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INFORMATIVNE ODDAJE TVM

TV-Miklavž ustvarja in oddaja program lastne produkcije 
v skladu s programsko shemo na območju občine Miklavž 
na Dravskem polju. Vse oddaje so dostopne na spletni 
strani občine Miklavž na Dravskem polju www.miklavz.si 
ali na povezavi www.vimeo.com . 
Program, ki se oddaja vsak dan, lahko spremljate v 
programskih shemah naslednjih ponudnikov TV-storitev:
•  TELEMACH, programsko mesto 729 (v paketih Eon po 

celotni Sloveniji)
•  T-2, programsko mesto 200 (v vseh paketih po celotni 

Sloveniji)
V kratkem pričakujemo tudi vklop v sistem Telekoma 
Slovenije, in sicer na programsko mesto 691.
Najpomembnejše dogodke v naši občini si lahko ogledate 
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v informativni oddaji Lokalni utrip, ki je na sporedu 
vsak drugi torek ob 20. uri. Informativno oddajo lahko 
spremljate tudi na regionalni televiziji SIP TV. Na sporedu je 
v sredo in petek ob 19. 30 uri. Ob tem uredništvo pripravlja 
še celotne posnetke občinskih sej naše občine ter posnetke 
najzanimivejših kulturnih in športnih prireditev. 
Vljudno vabljeni k ogledu.

KURENTI
SO ODGANJALI ZIMO IN ŠE KAJ ...

Da letošnji norčavi čas pusta ne bi šel kar tako mimo nas, 
so mogočne demonske oprave glasno skakale in klicale 
pomlad. Seveda pa tudi občinski upravi in vsem, kar 
obkroža župana, želele odgnati zimo in vse, kar je slabega. 
Tradicionalno so ta obisk izvedli člani Društva miklavških 
korantov, letos pa so prvič svojo pustno poslanstvo 
suvereno pokazali tudi mladi kurenti iz Dobrovc, Skok in 
Dravskega Dvora.
    

Mateja Pleteršek
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Toliko lepega in pozitivnega je v zraku ob prehodu iz 
turobne zime v prijetno pomlad. Življenje v naravi se 
prebuja, v ljudeh prevlada dobra volja in delovni zanos za 
zgodnja pomladna dela na vrtovih, dvoriščih… Ja, tako 
je vedno bilo in tako bi moralo biti. Za nami je res čudno 
in v marsikaterem pogledu negativno leto in to se kar 
nekako nadaljuje in se ne konča. Začutiti je negativno 
energijo v zraku in med ljudmi. Vse polno je negativnih 
pogledov na življenje in imaginarnih teorij zarot, ko čisto 
rutinsko v toku vsakodnevnega življenja nehote poslušam 
naključna razmišljanja različnih ljudi. Čutim, da so ljudje 
nasičeni vsega in razdvojeni tako v pogledih na soočanje 
z našo skupno neprijetno realnostjo kot v pogledih na 
našo skupno prihodnost. Nemalo ljudi prežemajo le 
ozki osebni interesi. Na političnem nebu se že pojavljajo 
nekateri dostojanstveni jastrebi s strmo uprtim pogledom 
za obedom.    
Tudi v naši lokalni skupnosti ni nič drugače, kar me kljub 
moji gensko pozitivni naravnanosti nemalokrat užalosti. 
Splošno znano dejstvo je, da gre življenje v vsakem 
trenutku dalje, še posebej je potrebno v zavest sprejemati 
to dejstvo v politiki. Ampak v podzavesti vseeno ostaja 
grenak priokus. Temu se ni mogoče izogniti. Tako se ne 
morem izogniti misli, kako blizu smo bili ob sprejemanju 
letošnjega proračuna situaciji, da sami strmoglavimo 
pomembno pridobitev sedanjih in prihodnjih generacij, 
to je kompletno obnovo največje prometnice v občini 
- Ptujske ceste skozi kraj Miklavž. Da ostanemo brez 
državnih in evropskih milijonov kar po lastni volji ter 
kot nemalokrat primer dobrih praks iz ljubega mira 
postanemo celo predmet posmeha. In to kljub skupnemu 
trudu, napornemu delu in premetenemu lobiranju na vseh 
nivojih. Ko smo »pet pred dvanajsto« sploh prišli v igro 
za evropske evre, bi »minuto pred dvanajsto« kar sami 
izstopili iz igre. Kako paradoksalno se zdi. Vendar sem v 
prvi polovici svojega županskega mandata že spoznal, 
da v politiki ni nič samoumevnega, stereotipnega in da je 
interesna paradoksalnost del svetovne, državne in lokalne 
politike. In kako bi lahko drugače dojemali situacijo, da 
svetovni mirovnik kupuje in prodaja orožje, večni minister 

poskuša strmoglaviti vlado, športnik nasprotuje gradnji 
igrišč, učitelj nasprotuje gradnji šole? Pa vendar je kljub 
vsemu to del demokracije, del svobodnega razmišljanja in 
svobodnega izražanja. Vsak razumen človek se bi strinjal, 
da to drži, vendar ob zavedanju, da je vsaka osebna pravica 
omejena z osebno pravico drugega in da je vsak svobodni 
govor ali zapis omejen s pravico drugega do zmage 
resnice in ne laži, pravico do zaščite pred neupravičenim 
javnim zaničevanjem in blatenjem. Prepričan sem, da 
velika družbena večina misli enako, pa naj to velja za tiste 
na najvišjem političnem nivoju kot tiste na lokalnem ali 
celo uličnem nivoju.
Ampak kot rečeno, življenje gre dalje. Tudi na novo urejeno 
občino, v kateri se vsi dobro počutimo, je tako kot vsako 
leto posijalo prijetno pomladno sonce. Delovnega elana 
in ambicioznosti nam ne manjka. Si že delimo delovne 
naloge letošnjega proračunskega leta. Upamo, da se že 
pred poletjem začnejo gradbena dela na prometni in 
sprehajalni povezavi krajev Dobrovce in Miklavž, ki bo 
poleg nove podobe dobila tudi novo osvetlitev. V času 
poletnih počitnic želimo pričeti z dograditvijo miklavške 
šole, ki bo pridobila dodatne tri razrede in povečano 
jedilnico. In že si delimo delovne naloge za prihodnost. 
Odvijajo se pomembna dejanja EU finančne perspektive 
2021-2027, v kateri si tako naša občina kot širša regija 
želimo nadaljnjega razvojnega preboja v skupni filozofiji 
biti enakopravni in dobri med dobrimi. Zdaj se že mešajo 
karte, ki se bodo v bližnji prihodnosti ponovno razdelile. 
Upamo na dobre karte in na modro igro… biti s pravimi 
projekti pravi čas na pravem mestu. To je edina mojstrovina 
te igre, v kateri so tisti s slabimi kartami v nemilosti tistih, 
ki imajo boljše karte in več eksploziva v igri. Eni želijo vse 
samo zase, brez solidarnosti in poštenih delitev.                        
Veliko nas je tistih, ki želimo pozabiti na neprijetna doživetja 
in izgube preteklega leta. Pred nami je mesec april, mesec, 
v katerem bomo tudi letos praznovali naš občinski praznik. 
Pred nami so velikonočni prazniki, ki zadišijo po domačih 
dobrotah. Naj povežejo Vaše družine in prijatelje s toplimi 
objemi ob pozitivnih mislih:

VELIKA NOČ je vsakič,
ko se smeješ po joku.

Kadarkoli se ponovno rodiš,
potem ko si bil obupan.

Kadarkoli odpustiš prijatelju,
poješ v avtu in se vedno znova veseliš.

VELIKA NOČ je, ko si mislil,
da tega ne moreš storiti,

ali da brez nekoga ne boš preživel,
pa živiš kljub vsemu.

Egon Repnik,
župan
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Minulo leto je Občinski svet Občine Miklavž povezal 
z 19. redno občinsko sejo, ki je zaznamovala polovico 
prehojenega mandata in obravnavo že tretjega predloga 
proračuna. Obravnava predlagane razporeditve 
občinskega denarja je tako že ustaljen protokol na odborih, 
komisijah in koordinaciji; vsa ta delovna telesa so predlog 
tudi potrdila. Svoje so pred tem dorekli tudi vsi štirje 
krajevni sveti. Pa vendar je prvo branje Predloga Proračuna 
Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2021 podprlo 
14 občinskih svetnikov, dva sta glasovala proti. Lokalne 
finance so v prvi obravnavi predvidile 6.612.743 evrov 
prihodkov in 7.394.183 evrov odhodkov. Ob tem je mogoče 
povzeti, da je investicijsko naravnanih 42 % občinskih 
sredstev preostalo so obveznosti in stroški, ki jih občina 
mora zagotavljati za delovanje uprave, javnih zavodov in 
ostalih javnih institucij, kot to nalaga zakonodaja na temo 
samoupravnih lokalnih skupnosti. Po potrditvi predloga 
proračuna v prvem branju je do 6. 1. 2021 potekala javna 
razprava, na kateri so lahko vsi zainteresirani pogledali v 
predlog proračuna in občinski upravi posredovali svoje 
pripombe za drugo obravnavo. 
Občinska uprava je za prvo obravnavo predložila tudi 
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Miklavž za leto 2021, ki s finančnim ovrednotenjem določa 
predvidene odkupe, prodaje in menjave zemljišč.
Letni program prodaje finančnega premoženja Občine  
Miklavž za leto 2021 predvideva prodajo njenega 3 % - 
lastniškega deleža v družbi Farmadent, d. o. o., s čimer 
se proda tudi lastniški delež družbe Farmadent, d. o. o. 
v družbi Gopharm, d. o. o. Sprememba zakonodaje na 
področju lekarniške dejavnosti namreč prepoveduje 
vertikalne povezave, kar pomeni prepoved lastništva 
občine v podjetjih, ki predstavljajo veletrgovca na 
področju farmacije. Za izvedbo postopka prodaje je seveda 
pooblaščena Mestna občina Maribor kot večinski lastnik. 
Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor 
(SOU) je bil deležen sprememb in dopolnitev, s katerimi 
je vodja SOU mag. Zorica Zajc Kvas seznanila miklavške 
svetnike; ki so nato odlok sprememb tudi potrdili. 

Investicijski program kolesarskih poti in pločnikov ob 
rekonstrukciji Ptujske ceste
Na decembrski občinski seji pa je občinski svet potrdil 
tudi Investicijski program za ureditev kolesarske poti in 
pločnikov ob rekonstrukciji Ptujske ceste v kraju Miklavž, 
sočasno bo obnovljena tudi javna razsvetljava, zaščitili bi 
oziroma prestavili komunalne vode. Vse to se bo izvajalo 
sočasno z rekonstrukcijo Ptujske ceste, kar je državni 
projekt in je zato že podpisan Sporazum o sofinanciranju, 
ki ga je sklenilo Ministrstvo za infrastrukturo. Vrednost 

„miklavškega“ projekta je 1.513.404,65 evrov, pri čemer se 
615.604 evrov obeta iz evropskih sredstev. Tako imenovana 
pripravljalna dela so že izvedena, sama gradnja pa bo 
izvajana letošnje in prihodnje leto. 

Pobude in vprašanja občinskih svetnic in svetnikov
Majda Dobaj je izpostavila, da je potrebno v Novi ulici v 
Dravskem Dvoru očistiti odtočni jašek na cestišču in da ne 
deluje praznična okrasitev pri domu krajanov Dravski Dvor. 
Povprašala je še o organiziranem brezplačnem testiranju in 
morebitnem cepljenju proti okužbi covid-19 v ZD Miklavž, 
kar pa bo mogoče le, če bodo za izvedbo cepljenja ustrezni 
pogoji. 
Tomo Glavica je opozoril na ozko grlo cestišča pri izvozu 
s Ceste v Rogozo na Ptujsko cesto (pri semaforjih) in 
predlagal, da se v sklopu projekta „Rekonstrukcija Ptujske 
ceste“ najde primerna in varna rešitev za izgradnjo pločnika 
kot tudi za razširitev cestišča. 
Srečko Čuček je izrekel pohvale za lansko leto zaključene 
projekte in predlagal, da bi miklavške izvire kot naravno 
bogastvo primerno zaščitili in z neko dodano vsebino bolj 
promovirali.
Damir Pekič je kljub pisnemu odgovoru občinske uprave 
na temo vzpostavitve uradne občinske faceebok strani 
za informiranje občanov izpostavil nestrinjanje s tem, da 
Občina Miklavž po vzoru sosednjih občin tega ne bi imela. 
Tovrstno obveščanje ocenjuje kot potrebno in pravočasno. 
Boštjan Hočevar je v povezavi z njegovo že podano 
pobudo za povišanje protihrupne ograje ob avtocesti 
mimo Dravskega Dvora in negativnem odgovoru Družbe 
za avtoceste RS (DARS) predlagal, da Občina Miklavž 
od DARS-a zahteva najnovejše rezultate obratovalnega 
monitoringa, predložitev strateških kart hrupa in rezultate 
modelnega izračuna hrupa z upoštevanjem prometnih 
obremenitev iz leta 2016 za območje Dravskega Dvora. 
Vlado Maksimović je zastavil vprašanje, ali sta bila lastnika 
dveh objektov v Ul. 8. februarja v Dravskem Dvoru 
obveščena, da se ne bosta mogla brez črpalke priključiti na 
javno kanalizacijsko omrežje oziroma morebiti nista želela 

OBČINSKI SVET OB IZTEKU LETA



5

Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

OBČINA

sodelovati s projektanti? Ob tem je izvedel, da je bila na 
svetu KS Dravski Dvor že v fazi projektiranja kanalizacije 
opravljena predstavitev idejne zasnove, po potrditvi 
predstavljene variante se je predstavitev izvedla tudi 
krajanom Dravskega Dvora. Projektanti so takrat krajanom 
predstavili podatke, nato med samo fazo projektiranja so 
občani imeli še možnost posredovati podatke projektantu 
z namenom, da se pri projektiranju vključi vse posebnosti. 
Veliko občanov je to možnost tudi izkoristilo, lastnika dveh 
objektov, pa kot kaže, ne. 
Vlado Maksimović je ponovno spomnil na še vedno 
nerealizirane omilitvene ukrepe ob umestitvi industrijskega 
obrata Magna Nukleus v poslovni coni Občine Hoče-
Slivnica. Isti svetnik je še izpostavil predvideno izgradnjo 

logističnega centra pri mariborskem letališču, podaljšanju 
letalske steze in sočasno uničenje ca. 400 ha rodovitne 
zemlje ter obremenitve podzemnih vod. Zato predlaga, da 
izvoljeni predstavniki občine temu primerno zavzamejo 
stališča. 
Leonida Gavez Šerbinek je predlagala, da se ob gradnji 
plinovodnega in drugih omrežij po večjih ulicah kraja 
Miklavž hkrati uredijo tudi ožje ulice, ki so v navezavi 
in se teh ne pusti za morebitno kasnejše urejanje. Silvo 
German pa je v tej točki dnevnega reda izrekel pohvalo za 
decembrsko praznično okrasitev. 

Mateja Pleteršek

OBČINSKI PRORAČUN
ZA LETO 2021 „POD STREHO“ V FEBRUARJU

Po decembrskem prvem branju in javni obravnavi v 
januarju 2021, je v februarju na občinske mize priromalo 
drugo branje predloga Proračuna Občine Miklavž za 
leto 2021, ki je bil z 9 glasovi za in 6 proti, tudi potrjen. 
Miklavške finance bodo v letu 2021 težke 6.663.428 evrov 
na prihodkovni strani in 7.464.387 evrov na odhodkovni. 
Največje investicije, predvidene v letošnjem letu, so 
ureditev pločnikov in kolesarskih poti vzdolž Ptujske ceste 
v Miklavžu, izgradnja pločnika ob Cesti v Rogozo do meje 
s sosednjo občino Hoče-Slivnica, dograditev matične OŠ 
Miklavž in rekonstrukcija cestišča Miklavž-Dobrovce ob 
kolesarki skozi polje. Občinski svetnik Boštjan Hočevar 
je za drugo obravnavo vložil amandma, s katerim je želel 
prerazporediti določena občinska sredstva za namen 
izgradnje varne šolske poti Dobrovce-Dravski Dvor 
in nadaljevanje ureditve komunalne infrastrukture v 
Dravskem Dvoru, a svetnikov amandma ni dobil zadostne 
podpore občinskega sveta. 
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Miklavž za leto 2021 predvideva realizirati odkupe zemljišč 

za gradnjo pločnikov in kolesarskih poti ob cesti Miklavž-
Dravski Dvor, odkupiti zemljišča izven naselja Skoke 
do Rogoze, odkupi se obetajo tudi v Športnem parku 
Dobrovce, odkup za preboj Mladinska ulica proti Vrtni 
ulici v Dobrovcah, odkup zemljišča za ureditev rondoja 
na ulici Na Dobravi v Miklavžu, odkup za ureditev ceste 
od Miklavškega ribnika do Drave, odkupilo bi se naj tudi 
zemljišče v Dravskem Dvoru, na katerem bi se umestila 
plinovodna merilno-regulacijska postaja. Za potrebe 
razširitve se predvideva odkup na Ul. talcev in Jerebovi 
ulici kakor tudi za pločnik Miklavž-Rogoza. Občina Miklavž 
namerava to leto prodati zemljišče ob Vrtni ulici, ob 
Miklavškem dvorcu, ob Kidričevi cesti, odcep Premzlove 
ulice, zemljišče ob Ptujski cesti, ob Športnem letališču 
Skoke pa bo za novo pot izvedena menjava zemljišča. 
Tako na področju kulture, socialnega in zdravstvenega 
varstva ter športa so bili potrjeni letni programi, ki se 
financirajo iz občinskega proračuna in so podlaga za 
izvedbo javnih razpisov, na podlagi katerih zainteresirani 
subjekti pridobijo sredstva za svoje delovanje tako v 
društvih, klubih, organizacijah, zvezah...  
Soglasni so bili občinski svetniki in svetnice tudi pri 
potrditvi letnega in zimskega vzdrževanja cest in javnih 
površin, kakor tudi pri štiriletnem planu vzdrževanja 
obstoječih in novograjenih občinskih cest.
V prvem branju so potrdili nov Odlok o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo na območju Občine Miklavž, ki pa se zgolj 
prilagaja novemu Zakonu o urejanju prostora in tako 
se ne spreminja višina komunalnega prispevka, faktor 
pozidanosti, oprostitve plačil in podobno. 
V Občini Miklavž smo dobili še en odlok, in sicer Odlok o 
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PREDSTAVITEV PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2021

predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 
lekarniške dejavnosti. Ker se je Apoteka Miklavž, s. p . 
preoblikovala v Lekarno Miklavž, d. o. o. je občinski svet 
podal soglasje k statusnemu preoblikovanju zasebne 
lekarniške koncesionarke. 

DIIP za pločnik in rekonstrukcijo ceste
Na tokratni občinski seji je bil potrjen Dokument 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za izgradnjo 
pločnika Miklavž-Rogoza, ki ga je izdelala družba Riso, d. 
o. o. in zajema izgradnjo površin za pešce in kolesarje ob 
Cesti v Rogozo, torej povezavo med naseljema Miklavž 
in Rogoza. Med drugim bo na tem območju urejena tudi 
javna razsvetljava in odvodnjavanje ceste, kar je v skupni 
vrednosti ovrednoteno na 108.449 evrov. 
Soglasje občinskega sveta je dobil tudi DIIP za 
rekonstrukcijo ceste Miklavž-Dobrovce, kjer bo v dolžini 
980 m urejeno cestišče, nekaj metrov več bo nove javne 
razsvetljave s postavljenimi 13 svetilkami, kar bo občinski 
proračun stalo 575.174 evrov. 

Idejna zasnova sprehajalne poti od miklavških izvirov do 
tretjega ribnika
Krajinski arhitekt Robert Gostinčar je miklavškim svetnikom 
in svetnicam ter občinski upravi predstavil idejno zasnovo, 
kako bi v dolžini 1 km uredili sprehajalno pot od miklavških 
izvirov do tretjega ribnika. Pot ima tri oziroma štiri pristopne 
ali vstopne točke. Prvi ribnik ob izvirih se bo skušal ohraniti 
v naravni podobi, kjer bo na močvirnem terenu urejena 
lesena brunčana pot ob robu trstičja. Drugi ribnik je 
kombinacija naravnih procesov in posegov sonaravnega 
urejanja. Ob tretjem ribniku bodo umeščene dodatne klopi 
in zasaditev avtohtonih dreves. Ob sprehajalni poti bi bil 
dodan tudi opazovalni podest, premostitvene brvi, info in 
označitveni stebri, koši za smeti... Po ocenah projektanta bi 
za to bilo potrebno odšteti skorajšnjih 100.000 evrov. 

Pobude in vprašanja
Boris Potrč je izpostavil menjavo stanovanja v lasti 
Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada  Maribor 

v miklavški občinski stavbi s pred kratkim kupljenimi 
stanovanji v prostorih nekdanje kmetijske zadruge, pri 
čemer je občinski svet odločal zgolj dopisno. Zato je svetnik 
predlagal, da se o zadevah, ki se tičejo premoženja občine, 
odloča izključno na rednih sejah, saj je le tako omogočena 
možnost razprave. Dušan Janžek je opozoril na nepravilno 
parkirano tovorno vozilo v Tezenski ulici v Miklavžu, za kar 
bo obveščeno medobčinsko redarstvo. Prav tako je povedal, 
da se zelenica ob miklavškem Taborniškem domu koristi za 
opravljanje potreb psov, katerih lastniki pa iztrebkov ne 
počistijo. Meni, da obvestilna tabla Prepoved sprehajanja 
psov ne bo zadostovala in da bo potrebno razmisliti o višji 
ograji s ključavnico. Na temo nepravilnega parkiranja, in 
sicer v ulici Na dobravo se je oglasil še Srečko Čuček, ki je 
ponovno še delil mnenje, da je postopek menjave posode 
za mešane komunalne odpadke predolg. 
Vlado Maksimović je opazil, da se ob Kidričevi cesti (pri 
dvojčkih) v Dobrovcah krči gozd, in je zato povprašal o 
dovoljenjih, ter ob tem izvedel, da gre za stavbno zemljišče, 
kjer je to dopustno. Isti svetnik je še povprašal o izvedbi 
projekta povečanja kapacitet javne kanalizacije, kot 
nalaga iz leta 2017 sklenjen Memorandum o sodelovanju 
in prizadevanju za izvedbo omilitvenih ukrepov pri 
umeščanju industrijskega obrata Magna Nukleus in ali je ta 
projekt vključen v proračunu Republike Slovenije. Ob tem 
je izvedel, da z državo še vedno ni podpisana pogodba o 
financiranju tega projekta. 
Majda Dobaj je izpostavila, da je na koncu Ul. 8. februarja 
v Dravskem Dvoru potrebno umakniti prometni znak, ki 
označuje popolno zaporo ceste. Sonja Horvat Tušek želi, 
da se zaradi slabega mobilnega signala obvesti operaterja 
Telekom in Telemach, da opravita potrebne meritve in 
pristopita k povišanju signala. Svetnica je izpostavila tudi 
problematiko pasjih iztrebkov na kmetijskih zemljiščih, 
ker ti prehajajo v zemljo, kar pa je nevarno za zdravje 
živali kakor tudi ljudi. Zato kmetje pozivajo, da se psov ne 
sprehaja po njivah in travnikih, iztrebki pa naj odstranjujejo 
povsod. 

Mateja Pleteršek

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.
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 
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za financiranje občinskih nalog določi vlada z uredbo. 
Ministrstvo za finance na podlagi podatkov iz preteklih 
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 2021 je bila določena v Zakonu o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije (ZIPRS 21/22) v 
višini 628,20 EUR. 
V drugi polovici decembra 2020 je bil sprejet Zakon 
o finančni razbremenitvi občin, ki je znižal stroške 
občin, ki izhajajo iz zakonsko določenih nalog. Tako je 
država prevzela financiranja obveznega zdravstvenega 
zavarovanja za upravičene državljane in tujce, financiranja 

   REBALANS 2020  PLAN 2021  indeks 2021/2020 
Prihodki 5.901.302,00 6.663.428,00   112,91

Kredit 23. člen ZFO 28.482,00 - -

Zadolževanje 540.000,00 -  

Stanje na računu 439.574,00 748.511,00 170,28

Prodaja kapitalskih deležev - 172.417,00  

Prihodki in den. sr. 6.909.358,00 7.584.356,00 109,77
       

Odhodki 6.790.593,00 7.464.387,00 109,92

Odpl. kredita 118.765,00 119.969,00 101,01

Odhodki skupaj 6.909.358,00 7.584.356,00 109,77

Prihodki so planirani v višini 6,663.428 EUR, od tega je najpomembnejši vir dohodnina, kot odstopljeni vir občinam v višini 
3,970.922 EUR.
V letu 2021 je predvidena tudi prodaja 3,01 % deleža v družbi Farmadent d.o.o., katerega nominalna vrednost znaša 172.417 
EUR. Vir sredstev za financiranje načrtovanih odhodkov so tudi denarna sredstva na računih proračuna, razpoložljiva na 
dan 31.12.2020 v višini 748.511 EUR.

Struktura odhodkov:

  REBALANS 2020 PLAN 2021 Indeks 2021/2020 Delež

Tekoči odhodki 1.776.938,00 1.890.521,00 106,39 24,93

Tekoči transferi 2.424.261,00 2.435.566,00 100,47 32,11

Investicijski odhodki 2.487.610,00 3.055.139,00 122,81 40,28

Inv. transferi 101.784,00 83.161,00 81,70 1,10

Odplačilo kredita 118.765,00 119.969,00 101,01 1,58

Skupaj 6.909.358,00 7.584.356,00 109,77 100,00

družinskega pomočnika, mrliško pregledne službe in 
neprofitnih  najemnin. ZFRO določa tudi sredstva za 
uravnoteženje razvitosti občin v višini 6 % primerne 
porabe, ki so nadomestila sedanje sofinanciranje občinskih 
investicij. S tem določilom  zakonodajalec odpravlja 
prehodno obdobje pri sofinanciranju občinskih investicij 
oziroma ponovno uveljavlja polno višino nepovratnih 
sredstev v višini 6% skupne primerne porabe ter odpravlja 
administrativne ovire pri črpanju sredstev.
Vsa ta dejstva so pomembno vplivala na pripravo proračuna 
za leto 2021.
Odlok o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju  
za leto 2021 je občinski svet sprejel na svoji 20. redni seji 
dne 02.02.2021, objavljen je v MUV št. 3/2021 in na spletni 
strani občine https://www.miklavz.si/.
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Tekoči odhodki so planirani v višini 1,890.521 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 2,435.566 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 
41 % proračuna v skupni višini 3,138.300 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 2021 je predvideno tudi odplačilo kreditov v skupni 
višini 119.969 EUR, in sicer se v letu 2021 izteče kredit, ki ga 
je občina najela leta 2015  pri Banki Koper za sofinanciranje 
izgradnje kanalizacije  Dobrovce in Skoke (odplačilo 
glavnice v letu 2021 je 7.667 EUR). Prav tako se prične z 
odplačevanjem kredita, najetega v letu 2020 za investicije 

v občinskem proračunu (odplačilo glavnic v višini 108.000 
EUR). 4.302 EUR pa predstavlja vračilo povratnih sredstev 
po ZFO-1.

Kratek povzetek največjih investicijskih aktivnosti v 
proračunu za leto 2021:
–  ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji 

Ptujske c. v Miklavžu
–  rekonstrukcija ceste Miklavž- Dobrovce,
–  dograditev Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju,
–  nakupi zemljišč v skladu s programom razpolaganja s 

stvarnim premoženjem,
–  rekonstrukcija omrežja JR v Miklavžu (zračni vodi),
–  rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve 

obrata Magna Steyer v Hočah,
–  izgradnja pločnika Miklavž-Rogoza,
–  projekti Las Lastovica (Ureditev parka v naselju Miklavž- 

tržno prireditveni prostor, Nočni nogometni turnir, Naša 
Drava, Razsvetljava športnega parka Miklavž, Vzdrževanje 
spominskih obeležij v občini),

–  projektna dokumentacija za projekte na področju cestne 
infrastrukture: Ulica Kirbiševih-ureditev trga pri kioskih, 
Ulica Nad izviri - od Ptujske do mosta, kolesarska pot in 
pločnik Dobrovce - Dravski Dvor, rekonstrukcija Uskoške 
ulice, most na Uskoški ulici proti Rogozi…).

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 ter aktivno sodelovanje za 
pridobivanje nepovratnih sredstev iz državnega proračuna 
in proračuna EU.

Tatjana Kramarič Petek, univ. dipl. ekon.

INVESTICIJE V LETU 2020
UREDITEV DELA ULICE ZLATKE KARER V NASELJU 
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 
Ureditev je zajemala izgradnjo pločnika, rekonstrukcijo 
ceste, ureditev odvodnjavanja in javne razsvetljave.
Začetek: oktober 2020
Zaključek: januar 2021

Vrednost: 91.617 EUR
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REKONSTRUKCIJA OMREŽJA 
JAVNE RAZSVETLJAVE V 
MIKLAVŽU (ZRAČNI VODI) 
Sočasno z izgradnjo optičnega 
omrežja Telekoma Slovenije in 
Telemacha v delu naselja Miklavž na 
Dravskem polju so bila izvedena tudi 
pripravljalna dela za rekonstrukcijo 
omrežja javne razsvetljave (cevi in 
temelji).

Vrednost: 21.764 EUR 

CELOVITA ENERGETSKA 
PRENOVA STAVBE OBČINE 
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 
Izvedena je bila celovita energetska 
sanacija in rekonstrukcija objekta 
občinske stavbe ter ureditev okolice 
in zunanjega parkirišča. Naložbo sta 
sofinancirali Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Kohezijskega sklada 
v višini 63.240,74 EUR.
Začetek: junij 2020
Zaključek: november 2020

Vrednost: 830.488 EUR

NAKUP NOVEGA STREŽNIKA IN 
PROGRAMSKE OPREME
Za potrebe delovanja informacijskega 
sistema občinske uprave je bil 
nabavljen nov strežnik s potrebno 
licenčno programsko opremo.

Vrednost: 15.696 EUR

NAKUP POSLOVNO-
STANOVANJSKE ZGRADBE 
NA NASLOVU PTUJSKA C. 112 
(nekdanja Zadruga Hoče)

Vrednost: 110.000 EUR

VZPOSTAVITEV BREZPLAČNEGA 
WI-FI OMREŽJA V OKVIRU 
PROJEKTA WIFI4EU 
Skupaj je bilo postavljenih 7 zunanjih 
in 12 notranjih anten na javnih 
objektih - Občina Miklavž, Kulturni 
dom Miklavž, Taborniški dom ter 
objekti KS Skoke, Dobrovce in Dravski 
Dvor. Projekt je bil 100 % sofinanciran 
s strani Evropske unije.

Vrednost: 15.000 EUR

IZVEDBA VIDEO NADZORA 
V ČRPALIŠČU »DOBROVCE«, 
NADGRADNJA PLC-KRMILNIKA 
IN MONTAŽA LED-
REFLEKTORJA
Obstoječa oprema je bila nadgrajena 
z LTE 4G routerjem, ki v realnem času 
omogoča prenos slike iz kamere 
in sočasno upravljanje kamere in 
»on line« komunikacijo s krmiljem 
črpališča. Nadgradnja programske 
opreme omogoča prenos slike, 
upravljanje s kamero ter prikaz 
in arhiviranje vrednosti nivojev iz 
nadzornega centra.

Vrednost: 6.730 EUR

IZVEDBA NADGRADNJE 
KOMUNIKACIJSKE POVEZAVE 
ČRPALIŠČ IN NADZORNEGA 
CENTRA Z LTE PROTOKOLOM 
ZA ČRPALIŠČA »SONČNA ULICA, 
OB RIBNIKU, USKOŠKA ULICA IN 
ULICA MAGLICEVIH«

Vrednost: 9.584 EUR
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ZBRINI CENTER
Nabava dveh novih zabojnikov za 
odvoz odpadkov volumna 19 m3

Vrednost: 8.003 EUR

REŽIJSKI OBRAT
Nakup motorne kose

Vrednost: 690 EUR

NAKUP STOJNIC IN GARAŽE
Nabava stojnic in postavitev garaže 
za shranjevanje stojnic v okviru LAS-
projekta DOBROTE IZ DOMAČIH 
LOGOV
Začetek: januar 2020
Zaključek: junij 2020

Vrednost: 13.359 EUR

KULTURNI DOM MIKLAVŽ
Nakup projektorja

Vrednost: 2.294 EUR

Dobava in montaža plinskega hišnega 
priključka ter zamenjava dveh peči in 
prehod iz utekočinjenega naftnega 
plina na zemeljski plin
Začetek: 2019
Zaključek: 2020

Vrednost: 7.970 EUR

PGD MIKLAVŽ
Gasilska zaščitna oprema

Vrednost: 10.679 EUR

GASILSKI DOM MIKLAVŽ 
Sofinanciranje posodobitve gasilske-
ga doma (prezračevalni sistem, ogre-
vanje, garažna vrata, vhodna vrata)

Vrednost: 16.000 EUR

OŠ MIKLAVŽ 
Kleparska dela na strehi

Vrednost: 2.694 EUR

ZDRAVSTVENI DOM MIKLAVŽ
Dobava in montaža plinskega hišnega 
priključka in zamenjava peči ter 
prehod iz kurilnega olja na zemeljski 
plin
Začetek: 2019
Zaključek: 2020

Vrednost:
4.471 EUR
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LED-razsvetljava

Vrednost: 5.000 EUR

Sanacija izliva vode v kotlovnici 
(menjava vratnih kril in LED svetilk, 
kitanje in oplesk sten, izdelava 
talnega sifona)

Vrednost: 7.360 EUR

Sanacija fasade zaradi zamakanja

Vrednost: 1.302 EUR

Predelava sanitarij za invalide

Vrednost: 1.435 EUR

Dobava klimatske naprave v učilnici 
gospodinjstva

Vrednost: 1.175 EUR

Nabava zunanjih igral ob prvi triadi

Vrednost: 2.410 EUR

Nabava IKT sredstev po programu SIO 
2020 

Vrednost: 2.840 EUR

Nabava stolov za računalniško učil-
nico

Vrednost: 1.249 EUR

Nabava prenosnega baterijskega 
ozvočenja, mikserja in brezžičnih mi-
krofonov

Vrednost: 2.249 EUR

Nabava mikrofonov za pevski zbor

Vrednost: 462 EUR
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ŠPORTNI PARK MIKLAVŽ 
Posodobitev športnih igrišč (celovita 
obnova igrišča za rokomet in košarko, 
postavitev varovalne ograje in mreže, 
na novo izvedeno igrišče za odbojko 
na mivki, obnova atletske steze ter 
zamenjana celotna urbana oprema – 
klopi in koši)

Vrednost: 198.137 EUR

Opozorilne table

Vrednost: 390 EUR

VRTEC CICIBAN DOBROVCE 
Menjava varnostne razsvetljave

Vrednost: 512 EUR

Komarnik za kuhinjska vrata

Vrednost: 209 EUR

Postavitev ograje

Vrednost: 12.704 EUR

Omara za čistila

Vrednost: 244 EUR

Nadstreška za peskovnika

Vrednost: 800 EUR

VRTEC VRTILJAK MIKLAVŽ 
Gugalnica in peskovnik

Vrednost: 5.330 EUR

Sanacija ograje ob igrišču z umetno 
travo

Vrednost: 3.652 EUR

ŠPORTNA DVORANA
Kleparska dela na strehi

Vrednost: 2.672 EUR
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Kleparska dela na strehi

Vrednost: 1.204 EUR

Sanacija izliva vode

Vrednost: 1.975 EUR

VRTEC 
Zamrzovalna skrinja

Vrednost: 295 EUR

Nakup opreme za kuhinjo 

Vrednost: 987 EUR

Dva pralna stroja

Vrednost: 811 EUR

SSD diski

Vrednost: 342 EUR

Sesalec za mokro-suho sesanje in 
voziček za čiščenje

Vrednost: 429 EUR

Škarje za živo mejo 

Vrednost: 587 EUR

OTROŠKO IGRIŠČE V ULICI 
ZLATKE KARER 
Tlakovanje površine pod klopmi in 
mizo

Vrednost: 1.055 EUR

OTROŠKO IGRIŠČE V ULICI 
KIRBIŠEVIH 
Nabava peskovnika s pokrovom ter 
mivke in filca

Vrednost: 1.460 EUR

Zamenjava plezalne stene

Vrednost: 672 EUR
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ŠPORTNI PARK DOBROVCE 
Nabava ekološke gumirane podlage 
za pod gugalnico s košem 

Vrednost: 1.458 EUR

Priprava podlage za otroško kombi-
nirano igralo (izkop, nasutje prodca, 
vgradnja smrekovih kroglic, planira-
nje terena)

Vrednost: 4.782 EUR

Mizarska dela (obnova prostorov DU 
Dobrovce)

Vrednost: 3.652 EUR

Slikopleskarska dela (obnova prosto-
rov DU Dobrovce)

Vrednost: 3.749 EUR

Polaganje vinila (obnova prostorov 
DU Dobrovce)

Vrednost: 1.954 EUR

VEČNAMENSKI OBJEKT 
DOBROVCE
Izgradnja prostorov v 1. nadstropju 
v okviru Projekta Medgeneracijko 
druženje NK Dobrovce
Začetek: julij 2020
Zaključek: november 2020

Vrednost: 65.941 EUR

Postavitev nadstrešnice nad vhodom
Začetek: oktober 2020
Zaključek: november 2020

Vrednost: 5.929 EUR

Defibrilator z omarico 

Vrednost: 3.132 EUR

OBNOVA KLOPI IN NAPISNIH 
TABEL V DOBROVCAH 
V okviru sofinanciranja programov 
društva na področju turizma so bile 
obnovljene klopi (14 kom.) in napisne 
table ob sprehajalni poti »Pot rekov 
in pregovorov«. Vsaka klop nosi svoj 
pregovor in vse so opremljene s 
ptičjimi hišicami za krmiljenje.
Začetek: marec 2020
Zaključek: avgust 2020

Vrednost: 300 EUR
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SNEŽKIN UČNI PARK 
DOBROVCE 
Menjava in obnova miz in klopi, 
obnova kozolcev ter menjava 
dotrajanih razstavnih plakatov
Začetek: marec 2020
Zaključek: oktober 2020

Vrednost: 910 EUR (to so le 
materialni stroški, saj je bilo skozi 
vse leto narejenih približno 500 ur 
prostovoljnega dela članov društva)

Ureditev zeliščnih gredic (nabava 
zelišč, zemlje in ostalega materiala) in 
postavitev ptičjih valilnic in krmilnic 
v okviru sofinanciranja programov 
društva na področju kmetijstva 
Začetek: marec 2020

CERKEV MARIJINEGA 
VNEBOVZETJA DOBROVCE
Sofinanciranje obnove stavbnega 
pohištva (menjava oken ter izdelava 
barvnih vitražev)

Vrednost: 7.000 EUR

SPOMENIK USTRELJENIM 
BORCEM, TALCEM IN ŽRTVAM 
FAŠIZMA DOBROVCE 
Dobava in montaža lesenega dela 
klopi

Vrednost: 554 EUR

DRAVSKI DVOR 
Ureditev komunalne infrastrukture 
v Ulici 8. februarja – 1. faza (polaga-
nje kanalizacije, obnova vodovoda, 
polaganje telekomunikacijskih vo-
dov, izgradnja plinovoda, izvedba 
pripravljalnih del za prestavitev ele-
ktroomrežja v zemljo, ureditev javne 
razsvetljave, asfaltiranje z grobim as-
faltom)

Vrednost del v letu 2020: 121.401 
EUR (od skupne pogodbene 
vrednosti 297.705 EUR)

ŠPORTNI PARK DRAVSKI DVOR
Dobava in montaža ograje

Vrednost: 2.198 EUR

DOM KRAJANOV DRAVSKI 
DVOR 
Nakup dveh betonskih cvetličnih 
korit pri KS Dravski Dvor

Vrednost: 238 EUR

Zamenjava PVC valovitih plošč na 
kegljišču

Vrednost: 1.956 EUR

FLANČIČ DOBROVCE
Nakup mize, klopi in pitnika 

Vrednost: 2.613 EUR

Zaključek: oktober 2020

Vrednost: 290 EUR (to so le materialni 
stroški brez 150 ur prostovoljnega 
dela
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NEKAJ STATISTIČNIH INFORMACIJ 
OB EPIDEMIJI SARS-COV-2 (COVID-19)

Ob trenutni epidemiji se zdi, da je več vprašanj kot 
odgovorov. To ni presenetljivo. Srečali smo se z nečim 
novim in potreben je čas, da stroka preuči ta virus in 
njegove posledice. Težava je v tem, da ima omenjeni virus 
velik vpliv na naša vsakdanja življenja, ki so se v zadnjem 
letu pošteno obrnila na glavo. Otroci dolgo časa niso bili v 
šolah, lokalna društva so prenehala z aktivnim delovanjem, 
s prijatelji nismo in ne moremo posedeti na kavi ali čem 
drugem v priljubljenem lokalu in podobno. Vse to je razlog, 
da želimo odgovore in le-te želimo čim prej. 

Žal se zdi, da zanesljivih odgovorov še nekaj časa ne bo. 
Z informacijami, ki so na razpolago, pa si vseeno lahko 
ustvarimo vsaj delno sliko dogajanja v naši domovini 
in morda tudi malo bolj specifično v naši občini. Tako so 
naslednje vrstice namenjene delni interpretaciji statističnih 
podatkov, ki zadevajo našo občino, tudi v kontekstu 
primerjave z drugimi občinami. Vsi podatki, ki sledijo, 
so pridobljeni iz covid-19 sledilnika (kasneje sledilnik), 
dosegljivega na naslovu https://covid-19.sledilnik.org//
sl/stats. Ker se podatki na sledilniku dnevno tudi večkrat 
spreminjajo, je potreben podatek, da sem iz tega vira 
podatke črpal v soboto, 27. februarja, popoldan. Ob tem naj 
dodam, da nisem usposobljen za poglobljene statistične 
analize, a nekaj potrebnega znanja vsekakor premorem s 
pridobljeno izobrazbo. 
Začnimo z nekaj absolutnimi številkami. Do sedaj je bilo 
v naši občini okuženih 505 občank oziroma občanov, kar 
v celoti znese 7,2 % prebivalstva občine, ki šteje 6980 
prebivalcev. Glede na napovedi strokovnjakov, da lahko o 
prekuženosti prebivalstva govorimo pri številkah nad 60 

Izvedba preboja stene

Vrednost: 1.653,00 EUR

Izvedba priklopa na elektropriključek

Vrednost: 1.244 EUR

Material za izvedbo nadstreška

Vrednost: 10.679 EUR
ŠPORTNI PARK SKOKE 
Stojalo za kolesa

Vrednost: 466 EUR

Kosilnica

Vrednost: 3.412 EUR

Občinska uprava
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JAVNA RAZGRNITEV
PREDLOGA ODLOKA O SIMBOLIH OBČINE MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM POLJU

Gradivo predloga Odloka o simbolih Občine Miklavž na 
Dravskem polju je 30 dni javno razgrnjeno na spletni strani 
https://www.miklavz.si/obcinskevsebine/828 Občine Mi-

%, lahko sklepamo, da smo od kakršnekoli prekuženosti 
še zelo oddaljeni in da pretirana sproščenost lahko vodi v 
nadaljnje težave. 
Kaj pomeni odstotek 7,2 % na nivoju celotne države v 
primerjavi z drugimi občinami? Tukaj smo lahko zelo 
zadovoljni, saj sodimo v širši vrh slovenskih občin glede 
na majhnost odstotka. Morda presenetljivo ima enak 
odstotek tudi naša prestolnica Ljubljana. Sicer pa je nekaj 
občin z manjšim odstotkom predvsem na obrobju naše 
države: Kostel 3,4 %, Bloke 3,6 %, Kobarid 4 %, Osilnica 
5,5 %, Piran 5,5 %, Kanal 5,7 %, Šempeter-Vrtojba 5,7 %, 
Miren-Kostanjevica 6 %, Razkrižje 6,6 %, Nova Gorica 6,7 
%, Cerkno, Izola in Žiri po 6,8 % Vipava 6,9 %, Hrpelje-
Kozina, Koper in Pivka 7 %, Žetale 7,1 %. Skratka, če nisem 
spregledal kakšne občine, si delimo 19. mesto s prestolnico 
in občinama Logatec in Loška dolina glede na majhnost 
okuženosti. S tem dokazujemo visoko stopnjo medsebojne 
odgovornosti in skrbi zase in za svojega bližnjega. Vsekakor 
smo lahko na ta podatek zelo ponosni. 
Kaj nam po drugi strani govorijo podatki o dnevnih 
novih okužbah, to je o 7- oziroma 14-dnevni incidenci? Ta 
podatek je bil dolgo časa precej bolj zaskrbljujoč, sploh 
brez informacij, podanih v prejšnjem odstavku. Tako je bilo 
20 najvišje dnevno število novookuženih (dne 30. 12., ko 
je bilo izvedeno prvo hitro testiranje v Kulturnem domu 
Miklavž). 
Na srečo je bilo to število res izstopajoče, saj smo imeli sicer 
samo še v enem dnevu več kot deset novookuženih (11, 
dne 7. 1.). Vendar smo ob tem vrsto tednov imeli nad 60 
okuženih v 14-dnevni incidenci in posledično več kot 30 
okuženih v enem tednu. To število se je začelo konkretno 
zniževati v začetku februarja (s 6. 2.), ko smo zelo hitro padli 
na nekako 20 okužb v dveh tednih.
Glede na vse našteto smo lahko s stanjem ob pandemiji 
covid-19 v naši občini zadovoljni. Ob približevanju pomladi 

klavž na Dravskem polju. Informacije lahko zainteresirani 
dobijo na Občini Miklavž na Dravskem polju v času uradnih 
ur - vsak ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure ter v 
sredo od 14. do 16. ure.
V okviru javne razgrnitve lahko k predlaganemu splošnemu 
aktu javnost poda pripombe in predloge. Pripombe lahko 
posredujete pisno ali po elektronski pošti na Občino 
Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na 
Dravskem polju. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji 
dan razgrnitve, to je 8. 4. 2021.

in s tem tudi toplejšega vremena smo lahko upravičeno 
optimistični, da bomo tudi v nadaljevanju leta uspešni v 
boju s tem virusom. Po drugi strani se seveda ne smemo 
preveč sprostiti, češ najhuje je mimo. Vsekakor pa si, 
spoštovane občanke, spoštovani občani, v oranžni fazi 
lahko privoščimo kakšno kavico in klepet s sosedi, prijatelji 
ali znanci na soncu in svežem zraku, tudi zaradi boljšega 
duševnega počutja.
Za konec naj omenim še, da smo po spomladanskem 
razvažanju hrane za šolske otroke sedaj pri civilni zaščiti 
vpeti v vsakotedenska testiranja, ki bodo tudi v bodoče 
do preklica vsak četrtek med 11. in 13. uro v Kulturnem 
domu v Miklavžu. Dovolite, da se ob tej priložnosti 
ponovno zahvalim vsem prostovoljcem, ki so pomagali 
pri teh aktivnostih in jih tudi naštejem (po abecednem 
vrstnem redu): Klemen Bedök, Nina Čižič, Nino Lepej, 
Nina Pahič, Gordana Paska, Katarina Paska, Matic Paska, 
Oktobrina Peterin, Gašper Šerbinek in Aljaž Visinski, ki se 
jim iskreno zahvaljujem. Hvala prostovoljcem.

Iztok Peterin,
poveljnik civilne zaščite

Občine Miklavž na Dravskem polju

OBVESTILO

Naslednja številka Naših izvirov bo izšla konec maja, zato 
prosim vse sodelavce, da nam svoje prispevke pošljite 
na naslov urednistvo@miklavz.si najkasneje do 16. maja 
2021.

Urednik
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SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 
MARIBOR
SOU MARIBOR - VZOREN PRIMER MEDOBČINSKEGA 
SODELOVANJA

Ministrstvo za javno upravo je v lanskem letu občinam 
nakazalo sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih 
uprav (SOU) v višini nekaj več kot 6,1 milijona evrov. 

SOU Maribor, ki jo je ustanovilo osemnajst občin, med njimi 
tudi Občina Miklavž na Dravskem polju, je tako (kot ena 
izmed 51 skupnih občinskih uprav, delujočih na območju 
Slovenije) v letu 2020 prejela 554.855,27 EUR sredstev za 
delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter 
Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje 
narave. 
Država sofinancira delovanje skupnih občinskih uprav 
za enajst nalog, višina sofinanciranja pa je odvisna od 
števila nalog, ki jih za občine ustanoviteljice opravlja 
SOU. Stimulativno nagrajevanje občinskega povezovanja 
občine tako vodi v združevanje resursov na različnih 
področjih. Dokaz slednjega je tudi dejstvo, da je s 1. 
februarjem 2021 pod okriljem SOU Maribor zaživela 
Skupna notranjerevizijska služba, katere ustanovitev so 
podprli predstavniški organi vseh občin ustanoviteljic. Po 
sprejetju sklepa o potrditvi tovrstnega predloga s strani 

mestnega sveta Mestne občine Maribor je bilo gradivo 
v rekordnem času meseca dni obravnavano in deležno 
podpore tudi na občinskih svetih vseh ostalih  sedemnajstih 
občin ustanoviteljic.

Skupna občinska uprava pomeni skupno opravljanje 
posameznih nalog, in sicer na način, ob katerem izkušnje 
ene občine lahko koristijo vsem. Verjamemo in dokazujemo, 
da je sposobnost stopiti v čevlje drugega vrednota, ki jo je 
mogoče vzpostaviti tudi na ravni institucij. 

V SOU Maribor se zavedamo, da lahko le s povezovanjem in 
skupnim nastopanjem presežemo povprečje in ustvarimo 
pogoje za boljše življenje v regiji. Obljubljamo pravičnost, 
vztrajnost in napredek. Strast in upanje za dosego cilja 
zato gradimo na zavedanju, da je vsaka izmed naših 
ustanoviteljic enako pomembna in v nečem posebna.

Mag. Zorica Zajc Kvas,
vodja SOU Maribor

SOU MARIBOR POVEZUJE
DELEŽNIKE PRI INVESTICIJAH REGIJSKEGA ZNAČAJA

Center Rotovž – inovativni center, usmerjen 
k promociji knjige, izobraževanja, kulture in 

digitalizacije

Mariborska knjižnica je druga največja splošna knjižnica 
v Sloveniji. Njena ustanovna oblika je zavod, katerega 
ustanoviteljice so, ob Mestni občini Maribor, še Občine 
Duplek, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače 
- Fram in Starše. 
Ker Mestna občina Maribor v letu 2021 načrtuje pričetek 
nujno potrebne investicije v novo osrednjo knjižnico na 
Rotovškem trgu v Mariboru, so župani občin ustanoviteljic 
podpisali dogovor, s katerim so podali formalno soglasje 
in pooblastilo Mestni občini Maribor, da kot domicilna 
občina skupne knjižnice pripravi vse potrebno za izvedbo 
investicije, ki bo služila potrebam prebivalcev celotne 
regije.
Center Rotovž štajerski regiji prinaša v prvi vrsti sodoben 
in arhitekturno dovršen prostor, ki pod svojim okriljem 
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združuje vsebine Mariborske knjižnice, Umetnostne 
galerije Maribor in Art-kina.
Objekt, ki se razprostira na več kot 8.000 kvadratnih metrih, 
je projektiran tako, da je omogočena njegova univerzalna 
raba. Osrednji družabni prostori predstavljajo tudi stične 
točke vseh programov. Največji del objekta, namenjen 
povezovanju vseh programov, je multimedijski prostor, 
ki se lahko preuredi v prireditveni prostor za večje število 
obiskovalcev. Ta se nahaja v kleti objekta in je oblikovan 
kot amfiteater. Druga skupna točka so manjše učilnice 
oziroma ustvarjalnice, ki se bodo formirale v zahodnem 
traktu Rotovža. Tu se bodo izvajali različni izobraževalni 
programi, s poudarkom na izobraževanju uporabnikov 
tretjega življenjskega obdobja. 
Na območju nekdanje restavracije Rotovž bo Art kafe, ki 
bo ponujal oddih in okrepčila tako obiskovalcem Centra 
Rotovž kakor tudi vsem mimoidočim.
Umetnostna galerija Maribor bo lahko na novi lokaciji 
Rotovž predstavljala sodobno domačo in tujo vizualno 
ustvarjalnost. UGM bo s tem tudi z infrastrukturo 
omogočena pomembna vloga skrbnice likovne dediščine za 
širše regionalno področje ter aktivna vloga v posredovanju 
sodobne likovne ustvarjalnosti. 
Prenova je zasnovana tako, da se ohranja kulturna dediščina 

po eni strani, a se hkrati slednjo nadgrajuje in posodablja. 
Investitor si prizadeva za oživitev Rotovškega trga preko 
povezujočih se vsebin in programov Mariborske knjižnice, 
Umetnostne galerije Maribor in Artkina, ki bodo tvorili 
skupni kreativni, kulturni, izobraževalni medgeneracijski 
center.
Po zastavljenem terminskem planu bo projekt, vreden 
24,5 mio EUR, pripravljen za izvedbo v drugi polovici leta. 
Pri tem je seveda treba poudariti, da je časovni okvir same 
izvedbe odvisen od izvajanja načrta financiranja .

Mag. Zorica Zajc Kvas,
vodja SOU Maribor

MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
JE PO 27 LETIH POSTALA REGIONALNA RAZVOJNA 
AGENCIJA ZA PODRAVJE - MARIBOR

Mariborska razvojna agencija se je ob dolgoletnih 
prizadevanjih in po 27 letih obstoja ob podpori 

vseh 6 občin ustanoviteljic, med ustanoviteljicami 
je tudi Občina Miklavž na Dravskem polju, v 

mesecu januarju preoblikovala in preimenovala 
v Regionalno razvojno agencijo za Podravje - 

Maribor, krajše RRA Podravje - Maribor.

Ob preoblikovanju je agencija reorganizirala in razširila 
svoje delovanje na področje turizma, s priključitvijo 
Štajerskega tehnološkega parka pa tudi na področje 
raziskav, razvoja in inovacij. 
Agencija sedaj deluje v okviru na novo oblikovanih štirih 
organizacijskih enot ter ob podpori Splošne službe z 
interno pravno ter računovodsko službo in službo za 
odnose z javnostmi. 
Nova celostna grafična podoba agencije izhaja iz kroga, 
ki simbolizira celoto, kroženje, sodelovanje, povezovanje, 
širjenje znanj, ciljev, gospodarstvo, delovanje in razvoj 
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v regiji. Prav tako pa nova podoba vsebuje in združuje 
elemente regije: reko Dravo, Dravsko-Ptujsko polje, Pohorje, 
Kozjak, Slovenske gorice in Haloze, saj RRA Podravje - 

Govorniki na novinarski konferenci.
Avtor: MP Produkcija, Marko Pigac, s. p.

Maribor deluje in nudi podporo v vseh občinah na področju 
celotne podravske regije. V Občini Miklavž na Dravskem 
polju je bilo ob sodelovanju z agencijo izvedenih že veliko 
uspešnih projektov v okviru Lokalne akcijske skupine Las 
Lastovica, pripravljajo pa se že zanimivi projekti za novo 
finančno perspektivo.
Ob spremembi celostno grafične podobe je agencija 
vzpostavila tudi novo sodobnejšo spletno stran www.
rra-podravje.si, ki nudi celovite informacije partnerjem, 
deležnikom, občinam, podjetjem in ostalim.
RRA Podravje – Maribor kot osrednja razvojna agencija 
v podravski regiji skupaj s partnerskimi institucijami 
predstavlja najpomembnejši člen za razvoj vseh 41 
občin v regiji, saj nudi podporo občinam na področju 
regionalnega razvoja, mednarodnega sodelovanja, 
podjetništva, raziskav, razvoja, inovacij ter turizma.
Spodbuja potenciale podravske regije ter načrtuje, 
koordinira in usklajuje njen trajnostni razvoj. 
Z inovativnimi projekti in vrhunskim znanjem ter regijskim 
in medregijskim povezovanjem povečuje konkurenčnost 
podravske regije, dviguje kakovost življenja prebivalcev 
ter njihovo blaginjo. Agencija stremi k temu, da bo s 
sodelovanjem in povezovanjem ključnih deležnikov 
ter institucij v regiji podravska regija lahko postala 
konkurenčnejša regija, usmerjena k razvoju za preboj med 
najbolj razvite regije.
Ob preoblikovanju in preimenovanju se je spremenila 
tudi sestava Sveta zavoda agencije. Svet zavoda bo sedaj 
sestavljalo 6 članov. Nova sestava Sveta zavoda RRA 
Podravje - Maribor bo imenovana do sredine meseca aprila.
RRA Podravje - Maribor je spremembe ob preoblikovanju 
predstavila tudi na novinarski konferenci v mesecu januarju, 
kjer so tako predstavniki občin ustanoviteljic, predsednica 
Sveta zavoda kot direktor RRA Podravje - Maribor izrazili 
zadovoljstvo, da so se po dolgoletnih prizadevanjih 
uredili ustanoviteljski deleži med občinami. Hkrati z 
vsemi spremembami pa je agencija dobila priložnost za 
nov razvoj, nove dimenzije in nove zgodbe.

Nives Roter,
Odnosi z javnostmi

(e-naslov: nives.roter@rra-podravje.si,
tel. 051 602 857)

Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod, d. d., 
tudi v letu 2020, tako kot do sedaj, zagotavljal z 
izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HACCP-
načrtu oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja 
podzemne vode, njene obdelave, prečrpavanja in 
distribucije do uporabnikov. Skladnost pitne vode smo 
spremljali na črpališčih, na omrežju v vodooskrbnih 
objektih in pri uporabnikih (večinoma v osnovnih šolah 
in vrtcih ter deloma v gostinskih objektih). Izvajanje 
notranjega nadzora se je vršilo v skladu z določili 
Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/2004, 35/2004, 
26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/15).
Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora 
v letu 2020 odvzetih 2.164 vzorcev za mikrobiološka 
preskušanja in 103 za kemijska preskušanja. Na celotnem 
sistemu Mariborskega vodovoda, d. d., je bilo v letu 
2020 mikrobiološko neskladnih 3,65% vzorcev, kemijsko 
je bilo neskladnih 0,97% vzorcev. 
Podrobnejše poročilo ter več podatkov o kakovosti 
pitne vode se nahaja na spletni strani: http://www.mb-
vodovod.si/
Pitno vodo, ki jo je v letu 2020 dobavljal Mariborski 
vodovod za občino Miklavž na Dravskem polju, 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 
ocenjuje kot skladno z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. 
Glede na obseg opravljenih preskušanj ocenjujejo pitno 
vodo kot varno.
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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 100. številki 
glasila Naši izviri, ki je izšla marca 2020, smo predstavili plan 
širitve distribucijskega sistema v letu 2020. Kljub omejitvi 
delovanja zaradi ukrepov za preprečitev okužbe covid-19 
smo izvedli vse predvidene širitve (dela v Živkovi in Vukovi 
ulici še potekajo). Distribucijski sistem tako obsega 18 km 
plinovodnega omrežja, po katerem se z zemeljskim plinom 
oskrbuje že več kot 160 uporabnikov. 
Podrobnejši prikaz aktivnega plinovodnega omrežja 
najdete na spletni strani www.plinarna-maribor.si, 
podstran ODS/Geografska območja/Miklavž na Dravskem 
polju.

Širitev distribucijskega sistema zemeljskega plina v letu 
2021
V letošnjem letu načrtujemo nadaljnjo širitev plinovodnega 
omrežja (na sliki označeno z zeleno barvo), s čimer 
zaključujemo naložbeni načrt za obdobje 2019-2021. 
Načrtovana izgradnja je usklajena z ostalimi predvidenimi 
posegi v javno infrastrukturo, kot so telekomunikacije, 
javna razsvetljava ipd.. Izgradnja v letu 2021 bo potekala 
na naslednjih območjih:
• Ulica Jožeta Štanteta
•  Ulica mladinskih brigad (od Jožeta Štanteta do Nad 

gramoznico s krakom proti Na dobravi)
• Triglavska ulica
• Nad gramoznico
• Ulica Franca Vreša
• Ulica Franca Vauhnika
• Na Johe
Širitev omrežja načrtujemo tudi v prihodnjih letih. Na sliki 
je z rjavo barvo označena predvidena širitev v obdobju 
2022-2024. Širitev omrežja v letih 2022 oziroma kasneje 
bo odvisna od zainteresiranosti občanov za priključitev, 
kar bomo preverili z anketo predvidoma v mesecu aprilu 
letošnjega leta. V primeru izkazanega interesa bomo širili 
omrežje tudi na drugih območjih.

Naselje Dravski Dvor
V naselju Dravski Dvor širimo omrežje sočasno z izgradnjo 
kanalizacije. Pričetek možnosti uporabe zemeljskega plina 
na tem območju je pogojen s sprejetjem občinskega 
prostorskega načrta (OPN) za to območje, kar se pričakuje do 

Načrt širitve plinovodnega omrežja v Miklavžu na Dravskem polju

konca letošnjega leta, in pridobitvijo ustreznih gradbenih 
dovoljenj za priključitev izgrajenega distribucijskega 
sistema zemeljskega plina na prenosni sistem zemeljskega 
plina. Če bo OPN sprejet v letošnjem letu, pričakujemo, da 
bi lahko uporabniki pričeli uporabljati zemeljski plin v letu 
2022. 

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. 
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Subvencije Eko-sklada za zamenjavo ogrevalnega sistema 
s plinskim kondenzacijskim kotlom
Ekosklad 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 čimer se zmanjša 

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

–  zagotavljajo zadostno toploto tudi pri nižjih zunanjih 
temperaturah,

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

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

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

zunaj, zaradi česar vgradnja detektorja ogljikovega 
monoksida ni obvezna,

–  pri uporabi zemeljskega plina ne potrebujete 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. 
 

Andrej Grapulin,
vodja sektorja ODS, Plinarna Maribor
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DRUŠTVENA DEJAVNOST

Priklopite se na zemeljski plin in prihranite!

ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI

Ustvarjamo čisto prihodnost.  

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

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

Za več informacij, smo vam z veseljem na voljo:

02 22 843 43
paketi@plinarna-maribor.si
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IZBOLJŠEVANJE PRISTOPOV 
ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJA Z DEMENCO

V svetu pa tudi v Sloveniji narašča pojav demence. Ta 
običajno izjemno oteži vsakdanje življenje. S programom 
»Svetovanje in podpora pri demenci« želimo informiranost 
in usposobljenost na področju demence približati ravni 
znanja, ki jo imamo ljudje, na primer o sladkorni bolezni, 
vkljub kateri lahko (z omejitvami in prilagajanjem) 
kvalitetno živimo. V okviru programa ponudimo 
odgovore na različne izzive ob pojavu demence: kako 
hitreje prepoznati težave, o pomenu zgodnje diagnoze, 
kako obvladati dejavnike tveganja in krepiti varovalne 
dejavnike, zakaj je pomembno zniževanje stigme, kako 
hitreje do rešitve s strokovno pomočjo ali z različnimi 
oblikami samopomoči, kako doseči realnejša pričakovanja 
glede učinkov zdravljenja oz. poteka bolezni.
Poglavitni cilj programa je svetovanje o tem, kako se 
soočiti z demenco v vsakdanjem življenju. Program je v 
splošnem namenjen vsem, še posebej pa osebam v začetni 
fazi demence in svojcem, ki skrbijo za osebe z demenco. 
Poteka v skupini ali individualno, od letošnjega leta tudi v 
občini Miklavž in je brezplačen. 
Več informacij o programu pri strokovni vodji: Lidiji 

Breznik, mag. soc. geront. Telefon: 031 026 858 ali lidija@
zavod-aloja.si.

Mnenja uporabnikov:  
»O stvareh, ki jih ne poznamo, imamo svojo predstavo. Sedaj 
sem izvedel bistvo o demenci.« (g. Boris; 80 let, brez težav)
»Dobila sem informacije o komunikaciji in možnih rešitvah za 
vsakdanje življenje z možem.« (ga. Anita, 75 let, doma skrbi 
za moža)

»Svetovalnica je v redu, ker se lahko sproščeno pogovoriš s 
strokovno osebo in veš kam se lahko obrneš po pomoč.«(ga. 
Zlatka; 62 let, doma skrbi za mamo)

»Zdaj pa sem pomirjena. Me ni več strah. Danes bom lažje 
spala.« (ga. Marija; 79 let, blaga kognitivna motnja)

S 1.1.2019 je v Sloveniji na področju invalidskega varstva 
pričel veljati Zakon o socialnem vključevanju invalidov 
(ZSVI), ki je nadomestil Zakon o družbenem varstvu 
duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP), kateri je 
urejal status invalidov že od leta 1984 in je bil posledično 
v določenih pogledih že zastarel. Zakon o socialnem 
vključevanju invalidov, katerega namen je ustvarjati 
pogoje za čim enakopravnejše in enakovrednejše življenje 
invalidnih oseb v skupnosti, ureja področja pridobitve 
statusa invalida, pravice do denarnih prejemkov invalidov 
in pravice do storitev socialnega vključevanja invalidov. 
Pravico do storitev socialnega vključevanja imajo invalidne 
osebe: 
–  z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem 

razvoju,
–  z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo obliko 

neprilagojenega vedenja, da jim onemogoča samostojno 
življenje in pridobivanje sredstev za preživljanje,

–  gluhoslepim z najmanj 50-odstotno izgubo sluha po 

SOCIALNO VKLJUČEVANJE INVALIDOV
PREKO  PROJEKTA 'S TEBOJ LAHKO'
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Fowlerju in prvo do vključno peto kategorijo slepote in 
slabovidnosti,

–  z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in
–  najtežje gibalno oviranim osebam, ki se zaradi invalidnosti 

ne morejo same vključevati v družbo in zagotavljati 
socialne varnosti.

V delu, ki določa pravice do socialnega vključevanja 
invalidov, se bo omenjeni zakon pričel uporabljati 1. 1. 
2022. Do takrat se storitve socialnega vključevanja po tem 
zakonu izvajajo v okviru pilotnega projekta 'S teboj lahko'. 
Nosilec projekta v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je 
VDC Polž Maribor, izvajamo ga v 22-tih občinah Podravske 
regije in Zasavju, kjer nam pri tem pomaga VDC Zagorje. 
Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter 
Evropska unija, Evropski socialni sklad in traja do konca 
marca 2022.
V VDC Polž Maribor, ki je regijski socialnovarstveni zavod, 
v katerega so vključene odrasle osebe z motnjami v 
duševnem razvoju, v projektu 'S teboj lahko' razvijamo in 
preizkušamo storitve socialnega vključevanja invalidov. 
Razvoj storitev socialnega vključevanja bo omogočil, da 
bodo lahko invalidne osebe ob ustrezni pomoči in podpori 
čim dlje bivale doma, v svojih lokalnih skupnostih, kjer si to 
najbolj želijo, in da bodo pri tem čim bolj samostojne. 
Storitve socialnega vključevanja zajemajo:
–  usposabljanje za samostojno življenje, kjer se ima 

oseba možnost naučiti in razviti tiste spretnosti, ki so 
pomembne za samostojno življenje (npr. ravnanje 

z denarjem, vodenje samostojnega gospodinjstva, 
nakupovanje, naročanje pri zdravniku…), 

–  vseživljenjsko učenje, v katerem oseba ob podpori 
razvija svoje spretnosti, interese, hobije, ali se vključuje 
v obstoječo mrežo teh dejavnosti v svojem okolju, pri 
čemer ji po potrebi pomaga spremljevalec,

–  prebivanje s podporo, kjer izvajalec storitev socialnega 
vključevanja invalidno osebo podpira, ji pomaga in jo 
usmerja pri opravljanju vseh vsakodnevnih aktivnosti, 
katerih oseba ne zmore opraviti samostojno (npr. 
jo spremlja k zdravniku, plačat položnico ali dvignit 
denar na bankomatu, jo usmerja pri kuhanju, peki, 
pospravljanju stanovanja, ji pomaga urediti pretečeno 
osebno izkaznico, ji je v oporo pri reševanju vsakdanjih 
težav in stisk ali pa je samo nekdo, s katerim lahko oseba 
poklepeta, gre na sprehod ali na kako prireditev), 

–  in ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov. 
V projekt ' S teboj lahko' se lahko vključijo osebe, ki imajo 
status invalida po ZSVI (ali po ZDVTDP), ne koristijo 
storitev osebne asistence in bivajo v domačem okolju (ne 
v institucionalnem varstvu). Lahko so vključene v VDC, saj 
se socialno vključevanje izvaja popoldan ali čez vikend, 
ko je oseba doma. Z vključitvijo lahko invalidna oseba 
dobi podporno osebo, ki ji bo pomagala pri izvajanju 
tistih aktivnosti,  pri katerih potrebuje pomoč in podporo 
ter zaradi tega morda ne bo potrebovala vključitve v 
institucionalno varstvo. Storitve so za vključene uporabnike 
financirane iz projekta. 
Cilj projekta je razviti mrežo izvajalcev storitev socialnega 
vključevanja v lokalnem okolju,  ki temelji na laičnih 
izvajalcih, ki so sočloveku pripravljeni ponuditi pomoč, 
usmerjanje in podporo pri preprostih dnevnih  opravilih. 
Ti izvajalci so za svoje delo tudi nagrajeni. Hkrati je naš 
cilj v to mrežo vključiti izvajalce obstoječih programov in 
aktivnosti v lokalnih skupnostih ter tako zagotoviti osebam 
z invalidnostmi spekter kakovostnih in dostopnih storitev, 
ki bi jim omogočale kvalitetno preživljanje prostega 
časa, učenje spretnosti in veščin, ki so zanje pomembne, 
ter izboljšale njihove možnosti za večjo samostojnost in 
socialno vključenost, s tem pa prispevale k dvigu kvalitete 
njihovega življenja.
Vabimo vse, ki si želite novih delovnih izkušenj in imate 
razvit čut za delo z ljudmi, da se nam pridružite in skupaj 
ustvarimo zgodbo pilotnega projekta 'S teboj lahko'. Prav 
tako pozivamo vas, ki bi storitve socialnega vključevanja 
želeli koristiti in imate za to pogoje, da nas pokličete 
na telefon 070 424 811 ali nam pišete na stebojlahko@
vdcpolz.si.
Več informacij o projektu najdete na spletni povezavi 
http://www.stebojlahko.si/ 

Danijela Majcenovič Cipot,
strokovna sodelavka projekta
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SALON NEGE TELESA ZVEZDANA

Nudimo: terapevtsko masažo hrbtenice v kombinaciji 
z energijsko terapijo, klasično masažo, športno 

masažo, anticelulitno masažo,
depilacijo in pedikuro

Zvezdana - maserka s strokovno izobrazbo in 
dolgoletnimi izkušnjami vas pričakujem v svojem 

salonu, ki se nahaja v INN hotelu (bivši Kačar), 
Karantenska ulica 26, Maribor.

Rezervirajte svoj termin na telefonsko številko: 
070 708 884
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ZAČETEK POSLOVANJA 
KRAJEVNEGA URADA V MIKLAVŽU

Spoštovani občani,
obveščamo vas, da je v novih prostorih na naslovu Nad 
izviri 6 (zgradba občine) pričel poslovati Krajevni urad 
Miklavž na Dravskem polju, in sicer je njihov poslovni čas 
vsak petek med 8. in 10. 30. uro ter 11. in 13. uro. 

Upravna enota Maribor bo tako vsak petek na Krajevnem 
uradu Miklavž na Dravskem polju opravljala naslednje 
storitve za občane:
• izdajanje osebnih izkaznic,
• izdajanje potnih listov,
•  izdajanje izpiskov in potrdil iz matičnega registra, matičnih 

in državljanskih knjig ter registra prebivalstva,
• priznanje očetovstva,
• prijava smrti,
• sestava smrtovnice,
•  prijava, odjava ali sprememba stalnega oziroma začasnega 

prebivališča,
•  pojasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki pri 

upravni enoti,

• potrjevanje podpor volivca,
•  objava ponudb za prodajo in zakup kmetijskih zemljišč, 

kmetij in gozdov,
• izdaja izpisov iz zemljiške knjige
• izdaja potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
• upravne overitve podpisov, fotokopij oz. prepisov in 
garantnih pisem,
• sprejem vlog za pridobitev kvalificiranega digitalnega 
potrdila za fizične osebe SIGEN-CA.
Stranke vljudno prosimo, da si ob vstopu v prostore 
Občine Miklavž na Dravskem polju, kjer posluje Krajevni 
urad Miklavž, pravilno nadenejo masko, razkužijo 
roke ter spoštujejo medsebojno razdaljo vsaj 1,5 oz. 2 
metra. Zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred 
poslovno zgradbo je prepovedano.

Okusite 30 let slovenskega 
znanja v Krevh šampinjonih. 

Ljubezen do nabiranja gob, rojena v haloških gozdovih, 
je privedla, da je hobi postal družinsko podjetje, kjer 
dve generaciji uspešno vzgajata Krevh šampinjone in 

ostale gojene gobe. 

Popularne bele in rjave šampinjone, orientalske šitake 
ter bukove in kraljeve ostrigarje pod blagovno znamko 

Krevh šampinjoni, najdete ob sobotah na mariborski 
tržnici ali pa vsak dan pri nas na obratu (Nad izviri 26, 

2204 Miklavž, vhod s Ptujske ceste). 

PONUDBA: beli in rjavi šampinjoni, šitaki, nameko, 
bukovi in kraljevi ostrigarji

ODPIRALNI ČAS: vsak dan med 6. in 10. uro. 

Gojenje gob in vrtnin, Nad izviri 26, 2204 Miklavž

Kontaktna oseba: Jasna Krevh

Telefon: +386 (0) 41 526 850 

E-naslov: sampinjonikrevh@yahoo.com

Spletna stran: http://www.sampinjoni-krevh.si/

FB: https://www.facebook.com/krevh1/

ŠAMPINJONI 
KREVH  
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V letu 2020 je bilo v občini Miklavž na Dravskem polju 
rojenih 42 otrok, in sicer 21 fantkov in 21 deklic, od tega 
enkrat dvojčici in enkrat dvojčka (podatki povzeti po 
prejetih vlogah za enkratni prispevek ob rojstvu otroka).

Staršem iskrene čestitke
ob rojstvu novih družinskih članov!

ZAHVALA
Spoštovane občanke in občani, cenjeni donatorji!
Situacija, v kateri smo se znašli, je pustila posledice na 
vseh ravneh življenja. Žalosti nas, da vas v decembru 
nismo mogli obiskati in vam s stiskom roke zaželeti zdravja 
in poslovnega uspeha v novem letu. Naša dolgoletna 
tradicija obdarovanja s koledarji je bila zato drugačna – 
koledarje smo odložili na vidna mesta in v nabiralnike ter 
vas pozdravili od daleč. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem, da zaupate v nas in ste 
darovali prostovoljne prispevke, donacije ali del svoje 
dohodnine. Na ta način ste društvu zagotovili nemoteno 
delovanje tudi v letu 2021.

Z vašo pomočjo bomo lažje uresničevali naše cilje pri 
nabavi opreme, izobraževanju operative in skrbi za varnost 
v občini.
HVALA in z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

PGD MIKLAVŽ

USPEŠNI MLADI ŠPORTNIKI
V NAŠI OBČINI

MAX SLIŠKO, bmx kolesar iz Dravskega Dvora
Komaj 8 letnemu mladeniču je pod kožo zlezlo kolesarstvo, 
še posebej bmx, ki je osnova za vse ostale kolesarske 
discipline. Že pri 4 letih se je včlanil v BSX Racing team 
Maribor, kjer ga je pod strokovno vodstvo vzel večkratni 
državni prvak Tilen Frank, ki mladega kolesarja nadgrajuje 
v tehnikah štartov, vožnje in tudi kondicijski treningi 
za moč so izredno pomembni. Max, katerega tudi oče 
je strasten gorski kolesar, se udeležuje mednarodnih 
tekmovanj v pokalu Alpe Adria, ki poleg Slovenije združuje 
še  Avstrijo, Italijo in Madžarsko. Seveda pa ni manjkal 
tudi na državnem prvenstvu-pokalu Slovenije, šolskem 
tekmovanju in državnem prvenstvu v pumptracku. In 
prav lansko leto je bilo za mladega kolesarja izredno 
uspešno. Postal je državni prvak BMX Race kategorija U8, 

državni prvak Pumptrack kategorija U9, prvak slovenskega 
pokala v BMX Race U8 in prvak pokala B4X kategorija U9. 
A osvajanje lovorik se za talentiranega Maxa šele pričenja. 
Pridno in zavzeto namreč trenira na bmx progi, obiskuje 
pumptrack, z očetom se tudi pogosto vzpneta in spustita 
s Pohorja.  
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GAŠPER PEČNIK, nogometaš iz 
Dobrovc

Ponosno z rdečo majico NK Aluminij 
v 1.slovenski nogometni ligi nastopa 
18-letni Gašper Pečnik, ki je prve 
nogometne korake osvajal v vrstah 
domačega NK Dobrovce. Kot desni 
zunanji in centralni branilec je tudi 
član slovenske reprezentance U19, 
kjer si na državnem nivoju izkušnje 
nabira že četro leto. V prav lepem 
spominu pa mu je tudi dvoranski 
nogomet, saj je že z U13 ekipno 
postal državni prvak, takrat v vrstah 
FC Hausmart Ptuj. Gašper nam je še 
zaupal, da nima sanjskega kluba ali 
vzornika, pač pa, da je nogometu 
predan že od mladih nog in se je 
zanj pripravljen odreči tudi stvarem, 
katerim se njegovi vrstniki ne bi. 
Odločen in samodiscipliniran je v 
tej svoji športni poti in ob podpori 
domačih mu ni težko trenirati 7x na 
teden, občasno tudi 2 x na dan, pri tem 
pa še usklajevati šolske obveznosti na 
III. gimnaziji Maribor. Želja po igranju 
v tujini vsekakor obstaja, čeprav se v 
NK Aluminij zelo dobro počuti, ima 
dobre pogoje za delo in strokovno 
podporo trenerja Oskarja Drobneta. 

JAN PEKIČ, nogometaš iz Miklavža
Po nogometni poti uspešnega očeta 
Damirja stopa tudi njegov sin Jan 
Pekič. Slednji je v ranem otrošku 
pričel z vadbo atletike pri Športnem 

društvu Corida, nato pa s 5 leti pričel 
trenirati nogomet na domačem 
igrišču NK Miklavž. A kot kaže, je to 
že prerastlo v pravo ljubezen, pa tudi 
miklavške barve še vedno ponosno 
nosi. 13-letnik se je preizkusil na vseh 
pozicijah igre, a nekako se kristalizira 
njegova vloga vezista ali napadalnega 
vezista. Jan je ob tem tudi mnenja, 
da le tako lahko iz sredine igrišča 
vleče vse niti igre, pomaga tako 
pri napadu kot obrambi. Najboljši 
strelec na mednarodnem turnirju v 
srbski Kikindi je trenutno dosežek, 
s katerim se rad pohvali. A kot tudi 
pravi, najpomembnejše tekme šele 
prihajajo in sanje zaigrati za njegov 
sanjski klub Real Madrid, v Sloveniji 
pa je to seveda Maribor, imajo vse 
možnosti, da se uresničijo. Težko pa se 
bo uresničila njegova želja, da bi videl 
svojega očeta igrati v najboljših letih, 
zato vseeno rad pogleda posnetke 
njegovih golov in se nad njimi 
navdušuje. 

NIKA GAČNIK, tekmovalka v 
preskakovanju ovir s konjem iz 
Miklavža
V televizijski oddaji Dan najlepših 
sanj pred petimi leti Peter Poles 
ni uresničil le sanj, pač pa tlakoval 
uspešno konjeniško pot takratni 
11-letni Niki Gačnik, saj je dobila 
prvega, svojega konja po imenu 
Ringo-Star. Za ljubezen do konjev jo 
je navdušil dedek, po opravljenem 
izpitu jahač 1 in jahač 2 pa je opravila 

še licenco za preskakovanje ovir in 
pričela z individualnimi treningi. In 
danes  se lahko že pohvali z odličnimi 
rezultati. Na domačih in mednarodnih 
tekmovanjih je v tem času dosegla 
kar 75 prvih, 23 drugih in 22 tretjih 
mest. Nazivi pokalne državne 
prvakinje in podprvakinje tako 
posamično kot ekipno se vrstijo vsa 
leta, kar tri leta zapored je bila izbrana 
za jahačico leta... če izpostavimo le 
delček.  Trenutno je članica ŠD Hiša 
konj, kjer je njen trener Matic Rogič. 
Skrb za njuna dva konja Acordi 
(beli) in Colosseum B (rjavi) je njena 
vsakodnevna skrb, ki vzame kar 3-4 
ure časa, to pa ni le zgolj trening, pač 
pa tudi skrb za prehrano, zdravje in 
fizično pripravo konja. Tako ni čudno, 
da se izobražuje na Biotehniški šoli 
Maribor, smer veterinarski tehnik. V 
športni prihodnosti se želi udeležiti 
čim več mednarodnih tekmovanj, 
življenjski cilj pa je imeti svoj klub, kjer 
bo svoje znanje prenašala na mlajše 
generacije. (www.nika-gacnik.si)

JERNEJ PLOJ, tenisač iz Miklavža
Naključni sprehod mimo teniškega 
kluba ŽTK Maribor in napis o vpisu 
novih članov je bil povod, da je Jernej 
Ploj pred 8 leti pričel graditi teniško 
kariero, v kateri ostaja zvest istemu 
klubu še danes. Kariero v športu, 
kjer si sam na igrišču in največjo 
bitko biješ ravno sam s sabo. Prav ta 
individualnost mu omogoča, da se 
je skozi igro naučil reševati težave, 
ohranjati mirnost, zbranost in se 
soočiti ter pobrati po porazu. Ob 
osvojenih pokalih in medaljah v nižjih 
kategorijah je v letu 2019 postal 
državni prvak B kategorije do 14 let, 
istega leta zmagal na Branikovem 
turnirju, lansko leto pa ekipni državni 
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prvak do 14 let. Strokovna trenerska 
podpora 13-letnemu tenisaču sta 
Marko Potisk in Mitja Zajšek. Trenira 
vsak dan, čez vikend so to individualne 
ure in sparingi oziroma prijateljske 
tekme. Med teniškimi zvezdniki sta 
njegov vzor Roger Federer, ki nikoli ne 
išče izgovora za slabo igro in se redko 
razburja na igrišču. Po stilu igre pa se 
zgleduje po Nicku Kyrgiosu. In kakšni 
so cilji tenisača Jerneja? Športna želja 
je igrati z najboljšimi igralci na lestvici, 
igrati tekmo v Wimbledonu; še kako 
pomembna pa je njegova osebna 
želja: biti dober človek.    

ADAM SKAZA, košarkar iz Miklavža

V zelo športni družini Skaza je 
najmlajši Adam iskal svojo športno 
pot, saj se je v otroštvu preiskusil 

v plavanju, judu, a košarka je bila 
tista, kateri se je 100 % posvetil. 
In to predvsem zaradi hitre igre in 
kontaktov, natančnosti in fokusa ter 
tekmovalnosti, kar po njegovi oceni 
zaznamuje ta šport. 190 cm visok 
Miklavščan je po navadi branilec, tudi 
šuter, velikokrat pa še organizator igre. 
Kar 10 let je igral v dresu KK Branik, 
dve uspešni sezoni v KK Konjice 
pa so poskrbele za klic iz Rima. Te 
priložnosti nikakor ni izpustil iz rok ter 
s 17 leti podpisal prvo profesionalno 
pogodbo s klubom Pallacanestro 
Sora, kjer igra še danes. A zaradi 
koronavirusa v zadnjem obdobju 
ne igrajo tekem in tudi pripravlja se 
večinoma doma v Sloveniji. Pred tem 
je svojo domovino obiskoval le na 
kratko v razmakih dveh mesecev, da 
je opravil srednješolske obveznosti in 
ob večjih praznikih, počitnicah. Veliko 
lepih rezultatov je že dosegel, osebno 
je tako najbolj ponosen na to, da je 
bil prvi strelec 2. italijanske lige za 
mladince. Najbolj srčno pa je bilo po 
Adamovih besedah osvojeno 2. mesto 
v Sloveniji s šolsko ekipo OŠ Miklavž, 
ki je posegla po tako visokih mestih, 
da je bilo tudi igralcem neverjetno in 
nepopisno. Adamov moto: postaviti si 
cilje, katerim se drugi smejijo in se jim 
zdijo nemogoči. Bodo morda njegova 
popotnica želji zaigrati v NBA-ligi, 
se s košarko preživljati in ustvariti 
svoj brand-klub za športno pripravo 
mladih športnikov, tako psihično kot 
kondicijsko?
 
LUKA BUČAR, smučar iz Miklavža
Že pri dveh letih je na smuči prvič stopil 
Luka Bučar, iz katerih pa kot kaže, ne 
bo kaj hitro sestopil. Pri starosti treh let 
sta ga starša vpisala v smučarsko šolo, 
vmes se je malo še preizkusil v tenisu, 
nato pa v tekmovalnem smučarskem 
programu, pokazal svoj talent in 
veselje. Lepi so njegovi spomini na 
prvo trenerko Tino Kelc, trenutno 
pa sta znotraj ASK Branik njegova 
strokovna podpora Miklavščan Mitja 
Dragšič in Domen Jamnik. Predaha 
treningov tudi v toplejšem delu leta 
ni, najbolj intenzivna pa je seveda 

zimska sezona, ko so med tednom 
vsak dan treningi, za vikend pa tekme 
blizu in daleč. Luka je navdušen 
slalomist, a tudi ostale discipline 
mu ne gredo slabo. Trinajstletnik 
se izmed svojih dosežkov najraje 
pohvali z zmago v slalomu na Pokalu 
Loka, ki je ena izmed največjih 
otroških tekem na svetu, in s skupno 
zmago v državnem pokalu Nordica. 
Ker dobri zgledi vlečejo, miklavški 
smučarski up se namreč zgleduje 
po Marcelu Hirscherju in Lindsey 
Vonn, bomo o njegovih uspehih še 
slišali. Ker zaključuje osnovnošolsko 
izobraževanje, se je sicer vpisal na III. 
gimnazijo Maribor, a navdušuje ga 
risanje v 3D-programu, kjer se bo, 
kot kaže, tudi za potrebe domačega 
podjetja izobraževal. Kot navdušen 
gorski kolesar pa tudi kakšno kolo rad 
popravi.  
 
ALEN MARTAN, košarkar iz 
Miklavža
Košarko je za svojo spremljevalko, 
izbral tudi 16-letni Alen Martan, ki 
skupaj z bratom in sestro, največ 
športnih užitkov najde ravno na 
košarkarskem igrišču. Kot dijak 
E-oddelka na 1.gimnaziji Maribor, 
uspešno usklajuje šolske in športne 
obveznosti. Pet krat na teden treningi, 
ob vikendih tekme in še individualni 
treningi, namreč predstavljajo pester 
urnik. Košarkarski šoli Miklavž je 
zvest vse od prvega treninga, se je pa 
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pred tem še malo navdušil za aikido. 
S soigralci in trenerji se zelo dobro 
razumejo, poleg strokovnega dela, 
ne manjka tudi smeha. Pomembne 
za njegov športni razvoj pa ocenjuje 
tudi priprave igralcev, kot so bile 
denimo v Poreču, ob Kolpi. Ponosen 
je na ekipni dosežek tretjega mesta 
na turnirju Košarkaškega Superšolarja 
za starejše dečke, kjer so si priborili 
tretje mesto. Zadovoljen je ob vsaki 
uspešno odigrani tekmi, saj se 
zaveda, kako pomembne so izkušnje 
in napredovanje, ki ga bodo morda 
nekoč popeljale v profesionalno 
košarko. Takšen je namreč njegov 
športni in osebni cilj v življenju. 

Dvojčka MIHA IN TILEN BRUNEC, 
košarkarja iz Miklavža
Brez kančka dvoma lahko rečemo, da 
je košarki predana celotna družina 
Brunec, kjer po košarkarskih stopinjah 
očeta stopajo vsi trije sinovi. Košarki 
so predani tako najstarejši Matic kakor 
tudi mlajša dvojčka Miha in Tilen, ki 
sta oba nosilca in tvorca uspehov v 
svoji generaciji. Smučarski so bili njuni 
začetki v ranem otroštvu, s šestimi leti 
pa sta po stopinjah starejšega brata 
začela igrati košarko pri Košarkarski 
šoli Miklavž, kateri sta zvesta še danes. 
Sodelovala sta v vzhodni regijski 
selekciji, pa tudi člana košarkarske 
ekipe Prve gimnazije Maribor sta. 
Miha je dres državne reprezentance 
oblekel že za selekcijo U14. Lepi 
spomini ga vežejo tudi na sezono 

2015/2016, ko je v kategoriji starejših 
dečkov z ekipo dosegel 2. mesto na 
šolskem državnem prvenstvu. 
Dvojček Tilen si za največji osebni 
dosežek (le do sedaj) šteje tretje 
mesto na državnem prvenstvu šolske 
košarke v sezoni 2018/2019. Trenutno 
je član selekcije U17 in U19, ki igra v 
prvi državni slovenski ligi. Za oba brata 
je košarka na urniku prav vsak dan v 
tednu. A ob ljubezni do košarke, želje 
po lastnem napredovanju in vzdušju v 
Košarkarski šoli Miklavž, jima ni težko. 
Sanje teh dveh košarkarskih talentov 
so seveda zaigrati profesionalno 
košarko in si z njo služiti denar. Pa 
zaradi tega nista nič manj vestna 
dijaka 2. letnika, I. gimnazije Maribor, 

kjer imajo v športnem oddelku 
izreden posluh za mlade športnike. 
Tilen svojo prihodnost vidi, morebiti, 
tudi kot grafični oblikovalec. Celotna 
družina Brunec je zaprisežena športu, 
poleg košarke radi smučajo tako na 
snegu kot vodi, waikajo, kolesarijo... 
vse športne izkušnje radi družinsko 
doživljajo v naravi. 

ŽIGA ZAGORANSKI, taekwon-do-
ist, kickboksar iz Skok
Sedemnajstletni Žiga je športni 
navdušenec že od mladih nog. 
Čeprav se je v rosnih otroških letih 
preizkusil v nogometu, mu je vnetje 
peta preprečilo nadaljevanje te 
športne poti. Ker je že tudi oče kot 
mlad treniral karate, je navdušenje za 
borilne veščine prenesel tudi na sina. 
Slednji je tako kot 10-letni mladenič 
stopil v vrste taekwon-do-ja in 
kickboxing-a. Pod trenersko taktirko 

zvenečega imena Tomaža Barade in 
ostalih strokovnjakov iz Športnega 
centra Barada tudi Žiga ob trdem in 
vztrajnem delu žanje le zavidanja 
vredne rezultate. Najbolj ponosen 
je na naslov evropskega prvaka v 
mladinski kategoriji v taekwondoju in 
evropskega podprvaka v kickboxingu, 
prav tako v mladinski kategoriji. V 
normalnih življenjskih razmerah 
ta mladi športnik opravi 10 do 12 
treningov na teden ter seveda tudi 
številne tekme, ki jih v koronačasih še 
kako pogreša. Pa vendar še najde čas 
za kakšno igro nogometa ali košarke 
s prijatelji, seveda po opravljenih 
šolskih obveznostih na Srednji 
ekonomski šoli Maribor.

Mateja Pleteršek
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SPV

PREVENTIVNA AKCIJA
VARNOSTNI PAS

V prvih dveh mesecih letošnjega leta je policija po začasnih 
podatkih ugotovila 6.569 kršitev neuporabe varnostnih 
pasov; v letu 2020 je policija ugotovila 37.255, leto poprej 
pa 40.283 tovrstnih kršitev. Posebej zaskrbljujoče pa je, da 
je v prvih dveh mesecih letošnjega leta policija ugotovila 
1.011 kršitev, povezanih z neuporabo zadrževalnih 
sistemov pri otrocih (otroških varnostnih sedežev). V letu 
2020 je bilo tovrstnih kršitev 6.579, leto poprej pa 5.973, 
število je torej ob zmanjšanem obsegu prometa naraslo! 
Svet za preventivo in policija zato pozivata vse voznike, naj 
vedno in brez izgovorov poskrbijo za dosledno uporabo 
zadrževalnih sistemov pri otrocih in dosledno pripetost 
vseh potnikov na vsaki, tudi najkrajši poti. Tudi v naši občini 
je policija v letu 2020 zaradi neuporabe varnostnega pasu 
izrekla globo 22 voznikom.
Tretjina umrlih voznikov osebnih vozil na slovenskih cestah 
lani ni uporabljala varnostnega pasu
Stopnja uporabe varnostnega pasu v letu 2020 pri 
umrlih voznikih osebnih avtomobilov znaša 69 % (v letu 
2019 je znašala 66 %). Od skupno 29 umrlih voznikov 
osebnih avtomobilov jih je 20 uporabljalo varnostni pas, 8 
ne, pri enem pa ni bilo mogoče ugotoviti (ne)uporabe. Od 
9 umrlih potnikov v osebnih vozilih dva nista uporabljala 
varnostnega pasu, stopnja uporabe torej znaša 78 %. Od 
desetih umrlih potnikov in voznikov v osebnih vozilih, ki 
niso uporabljali varnostnega pasu, so bili štirje stari med 
20 in 25 let. Prav tako en umrli voznik tovornega vozila ni 
uporabljal varnostnega pasu, pri enem ni bilo mogoče 
ugotoviti (ne)uporabe.  Brez ustrezne zaščite (varnostni 
lok) je bil tudi umrli voznik traktorja.

Od skupaj 114 hudo poškodovanih voznikov osebnih 
avtomobilov jih je 87 oz. 76 % uporabljalo varnosti 
pas. Stopnja uporabe je bila največja pri lažje telesno 
poškodovanih voznikih osebnih avtomobilov, saj je 
varnostni pas uporabljalo 94 % oz. 2.039 voznikov.
Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za 
smrt kar za polovico.
Uporaba varnostnega pasu je predpisan in nujni sestavni 
del varne vožnje. Dokazano rešuje življenja.  Z močjo 
rok in nog bi se lahko zadržali v sedežu le pri trku s 
hitrostjo do 7 km/h. Dosledna uporaba varnostnega pasu 
zmanjša tveganje za smrt kar za polovico, skoraj za toliko 
se zmanjša tveganje hudih poškodb in skoraj za četrtino 
tveganje nastanka lažjih poškodb tako pri voznikih kot pri 
sopotnikih.
Pri pravilni uporabi varnostnega pasu si najprej ustrezno 
nastavimo vzglavnik tako, da je njegov vrh v višini vrha glave. 
Višino zgornje pritrditve varnostnega pasu naravnamo na 
svojo višino tako, da zgornji del varnostnega pasu teče čez 
sredino rame. Pas ne sme biti preblizu vratu, prav tako ne 
sme zdrsniti z rame. Spodnji del pasu mora potekati preko 
bokov in ne preko trebuha. Previsoko nameščen spodnji 
del pasu in ohlapen pas lahko povzročita hude poškodbe. 
Pripnemo se pazljivo, prepričamo se, da je zaponka pasu 
dobro zapeta in slišimo KLIK. Preverimo, da je varnostni pas 
poravnan in ni zvit. Pas s potegom proti zgornji pritrditveni 
točki pravilno naravnamo in zategnemo. S tem dosežemo, 
da se dobro prilega telesu in čim bolj zmanjšamo naletno 
težo telesa ob pas.
Vsi oddelki predšolske vzgoje in vsi oddelki šolske 

Že kar nekaj let v mesecu 
marcu poteka nacionalna 

preventivna akcija Varnostni 
pas, ki  je namenjena 

opozarjanju na pomembnost 
pripetosti z varnostnim pasom 

vseh potnikov v vozilu na 
vsaki, tudi najkrajši poti ter 

povečanju deleža pripetosti z 
varnostnim pasom. Akciji se 

vsako leto pridruži tudi Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu naše občine.
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KRAMLJANJE O JEZIKU

KORONABESEDJE

Spremembe v jeziku so pomemben del širših družbenih 
in kulturnih sprememb. Odkar je svet pretresla pandemija 
covida-19, lahko tudi v slovenščini spremljamo porast 
novega besedja, povezanega s pandemijo koronavirusne 
bolezni, oz. koronabesedja. To besedje zbirajo tudi 
jezikoslovke in jezikoslovci in posledično se je med 
pandemijo obogatil tudi Sprotni slovar slovenskega jezika.
Sprotni slovar  predstavlja rastoči tip slovarja, to pomeni, 
da se postopno dopolnjuje z novimi iztočnicami. Nastaja 
od leta 2014 in je bil prvi med slovarji rastočega tipa na 
portalu Fran (www.fran.si) ‒ portalu, ki združuje slovarje, 
slovenistične jezikovne vire in portale, ki so nastali ali še 
nastajajo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša 
ZRC SAZU, ter slovarje, ki so v okviru dela na Inštitutu 

dobili digitalno obliko. Rastoče slovarje danes na portalu 
Fran dopolnjujejo ePravopis – Slovenski pravopis, eSSKJ – 
Slovar slovenskega knjižnega jezika in Novi etimološki slovar 
slovenskega jezika. Sprotni slovar je slovar informativne 
narave in prinaša novejše, uveljavljajoče se besedje, ki še ni 
vključeno v druge slovarje, v manjši meri tudi nove pomene 
pri besedju, ki je v drugih slovarjih že popisano. Tako 
denimo ob iztočnici sledilec poleg pomena 'kdor se ravna 
po določenih nazorih, prepričanjih, smernicah' najdemo 
pomen 'kdor je naročen na prejemanje objav, obvestil 
drugega uporabnika, skupine ali podjetja na družbenih 
omrežjih', ki ga je beseda pridobila z vzpostavitvijo 
in povečanim vplivom družbenih omrežij. Geslovnik 
Sprotnega slovarja zajema besedje, ki ga potrjujejo 

vzgoje, nižje stopnje obeh naših šol in vrtcev se vsako 
leto prijavijo na projekt Pasavček, S projektom Pasavček 
otroke in starše spodbujajo k uporabi varnostnih pasov ter 
pravilni in dosledni uporabi otroških varnostnih sedežev 
med najmlajšimi udeleženci v prometu, torej pri otrocih, 
manjših od 150 cm. Vsi oddelki od Agencije za varnost 
prometa RS prejmejo preventivna gradiva, kasneje pa za 
uspešno udeležbo še manjše priročne nagrade.  
Že vrsto let Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
ob koncu meseca marca izvede lokalno preventivno akcijo 
»RED JE VEDNO PAS PRIPET«, v kateri sodeluje policija in 
Mestna redarska služba. Akcija poteka dva dni v jutranjem 
času, ko se vrši nadzor nad uporabo varnostnega pasu in 
otroškega varnostnega sedeža pri prevozu otrok v šolo 

in vrtec. Vsi otroci, ki so pripeti in v otroških sedežih, zato 
prejmejo  nagrado, in sicer igračko, medvedka-policista. 
Tako smo v letu 2019 opravili nadzor pri ca. 350 voznikih 
in ugotovili, da le 8 otrok ni uporabljalo varnostnega pasu, 
kar pomeni, da je bila uporaba varnostnega pasu ca. 98 %, 
s čimer smo lahko izredno zadovoljni. 
V letu 2020 je bilo zaradi epidemije covid-19 zelo posebno 
in smo se morali prilagoditi danim razmeram, zaradi česar 
preventivnega projekta »RED JE VEDNO PAS PRIPET« ni bilo 
možno izvesti, kar se nam lahko zgodi tudi v letošnjem letu.

Silvo German ,
predsednik SPV
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Naši izviri

PABERKI

HVALA LEKARNI 
MIKLAVŽ
Ob nakupovanju v Lekarni Miklavž 15. 1. 2021 sem 
pozabil denarnico z vsemi dokumenti in stopetdesetimi 
evri. Nam, starejšim se to lahko hitro zgodi, saj smo 
z leti vedno bolj pozabljivi. Nisem še ugotovil, da sem 
denarnico pozabil, ko mi jo je gospa Maja Vrabl Miglar 
prišla dostavit na dom. Ker nisem bil dosegljiv, je 
denarnico odložila pri sosedu Srečku, našem občinskem 
svetniku. Bil sem presenečen, ko mi jo je predal in povedal 
vso zgodbo. Zato se lepo zahvaljujem zaposlenim v 
lekarni in magistri Maji Vrabl Miglar za pošteno dejanje.

Ivan Lončarič

obstoječi korpusi slovenščine, v določeni meri se seznam 
novejšega besedja dopolnjuje tudi s ciljnim branjem zlasti 
spletnih besedil, posamezne besede pa lahko predlagajo 
tudi jezikovne uporabnice in uporabniki. 
V prirastku Sprotnega slovarja slovenskega jezika 2020 
precejšen del besedja, ki je nastalo med pandemijo 
covida-19, zajemajo tvorjenke, ki imajo v prvem delu 
sestavino korona-. Mednje sodijo besede, kot so 
koronapandemija, 'pandemija bolezni, ki jo povzroča 
koronavirus SARS-CoV-2'; koronačas 'čas epidemije 
bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus'; koronakriza 
'kriza zaradi gospodarskih, družbenih, zdravstvenih 
posledic epidemije bolezni, ki jo povzroča koronavirus 
SARS-CoV-2 '; koronapanika 'panika, ki jo sproža strah 
pred okužbo s koronavirusom SARS-CoV-2 in posledicami 
epidemije bolezni, ki jo povzroča ta virus'; koronapozdrav 
'pozdrav brez tesnega telesnega stika, navadno z dotikom 
komolcev ali nog';  koronapaket 'nabor ukrepov za blaženje 
gospodarskih, družbenih, zdravstvenih posledic epidemije 
bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus', in številne druge. 

Sprotni slovar slovenskega jezika. www.fran.si.
Pravopisna obravnava leksikalnih enot tega tipa dopušča 
dvojnost zapisa. Slovenska slovaropisna tradicija 
(Slovenski pravopis 2001) enote s strukturo nepridevnik 
+ samostalnik, na primer  akvarelbarvice ali džezglasba, 
razume kot zloženke in zato priporoča zapis skupaj. Vendar 
pa dejanska raba prevladujoče podpira zapis narazen, 
torej akvarel barvice, džez glasba. Zveze z narazen pisanima 
sestavinama je težko pojasniti znotraj slovenskega 
besedotvornega sistema, saj gre za tujejezične vplive (v 
zadnjem času iz angleščine), a tak zapis je v slovenščini 

že avtomatiziran. Pisanje narazen podpira tudi dejstvo, 
da so zloženke tega tipa dolge in povzročajo težave pri 
naglaševanju. Sestavino korona je torej mogoče razumeti 
tudi kot prvo sestavino samostalniške besedne zveze, 
kar pomeni, da lahko sestavini pišemo tudi narazen, 
sestavina korona pa je pri tem v pridevniški rabi in se ne 
sklanja: korona pozdrav, korona pozdrava, korona pozdravu 
…  A poudariti velja, da je skladenjsko ustreznejša izrazna 
možnost v slovenščini zveza pridevnik + samostalnik, torej 
koronski pozdrav. Pridevnik koronski se je hitro uveljavil v 
določenih zvezah, kot sta na primer protikoronski zakon, 
protikoronski ukrep. Omeniti velja še pojav, do katerega 
je prišlo v besedni zvezi korona virus; v rabi se je začelo 
opuščati jedro besedne zveze (virus) in s tem je druga 
sestavina dobila pomen celotne besedne zveze:  korona 
virus > korona. V rabi se pojavlja v pomenu 'virus', denimo 
v primeru Ponovne okužbe s korono so redke, in v pomenu 
'koronavirusna bolezen', kot ponazarja primer Potrjena je 
bila ponovna okužba pri osebi, ki je pred meseci prebolela 
korono.
Za družbena dogajanja, kot je pandemija covida-19, je 
značilno, da vplivajo tudi na tvorjenje priložnostnih zvez 
in da do določene mere obarvajo tudi rabo določenih 
frazemov – zlasti s prenovitvami. Pri frazeoloških 
prenovitvah gre za to, da avtorica oz. avtor besedila poseže 
v obliko frazema in s tem ustvari priložnostno obliko, da v 
trenutni govorni situaciji doseže določen slogovni učinek 
besedila. Tako so nam mediji v zadnjem času ponudili 
prenovitve, na primer črni koronaoblaki se podijo nad 
Slovenijo, ali besedne igre s podobnostjo med besedama 
krona in korona, na primer koronan osel ali korona ne bo 
padla komu z glave.

Dr. Branislava Vičar
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Med reševalce, ki nam bodo na dopisnicah ali po elektronski pošti na naslov urednistvo@miklavz.si poslali pravilno rešitev nagradne križanke št. 102 
(samo izpis temnih polj), bomo z žrebom razdelili tri lepe knjižne nagrade. Rešitev s svojim polnim naslovom nam pošljite najpozneje do 16. 5. 2021 
na naslov Občine Miklavž na Dravskem polju. Nagrajenci prejšnje križanke št. 101 so: Andrej Ulaga (Preserje), Anton Skaza (Miklavž) in Jožef Merčnik 
(Dravski Dvor). Geslo nagradne križanke št. 101: FRESKA SVETEGA KRIŠTOFA NA CERKVI SVETEGA MIKLAVŽA

NAGRADNA KRIŽANKA ŠT: 102

Ugankarski slovarček: sufler: AGERAT – enoletna lepotna rastlina, NIGRA - italijanski diplomat (Constantino)
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DRAGE OBČANKE IN OBČANI,

PRED NAMI JE ŠE ENO VELIKONOČNO PRAZNOVANJE, 
KI BO ZELO DRUGAČNO OD TISTEGA, KI SMO GA BILI VAJENI PRED EPIDEMIJO. 
TUDI TOKRAT BO GLEDE NA EPIDEMIOLOŠKO STANJE POTREBNO UPOŠTEVATI

ODLOKE VLADE RS TER PRIPOROČILA NIJZ.

PA VENDARLE SE ZAVEDAJMO, DA BO NAČIN PRAZNOVANJA SICER DRUGAČEN,
A VSEBINA IN BLAGOSLOV OSTAJATA ENAKA. POSVETIMO SE SVOJIM DOMAČIM TER BODIMO 

TELEFONSKO ALI ELEKTRONSKO V STIKU S SVOJIMI SORODNIKI IN BLIŽNJIMI PRIJATELJI.

KLJUB EPIDEMIOLOŠKIM RAZMERAM, KI KROJIJO NAŠ VSAKDAN, 
VAM ŽELIM VESELE IN BLAGOSLOVLJENE VELIKONOČNE PRAZNIKE, 

KI NAJ V VSAKDANJE ŽIVLJENJE PRINESEJO NOVO VEDRINO, POGUM IN ZAUPANJE.
OSTANITE ZDRAVI IN DOBRI DRUG DO DRUGEGA.

VAŠ ŽUPAN S SODELAVCI.


