Hadler
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OB SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU
V petek, 7. februarja 2020, smo imeli proslavo ob 
osrednjem slovenskem kulturnem prazniku ali, kakor ga 
imenujemo, Prešernovem dnevu. Proslava je bila tudi 
letos prepletena z razmišljanjem o kulturi – o kulturi 
narave, kulturi medsebojnih odnosov in spoštovanja. 
Proslavo sta vodila Nika Žnidarič in Aljaž Šavora. S svojim 
čudovitim glasom nam je Zala Sporiš zapela Mrtvo reko, 
mladinski pevski zbor pa pesem z naslovom Za otroke. 
Gaja Siničič Rodeš in Aljaž Šavora sta nam zaigrala na 
flavto, Ariana Velički na klavir, Jakob Gvardjančič pa na 
harmoniko. Ker seveda gre za prireditev ob kulturnem 
prazniku, so naši učenci deklamirali tudi nekaj skrbno in 
premišljeno izbranih pesmi: Šel je popotnik skozi atomski 
vek (Nina Gvardjančič, Matic Pogorelec in Zala Silič), Pot 
(Matija Petek), Šel bom (Matic Pogorelec), Zakaj je srce (Pia 
Počkar), Drevo ima srce (Tinkara Brodnik, Tia Nežmah, Nik 
Krstić, Jakob Gvardjančič, Pia Počkar, Filip Vidonja, Tilen 
Zemljič in Taja Karakaš Korošec). Ob koncu kulturnega 
programa pa je tudi ravnateljica Dušanka Mihalič Mali, 
spregovorila nekaj besed o prazniku in kulturi ter nam 
zaželela lep, s pridihom kulture 8. februar. 

Prek deklamacij in ostalih točk proslave smo učenci 
poleg poznavanja sporočilnosti osrednjega slovenskega 
praznika krepili tudi zavedanje o tem, da bi, kot pravi naša 
gospa knjižničarka Metka Lovišček, morala biti del našega 
vsakdana tudi tista kultura, ki se velikokrat zanemarja 
– to je kultura bivanja, obnašanja, prehranjevanja, 
telesna kultura, kultura medsebojnih odnosov in kultura 
medsebojnega spoštovanja. 

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

ZAPELI SMO
OB LEDENIH JASLIH V GRADCU

V soboto, 14. 12. 2019, smo pevci mladinskega pevskega 
zbora z našo učiteljico in  zborovodkinjo Nušo Vajs 
obiskali Gradec, kjer smo pred mestno hišo, kjer stojijo 
ledene jasli, zapeli božične pesmi. Navzoče smo tako 
navdušili s pesmimi O, nepričakovani dar, Zapel sem iz 
mraka, Sveta noč, Nina Gvardjančič pa je zapela solo, in 
sicer Hallelujo.
To leto smo bili kot pevci že kar tretje leto na božičnem 
gostovanju, na katerem smo ponovno navdušili s svojim 
ubranim petjem. Tako smo bili prvo leto v Spielfeldu in 
naslednje v Salzburgu, kjer je naše ubrano petje prevzelo 
obiskovalce tamkajšnje katedrale.
Povabila se zmeraj razveselimo, saj smo tako bogatejši za 
nepozabna doživetja pa še lepo nas zmeraj sprejmejo in 
prijazno gostijo.

Nuša Vekuš,
8. a, OŠ Miklavž na Dravskem polju
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NINA GVARDJANČIČ
V HIŠO EVROPSKE UNIJE PO PLAKETO

Izjemen uspeh naše devetošolke Nine Gvardjančič in 
njen obisk Hiše evropske unije v četrtek, 5. 3. 2020, 
sta (med drugim) zaznamovala naša šolska dogajanja 
zadnjega časa. Ninino besedilo (z naslovom Fama pod 
krinko Avrore, ki to sploh ni) je namreč na natečaju v 
projektu Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnosti 
in prijateljstvo prepričalo natečajno komisijo. Tako 
so dr. Božidar Opara, prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, 
prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, mag. Nina Koželj, 
Ajda Bezenšek Špetič in dr. Nejc Jelen Ninino besedilo 
prepoznali kot eno izmed najboljših. Povabljena je bila 
na dogodek, to je osrednjo nacionalno razstavo izbranih 
izdelkov v Hiši evropske unije v Ljubljani, na katerem so 
podelili plakete avtorjem najboljših izdelkov. 
Razstavo je odprl s častnim nagovorom Zoran Stančič, 
vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Na 
mlade ustvarjalce in ostale nas prisotne je prenesel 
pomembni sporočili: dan strpnosti naj bo vsak dan, ne 
le ob mednarodnem dnevu; načelo strpnosti je treba 
ponotranjiti.
Prisotne so nagovorili tudi drugi častni gostje. Mag. Nina 
Koželj s poslanico: »Prijateljstvo in strpnost negujte in 
udejanjajte ju vedno in povsod.« Gregor Pečan: »Bodimo 
prijazni drug z drugim: danes, jutri in kar naprej.« 
Marjutka Hafner, direktorica Urada za UNESCO, pa je 
posebej pozvala k širjenju strpnosti in medsebojnemu 

spoštovanju.
Častni gostje so ob zaključku dogodka nagrajencem 
slavnostno podelili plakete. Sledila sta odprtje in ogled 
razstave likovnih in literarnih del nagrajencev, k Nini pa 
je celo pristopila prof. dr. Milena Ivanuš Grmek in z njo 
prijetno poklepetala.
»Naj zmaga ljubezen,« kot skozi pesem pravi ambasador 
strpnosti SoulGreg Artist.

dr. Ana Koritnik,
OŠ Miklavž na Dravskem polju

V GLEDALIŠČU
V torek, 10. 12. 2019, smo se učenci osmih in devetih 
razredov odpravili v SNG Maribor.
S poukom oziroma kulturnim dnevom smo pričeli ob 8.20 
v matičnih učilnicah. Naš razred, 9. c, je imel prvi dve uri v 
učilnici št. 21. Z razredničarko smo se prvo uro pogovarjali 
o pravilih, ki jih moramo upoštevati v gledališču. Nato 
smo se seznanili z vsebino predstave in značilnostmi 
Aspergerjevega sindroma. 
Ko smo prispeli v SNG, smo najprej odložili jakne in nato 
odšli v dvorano. Počakali smo približno pet minut in nato 
se je začela predstava Skrivnostni primer ali kdo je umoril 
psa.
Zgodba je govorila o fantu Christopherju, ki je star 15 
let, 3 mesece in 2 dni, ima Aspergerjev sindrom, živi z 
očetom, ne prenese, da bi se ga dotikali, ne razume vicev 
in metafor, sovraži laži, ima rad pse, najraje pa matematiko 

in logiko, pozna vse države sveta in njihove prestolnice. 
Nekega dne je Christopher na vrtu svoje sosede gospe 
Shears našel njenega psa Wellingtona mrtvega. Tam 
ga je našel policist, ki je mislil, da je Christopher umoril 
Wellingtona, in ga odpeljal na postajo, kjer je ugotovil, 
da fant ni kriv. Po tem dogodku se je Christopher odločil, 
da bo temeljito preiskal umor psa. Med preiskovanjem 
je odkrival (tudi) domače laži: da je njegova mama živa 
(oče mu je namreč lagal, da je mrtva), da živi v Londonu 
z bivšim možem gospe Shears in pa da je njegov oče ubil 
Wellingtona …
Po ogledu detektivke, kjer ni prostora za laži, smo odšli na 
avtobuse in nato domov.

Gaja Siničič Rodeš,
9. c, OŠ Miklavž na Dravskem polju
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SPOMIN NA HOLOKAVST
V sredo, 29. 1. 2020, je na naši šoli potekalo uradno 
odprtje razstave Pogum, da se spominjamo (Holokavst 
1933–1945). Odprtje razstave smo obogatili s krajšo 
proslavo in vodenjem po sami razstavi.
Pri proslavi smo sodelovali učenci šestih, sedmih, osmih in 
devetih razredov. Najprej sta dva učenca povedala, zakaj 
in kako pomembno je, da se spominjamo teh sovražnih 
dogodkov, ki so se dogajali med drugo svetovno vojno, in 
jih obeležujemo. Nato so učenke mladinskega pevskega 
zbora zapele dve pesmi in sledila je recitacija odlomka 
iz knjige Dnevnik Ane Frank, iz katerega izvemo, da je 
deklica Ana za svoj 13. rojstni dan dobila dnevnik, nato 
pa vanj zapisovala svoje občutke in dogodke, ki so jih 
doživljali ona in njena družina med drugo svetovno vojno. 
Sledila je podrobnejša predstavitev nacističnega sovraštva 
in preganjanja Judov ter njihove smrti, ki sem jo pripravila 
jaz. V predstavitvi sem podrobno predstavila, kako so 
Nemci širili svojo stranko, kako so že majhne otroke 
navajali na to, da Judje niso enakovredni njim, kako so jih 
odpeljali v geta in taborišča ter jih poslali v takojšnjo smrt. 
Omenila sem tudi nemškega zdravnika Josefa Mengeleja 
(''angela smrti''), ki je bil skupaj s svojimi pomočniki 
odgovoren kar za petino smrtnih žrtev. Bil je eden izmed 
zdravnikov, ki je delal najrazličnejše poskuse na ljudeh, 
predvsem je preučeval dvojčke. 

Po zaključeni drugi svetovni vojni smo prišli do podatka, 
da so med letoma 1933 in 1945 nacisti pobili kar šest 
milijonov Judov. Niso pa ubijali le Judov; tudi Rome, 
Slovane, duševno in telesno slabotne, homoseksualce pa 
tudi tiste, ki so bili proti nacistični stranki. 
Pogumni moramo biti, da se teh krutih dogodkov 
spominjamo in o njih poučujemo, da se ne bodo ponovili.

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

NAMESTO GLEDALIŠKE PREDSTAVE
UČNI SPREHOD PO MESTU

Bil je ponedeljek, dan pred počitnicami. Učiteljice so 
vedele, da nam bi za trud od meseca septembra do 
meseca decembra prijalo malo ''izdiha''. Zadnji prijeten 
spomin na prekrasno leto 2019 so nam želele zagotoviti 
z gledališko predstavo Od A do Ž. Predstava ponazarja, 
kaj se v resničnem življenju dogaja za odrom, kdo šiva 
kostume, kdaj se morajo igralci obleči v kostume, ali je 
scenograf tisti, ki je naredil sceno, ali šepetalka ves čas 
šepeta …
No, mi smo bili pripravljeni, da to izvemo. Z avtobusom 
smo se vsi veseli in polni pričakovanj odpravili v SNG 
Maribor. Po prihodu v gledališče smo bunde in nahrbtnike 
oddali v garderobo. Zatem pa smo vsi učenci sedmih in 
šestih razredov odhiteli v dvorano, kjer naj bi se odvijala 
predstava. Po nekaj minutah predstave se je igralec vrnil 
na oder in rekel, da predstave ne more odigrati naprej in 
da je odpovedana. Mislili smo, da je to del predstave, da 

je šala, a prižgale so se luči in na našo žalost smo morali 
zapustiti dvorano.
Toda naše učiteljice niso kar tako; v hipu so se domislile, 
da se namesto čakanja na avtobus za približno dve 
uri odpravimo na učni sprehod po našem prekrasnem 
Mariboru. Napotili smo se proti Mestnem parku – na poti 
tja in nazaj pa si ogledali nekaj znamenitosti (denimo 
Jurčičev spomenik, Pokrajinski muzej Maribor, se ustavili 
na Trgu generala Maistra, kjer je spomenik NOB – 
''Kodžak'', na Grajskem trgu – spomenik svetega Florijana 
–, se sprehodili mimo Muzeja NO). Po ogledu pa smo 
se napotili proti Ljudskemu vrtu, kamor je prispel naš 
avtobus. Nazaj v šolo smo se odpravili malo razočarani, a 
vendarle polni nove energije.

Tit Repnik,
7. b, OŠ Miklavž na Dravskem polju
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NA OBISKU V SERŠ-u
IN PODJETJU SELTRON

V mesecu oktobru 2019 smo učenci naše šole imeli 
tehniški dan »Spoznavanje poklicev«, ki ga je naša 
šola organizirala v sodelovanju z Območno obrtno-
podjetniško zbornico Maribor. V okviru tehniškega dne 
smo se učenci od 6. do 9. razreda odpravili po različnih 
srednjih šolah, kjer so nam predstavili šolo in programe, za 
katere se lahko pri njih izobraziš. 
Tako smo se po skupnem uvodnem delu v telovadnici 
zbrali na parkirišču šole, kjer smo se oblikovali v skupine, 

OBISK BOBNARJA
MARKA SORŠAKA – SOKIJA

V torek, 24. 12. 2019, je na naši šoli potekala proslava ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti, ki se je začela približno 
ob 9. uri, ko so se v športni dvorani zbrali vsi učenci, 
učitelji in gostje. Pevski zbor je na začetku zapel slovensko 
himno, nato pa so nas v čudovito pravljico popeljali zvoki 
flavte ob spremljavi klavirja in kitare. Za to so bili zaslužni 
Aljaž, Zala in Gaja, ki so igrali na flavte, Neža, ki je igrala 
na kitaro, in pa gospa Simona Koser Šavora, ki je igrala 
na klavir. Po tem nastopu nam je mladinski pevski zbor 
zapel čudovito pesem Angeli živijo. Tako kot na skoraj 
vsaki prireditvi sta ravnateljica šole Dušanka Mihalič Mali 
in župan Občine Miklavž na Dravskem polju mag. Egon 
Repnik imela govor. Sledilo je presenečenje za vse učence 
OŠ Miklavž na Dravskem polju. Obiskal nas je namreč 
Marko Soršak, bolj znan po vzdevku Soki in njegovem 
projektu 20 za 20. Soki je član skupine Elvis Jackson, kjer 

ki smo si jih predhodno izbrali. Skupina, v kateri sem bila 
jaz, se je odpravila na SERŠ in kasneje v podjetje Seltron.
Po krajši vožnji z avtobusom smo prispeli pred SERŠ. Za 
iskanje pravega vhoda smo porabili nekaj minut in nato 
končno vstopili. Odšli smo v eno izmed učilnic, kjer nam 
je ravnateljica SERŠ-a na kratko predstavila šolo, nato pa 
smo se razdelili v dve skupini in odšli na različne učne 
delavnice.
Naša skupina si je ogledala, kakšne robote sestavljajo; 
preizkusili smo lahko, kako se snema, in pa videli prostor, 
kjer lahko dijaki igrajo na različna glasbila in snemajo 
pesmi.
Po obisku SERŠ-a smo se ustavili še pred podjetjem 
Seltron in imeli tam malico. Po malici smo odšli noter, kjer 
so nam predstavili podjetje. Nato smo se sprehodili skozi 
proizvodnjo in skladišče, nazadnje pa so nas odpeljali 
v svojo trgovino. Tako smo si delo nekaterih poklicev 
ogledali v realnem delovnem okolju in pridobili vpogled v 
pestrost dela deficitarnih poklicev.
Dan smo zaključili polni novih vtisov z vožnjo domov.

Gaja Siničič Rodeš,
9. c, OŠ Miklavž na Dravskem polju
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DAN ODPRTIH VRAT
PRVE GIMNAZIJE MARIBOR

MOTORISTI, NE ZANAŠAJTE SE NA ČELADO,
KO GREŠ ENKRAT Z GLAVO SKOZI ZID

22. 1. 2020 smo se učenci devetih razredov udeležili 
dneva odprtih vrat na Prvi gimnaziji v Mariboru. Pred 
gimnazijo so nas že čakali dijaki višjih letnikov, ki so nas 
popeljali po dolgih gimnazijskih hodnikih. Srečali smo 
tudi nekaj učencev naše šole, ki so sedaj ponosni dijaki 
Prve gimnazije Maribor. Sledil je ogled šole, nato pa so nas 
dijaki pospremili v učilnico, kjer so nam učitelji in dijaki 
predstavili splošni, klasični in športni program šolanja. 
Predstavitev šole so dijaki popestrili s svojimi izkušnjami 
in doživetji preteklih šolskih let in mednarodnih izmenjav. 

Sledile so odprte učne ure, kar pomeni, da smo se 
devetošolci lahko vključili v eno uro pouka po lastnem 
izboru in dobili predstavo o zahtevnosti pouka na 
gimnaziji. 
O vpisu na srednjo šolo še nisem čisto odločena, je pa bila 
zanimiva izkušnja spremljati pouk in spoznati program 
Prve gimnazije Maribor.

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

igra bobne. Na prireditev je prinesel seveda bobne in tudi 
sam pokazal, kako se nanje igra. Tudi nekateri učenci so 
se lahko preizkusili v igranju na bobne. Ker pa so učenci 
želeli, da zabobnajo tudi učitelji, jim je Soki ustregel in na 
oder poklical učiteljico Natašo ter ji pokazal, kako se igra 
na bobne. Ko smo že vsi mislili, da je vsega konec, je Soki 
za učence pripravil še eno presenečenje – v sodelovanju 
z E.Leclercom Maribor je šoli podaril bobne in bas kitaro. 
Vsi učenci so bili zelo navdušeni, saj bodo lahko igrali na 
te inštrumente kar v šoli. Ker se je bližal konec druženja 
s Sokijem, smo naredili še skupno fotografijo, ki nas bo 
vedno spominjala na ta čudoviti predprazničen dan.

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

Tudi Marko Soršak – Soki je po obisku naše šole 
delil svoje vtise z nami:
»Pred obiskom OŠ Miklavž, ki je že 120. obdarjena šola z 

novimi glasbili v sklopu mojega projekta 20 za 20, sem 
imel večmesečno »pavzo«. Vsi vemo, da je bilo moje 
delo napadeno s strani kritik in žalitev, zato sem bil se 
primoran umakniti. Obdaritev šole še zmeraj ne pomeni, 
da sem projekt ponovno zaštartal, ampak je bila izjema na 
predbožični dan, da vsi ponovno vidimo, kako so takšni 
projekti in dejanja pomembni za naše otroke. Ko sem bil 
v lepi šoli in lepi telovadnici, so me spreleteli vsi spomini 
obdarovanja naših šol. Bilo je prijetno. Otroci so dihali 
z mano, bili so veseli in zabave ni manjkalo. Pripravili 
so lep glasbeno-pl esni program in ta dan si bomo vsi 
zapomnili. Tukaj bi se rad zahvalil E.Leclercu Maribor, ki je 
imel posluh za miklavško šolo in njene učence in podprl 
projekt z nakupom novih bobnov. 
Učenci so na koncu prireditve prejeli še eno presenečenje. 
V dar so zraven bobnov dobili še bas kitaro, ki pa je prišla 
naravnost z Danske. Tudi tam imamo podpornike projekta 
20 za 20, ki našim šolam pošljejo v dar nova glasbila.« 

Motoristi spadajo med bolj ogrožene skupine 
udeležencev, ki so pogosto žrtve prometnih nesreč.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu naše 
občine svetuje motoristom izjemno previdnost in 
strpnost, prilagoditev hitrosti vožnje razmeram na cesti 
ter uporabo zaščitne čelade in druge opreme. Varnost 
motoristov je pomembno povezana z ravnanjem 
motoristov samih, saj statistični podatki kažejo, da so 
v več kot polovici prometnih nesreč, kjer so udeleženi 
motoristi, povzročitelji motoristi sami.

Tudi na območju naše občine so bili v prometnih nesrečah 
udeleženi trije motoristi,kjer sta bila dva hudo in eden 
lahko telesno poškodovan. Udeležen je bil tudi en voznik 
mopeda, ki je bil lahko telesno poškodovan. Na splošno 
se je na območju naše občine v letu 2019 zgodilo 36 
prometnih nesreč. Pri tem ni bilo nobene smrtne žrtve, 
dve osebi sta bili hudo telesno poškodovani, osem lahko, 
26 prometnih nesreč pa se je končalo le z materialno 
škodo.
Za motoriste je pomembno, da upoštevajo omejitve 
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hitrosti, poskrbijo za vidnost ter uporabljajo 
zaščitno opremo in čelado. Prav tako pa 
osveščamo voznike drugih motornih vozil, 
avtomobilov, da se zavedajo ranljivosti 
motoristov, da so dodatno previdni in se 
večkrat prepričajo, da ne izsilijo prednosti 
(zaprejo pot) motoristom, da so uvidevni in 
pozorni na njih. 
Študije kažejo, da motoristi bolj pogosto 
vozijo motor zaradi užitka v vožnji, zabave, 
kot način preživljanja prostega časa v 
primerjavi z drugimi vozniki (avtomobili, 
tovorni promet), ampak še vedno se morajo 
zavedati svoje ranljivosti in zato na motor z 
glavo, saj NESREČA spremlja PREPOGUMNE.
Pred pričetkom nove sezone motoriste opozarjamo, da 
so skrajno previdni. Spomladi je asfaltna površina še 
vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti 
pnevmatik, zato je dodatna previdna vožnja nujna. Poleg 
tega je zaradi zime na vozišču veliko udarnih jam in veliko 
peska od zimskega posipa. Vožnjo prilagodite svojim 
sposobnostim obvladovanja motorja, ki najverjetneje niso 
na ravni lanske jeseni. Pred daljšo vožnjo zato opravite 
tudi krajšo osvežitveno kondicijsko vožnjo.
Na pot se odpravite spočiti, pred vsako vožnjo pa 
preverite stanje vašega jeklenega konjička ali kolesa. 
Vsi moramo pravočasno predvideti ravnanje drugih 
udeležencev v cestnem prometu in pričakovati tudi 

MIKLAVŠKI IZVIRI –
NEKOČ IN DANES

Današnji del najstarejšega dela 
vasi nad dravsko teraso se nam 
kaže  v povsem drugačni podobi 
kot nekoč, saj prav zaradi tega 
poimenovanje ulice Nad izviri ni 
čisto nič naključno. Predvsem starejši 
krajani se še  zagotovo spomnijo 
številnih izvirov, ki so že od nekdaj 
oskrbovali z vodo miklavške ribnike. 
Če pa želimo ugotavljati, kakšno je 
stanje današnjih izvirov, se moramo 
ozreti nazaj  v 60. leta, še pred 
gradnjo hidroenergetskega kanala, 
ki je Miklavž razdelil na dva dela. 
Pred tem časom so bili izviri pod 
dravsko teraso lepo vidni in dostopni. 
Med gradnjo kanala pa so jih morali 

speljati nižje  pod spodnjo stranjo 
kanala.
Niso pa to bili edini izviri. Nekateri se 
še najbrž spomnijo izvirajoče vode 
pod Gajem, na Spodnjem polju. 
Domačini so pogosto pri opravilih na 
polju iz teh izvirov zajemali vodo za 
pitje. 
Imamo torej tri ribnike kot Maribor, 
samo da naši niso tako vzdrževani 
in urejeni kot mestni. Žal. Kolikor 
pa vem, je že v programu  ureditev 
ribnikov in sprehajalne poti ob 
njih. Nekateri iz KS so si že ogledali 
podobne rešitve drugod, ki bi lahko 
bile ustrezne tudi za naš kraj.

Feliks Čuček 

nenavadne situacije, na katere moramo hitro odreagirati. 
Zaradi morebitnega zaviranja voznika pred vami obdržite 
ustrezno varnostno razdaljo.
Še posebej svetujemo, naj bodo čim bolj vidni, predvsem 
z nošenjem odsevnih oblačil svetlih barv. Prav tako pa 
je pomembno, da imajo motoristi vedno prižgane luči. 
Naj začetek motoristične sezone ne pomeni sproščanje 
adrenalina, preizkus zmogljivosti motornega kolesa in 
svojih sposobnosti na cesti, ampak predvsem varno 
uživanje v vožnji.

Silvo German
Predsednik sveta za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu



38

Naši izviri

PABERKI

Zanimiv prizor, ko (i)zbrana druščina potrjuje 
verodostojnost osemdesetletnice občinskega svetnika 
Feliksa  (Srečka) Čučka, kar je zgovorno razbrati s pričujoče 
fotografije, posnete pri »Parkeljci«. Kje je to v Miklavžu, 
pa vedo samo posvečeni. Na fotografiji so prepoznani (z 
desne strani): Jože Emeršič, Rajko Lešnik, Dragica Centrih, 
Vlado Imenšek, slavljenec Srečko Čuček, Drago Hojnik, 
Ivan Žigart in Ernest Centrih.  

Ivan Tragiž

IZJEMEN TENOR
NAŠEGA OBČANA ZADONEL V NBA

V dvorani America Airline Center na Floridi je pred 
košarkarsko tekmo med ekipo Miami Heat, v kateri igra 
Goran Dragić, in ekipo Luke Dončića Dallas Mavericks 
zadonel izjemen glas 27-letnega Alena Kirbiša iz 
Dobrovc, ki je pred dvajsettisočo množico množico zapel 
ameriško himno. Izjemen vokal Dobrovčana je zadonel 
v košarkarski dvorani, kjer so poleg zvenečih imen sveta 
košarke, njihovih zvestih navijačev, dih zadržali tudi 
številni Slovenci, skoraj 2.000 je bilo zbranih. 
Nastop onkraj Atlantika se je zgodil na podlagi 
objavljenega razpisa, na katerega se je prijavilo več 
solistov, a s konkurenco je pometel prav Kirbiš, ki je bil 
v nekaj dneh primoran pripraviti kovčke, urediti vse 
formalnosti in suvereno stopiti na ameriški parket.
Mladi glasbenik, ki je najprej posegel po kitari in klarinetu, 
se že nekaj let strokovno izpopolnjuje na Konservatoriju 
za glasbo in balet v Mariboru, med drugim tudi v solu 
petju. Pomembne glasbene izkušnje je pridobil v 
gledališki skupini 2. gimnazije-English Student Theatre. 
Pa vendarle mu je tako izjemen glas bil v zibko položen. 
Kot sam pravi, je zato kriv njegov dedek, dolgoletni 
glasbenik, ki ima skoraj identično barvo glasu, mnogi so 
ga spoznali v ansamblu Viničarji.   
Alen pa v tem času veliko ustvarja s svojo vokalno 
zasedbo Trio Cantare, ki veliko prepeva ob pogrebih. Pred 
kratkim so izdali svojo prvo avtorsko skladbo s katero so 
se prijavili na izbor Eme, a to pot žal neuspešno. Mladi 
glasbeniki so prepričani, da jih to na njihovi poti ni in ne 
bo ustavilo, pač pa še dodatno spodbudilo, da uresničijo 

svoje sanje. In kakšne ima Alen? Nekoč nastopiti na 
Evroviziji. Takrat bomo zanj stiskali pesti prav vsi občani 
Občine Miklavž.

Mateja Pleteršek

Z OSMIM KRIŽEM
na ramenih
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Nagrajenci zadnje križanke št. 97, ki jo je še pripravil pokojni Rafko Izlakar, so: Henrik Razpotnik (Kresnice 1a, Kresnice), Slava Dimec (Otiški 
vrh 20 b, Dravograd) in Zmaga Antončič (Kajuhova 1, Sežana).
Glede na to, da bi tudi v bodoče želeli v Naših izvirih objavljati križanke, vljudno prosimo zainteresirane 
sestavljavce križank, da nas kontaktirajo.

V SPOMIN

Rafko Izlakar
(1934 – 2020)

Danes na predzadnji strani našega glasila zaman 
iščete priljubljeno križanko, ki vas je verjetno 
tolikokrat pritegnila, da ste se lotili njenega 
reševanja. Kar 97 se jih je zvrstilo v dveh desetletjih 
izhajanja Naših izvirov. Žal je pa večkrat tako, da 
se čas kdaj komu ustavi. Za vedno. Nihalo na uri 
življenja se umiri in onemi. Za našega dolgoletnega 
in zvestega sodelavca Rafka Izlakarja se je letos 
januarja  nepreklicno in dokončno, kar je zelo boleče 
za vse nas, ki smo ga poznali. Še veliko huje je seveda 
za njegove najbližje. Mi pa ne bomo pogrešali 
samo njegovih križank, ki jih je zgledno  in sprotno 
oddajal ter slikovno aktualiziral, zelo nam bodo 
namreč manjkali njegovi kritični prispevki, kjer se je 
razodevala Rafkova bistra novinarska pronicljivost  
in občutljivost za bistveno. Marsikateri članki so 
pogosto zelo očitno opozarjali na pereča vprašanja, 
ki smo jih mi sami morebiti prezrli ali pa jih nismo 
zmogli videti  v luči, v kakršni jih je on zaznaval.
Mnogo let sva se poznala, soseda v isti ulici, vsaj pol 
stoletja, odkar se je s Tezna s svojo družino preselil 
v Miklavž. Zanj in za njegove brate pa sem vedel že 
mnogo prej, saj so bili vsi zagnani kulturniki pri DPD 
Svoboda Tezno. Mnogokrat so s svojimi dramskimi 
predstavami gostovali tudi v našem kulturnem 
domu.
Manjkali mi bodo tudi njegovi pogovori na čisto 
naključnih srečanjih na ulici, ko mi je vedno znal 
omeniti kakšno stvar, dobro ali slabo, ki bi lahko 

bila zanimiva tudi za ostale občane, bralce našega 
občinskega glasila. In zato zdaj, ko pišem ta nekrolog, 
ko »kaj znancev je zasula že lopata«, mi prihajajo 
na misel besede, ki jih je zapisal John Donne:«… ob 
smrti vsakega človeka je mene manj, zakaj včlenjen 
sem v Človeštvo. In zato nikdar ne pošiljat vpraševat, 
komu zvoni: zvoni tebi.«
Rafko Izlakar je bil vsa leta  izjemno dejavno vključen 
v življenje naše občine – vse od priprav za njeno 
ustanovitev, zatem je bil kot član Desusa dolgoletni 
občinski svetnik, prav tako aktivno delujoč v raznih 
komisijah in odborih. Zelo viden je njegov delež 
pri pripravi  Zbornika Občine Miklavž na Dravskem 
polju, kjer so objavljena njegova  besedila: Utrinki 
iz življenja pred sto leti, Gospodarski razvoj krajev 
v občini Miklavž,, Društvena in športna dejavnost 
v občini Miklavž, Zdravstvo in Iz preteklosti Skok. 
Ravno tako je sodeloval pri obnovi miklavškega 
kulturnega doma, pri ureditvi Rimskih gomil, 
pri reševanju problematike v KRS CATV-Miklavž. 
Ustanovil je Društvo za zdrav način življenja Glog 
Miklavž in organiziral vrsto aktivnosti: zdravstvenih, 
izobraževalnih, športnih in kulturnih. Pripomogel je 
k izboljšanju organiziranosti in urejenosti podobe 
krajev v občini, zato je za svoje vsestransko delovanje 
prejel visoko občinsko priznanje: zlati grb.

Ivan Žigart




