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Dravskem polju; glavni in odgovorni urednik in lektor: Ivan Žigart; članici uredniškega odbora: Andreja Lešnik in Mateja Pleteršek; naslov uredništva: Nad 
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Javno glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju NAŠI IZVIRI je vpisano v evidenco javnih glasil, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo pod zaporedno št. 25. Za 
glasilo se plačuje 9, 5% DDV. Prispevke pošljite na elektronski naslov urednistvo@miklavz.si obvezno kot priponko in s pripisom: za Naše izvire. Oddaste 
jih lahko tudi osebno na občini ali v poštni nabiralnik, in sicer v elektronski obliki (na CD, DVD, USB) na naslovu Nad izviri 6, Miklavž. Besedilo naj bo v wor-
dovem dokumentu, fotografije pa visoko resolucijskem in v .jpg zapisu. Skupaj z besedilom nam posredujte še naslednje podatke: svoje ime in priimek, 
točen naslov, št. transakcijskega računa in davčno številko. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja člankov in spremembe naslovov. Ponatis celote ali 
posameznih delov glasila je mogoč le s predhodnim pisnim dovoljenjem. Nenaročenih fotografij ne vračamo.

REKONSTRUKCIJA CESTE 
MIKLAVŽ – DOBROVCE

VIDNOST TV-MIKLAVŽ
PO CELOTNI SLOVENIJI

V mesecu juniju se bo pričela rekonstrukcija Kidričeve ceste 
od Miklavža do Dobrovc. Dela bo izvajalo podjetje Cestno 
podjetje Ptuj, d. d., pogodbena vrednost gradbenih del 
znaša 435.648 EUR. Projekt zajema rekonstrukcijo ceste od 
mosta do začetka Dobrovc ter izgradnjo javne razsvetljave 
od vrtca v Miklavžu do začetka Dobrovc. Promet motornih 
vozil bo potekal izmenično enosmerno s semaforji 
ob polovični zapori ceste. V primeru popolne zapore 
(asfaltiranje) bo obvoz urejen na relaciji Rogoza-Skoke. 
Dela se bodo predvidoma izvajala 3 mesece. Podrobnejše 
informacije o zaporah bodo objavljene na spletni strani 
občine. V času izvajanju del voznike in druge uporabnike 
površin prosimo za strpnost in razumevanje.

Simon Hmelak,
občinska uprava

TVM lahko spremljate v programskih shemah treh največjih 
slovenskih ponudnikov TV-storitev:
• TELEMACH, programsko mesto 729 (v paketih Eon po 
celotni Sloveniji)
•  TELEKOM SLOVENIJE - SIOL TV, programsko mesto 691 (v 

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

Najpomembnejše dogodke v naši občini si lahko 
ogledate v informativni oddaji Lokalni utrip, in sicer vsak 
drugi torek ob 20. uri. Ob tem uredništvo pripravlja še 
celotne posnetke občinskih sej naše občine ter posnetke 
najzanimivejših kulturnih in športnih prireditev. Prav tako 
je program sestavljen iz oddaj zunanje produkcije. V celoti 
so prenovljene videostrani.
Informativno oddajo Lokalni utrip Občine Miklavž na 
Dravskem polju lahko spremljate tudi na regionalni 
televiziji SIP TV. Na sporedu je v sredo in petek ob 19. 30 uri. 
Vabljeni k ogledu.
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UVODNIK

Nič kaj prijetni dnevi niso za nami. In nič kaj prijetni 
pred nami. Govorim samo v imenu tistih, ki smo pri 
svojem razpoloženju odvisni od vremena. Prijetno v tej 
neprijetnosti je, da vendarle počasi in vztrajno dosegamo 
predpisane COVID kazalnike za prehod v t. i. zeleno fazo. 
Verjamem, da bomo vremenski odvisniki dočakali tudi 
sončno in toplo vreme, in verjamem, da bomo vsi skupaj 
v kratkem dočakali tudi zeleno fazo. To pomeni odpravo 
večino omejitvenih ukrepov, ki nam že skoraj leto in pol 
grenijo življenje. Takrat bomo končno zadihali s polnimi 
pljuči in se svobodno družili, čeprav smo bili v preteklih 
dneh že deležni rahle uverture s postavitvijo majskih 
dreves. Letos so še delovni stroji nadomestili krepke fante 
in moške, v prihodnje bo spet tako, kot je bilo. Ročnodelke 
Prosvetnega društva Mateja Bora so zaorale ledino z 
organizacijo prve postkoronske kulturne prireditve z 
organizacijo razstave del pridnih rok svojih članic in pridnih 
rokic vrteških ter šolskih otrok. 
Kot bi pihnil, je pred nami že dopustniško obdobje. Če 
si kdaj zaslužimo »dolgo vroče poletje«, potem si ga 
zaslužimo zdaj. Glede na to, kaj vse smo pustili za sabo, 
si sedaj zaslužimo predvsem družbo in prijetno počutje. 
Gotovo veselje ne bo popolno, pa vendarle. Namesto 
nagovora »dobrodošli« ali »kako ste«, bomo deležni strogo 
formalnega vprašanja »prebolel, cepljen ali testiran?«.   
Še pred poletjem bomo na občini pred novimi in novimi 
izzivi. Korona nas ni ustavila. Smo pred začetkom dveh 
pomembnih investicij. Že čez nekaj dni bodo delovni 
stroji zabrneli na trasi ceste, ki povezuje kraja Miklavž 
in Dobrovce ter predstavlja pomembno občinsko in 
medobčinsko tranzitno prometnico. Šolske počitnice bodo 
prinesle odprtje gradbišča tudi na šoli v Miklavžu, ki bo z 
novogradnjo, katera predstavlja svojstven projektantski 
in gradbeni izziv, bogatejša za tri nove učilnice in večjo 
jedilnico. Izjemen uspeh s podpisom pogodbe o državnem 
financiranju kompletne obnove Ptujske ceste skozi naselje 
Miklavž v vrednosti okrog 4 mio EUR smo nadgradili z 
nedavno pozitivno vladno odločitvijo o podpori operacije, s 
katero smo zaprli zadnjih 1,5 mio EUR za izgradnjo pločnika 
in kolesarke na obeh straneh ceste, kar je v popolni domeni 

naše občine. Pridobili smo še 615.604 EUR dodatnih 
evropskih in nacionalnih sredstev. K temu bo naša občina 
končno dodala 900.000 EUR lastnih proračunskih sredstev. 
S tem je finančna konstrukcija za našo občino tega mega 
projekta zaključena in dobili smo zeleno luč za izvedbo 
že v letošnjem in pretežno v prihodnjem letu. Upamo, da 
nas tudi pri izvedbi povonja sreča. Zavedam se, da naša 
občina ni samo beton in asfalt, ki ga odrejamo iz občinskih 
pisarn. Tik pred izvedbo so tudi številni vrednostno manjši, 
vendar v naših krajih pomembni projekti, ki smo jih v duhu 
t.i. participatornosti proračuna načrtovali v sodelovanju 
s krajevnimi sveti. V Skokah je vsako leto lepši, bogatejši 
in bolj opremljen športni park, v Dobrovcah bodo 
nogometnim tekmam dodatno spektakularnost dodali 
novi žarometi, v Miklavžu bomo miklavžev in božični 
čas letos premierno dočakali na novi tržnici, ki bo poleg 
tržnega oz. sejemskega dela zajemala tudi kulturno in 
rekreativno športno infrastrukturo. V Dravskem Dvoru 
pospešeno gradimo in načrtujemo še zadnji del popolne 
komunalne infrastrukture v celotnem kraju. Imamo vizijo 
in imamo svetilnik upanja, ki so mu EU in državni uradniki 
nadali ime Sklad za okrevanje (Recovery fund). Občine 
imamo obljubljene del te pogače, upamo, da to upanje 
postane realnost.   
Pri nekaterih občinskih projektih in razvojnih planih imamo 
žal manj sreče. Pa ne zaradi evropskih, državnih, vesoljskih, 
vremenskih… ali kakršnih že »običajnih ovir«, temveč 
izključno zaradi ovir, ki si jih postavimo sami. Včasih kakšno 
oviro že pridela tudi občinska politika različnih pogledov, 
interesov in ambicij, vendar tokrat moram javno povedati, 
da so lahko pre/visoka ovira tudi posamezni občani. Občani, 
ki v bistvu predstavljamo našo lokalno skupnost. Še vedno 
so med nami ljudje, ki ne dojemajo pojmov javno dobro 
in javna korist. Ne dojemajo dejstva, da lokalna skupnost 
lahko deluje in preživi samo po principu »nekaj mora vsak 
žrtvovati, da lahko več pridobimo vsi skupaj«. Tako je bilo 
že v času prvih organiziranih človeških skupnosti, tako je 
danes in nikoli ne bo drugače.
Spoštovane občanke in občani, preživite prihajajoče dolgo 
vroče poletje kar se da zabavno in nepozabno. Veselite se, 
sprostite, pridobite veliko pozitivnih čustev in energije. 
Naj nam poleg poletne topline duševno toplino prinese 
pozitivna misel:

Sleherni dan našega bivanja
je neulovljiv biser

v nizu draguljev
na unikatni

ogrlici življenja. 

Egon Repnik,
župan
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POROČILO KOMISIJE ZA PRIZNANJA 
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2020

PREJEMNIKI PRIZNANJ
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU V LETU 2020

Na osnovi Javnega razpisa za podelitev priznanj Občine 
Miklavž na Dravskem polju za leto 2020, objavljenega v 
lokalnem glasilu »Miklavške novice« in na spletni strani 
občine www.miklavz.si, so v razpisnem roku prispeli trije 
predlogi za podelitev priznanj trem kandidatom.
Komisija v sestavi Ivan Knez in Janez Beranič kot člana ter 
Lidija Lepej kot predsednica je imela možnost podeliti 
naslednja priznanja:
–  naziv častni občan Občine Miklavž na Dravskem polju,
– zlati, srebrni in bronasti grb in
– plaketo Občine Miklavž na Dravskem polju.
Pri svojem delu je Komisija upoštevala Odlok o priznanjih 
Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 23/2015 in 
25/2019) za podelitev zlatega, srebrnega in bronastega 
grba, plakete in naziva častni občan Občine Miklavž na 
Dravskem polju, ki predvideva omejitve oziroma pogoje za 
podelitev priznanj, in sicer:
–  zlati, srebrni in bronasti grb ter plaketa se lahko podeli 

enkrat letno;
–  ob posamezni podelitvi so lahko podeljeni največ trije 

grbi in dve plaketi;
–  hkrati so lahko podeljeni trije grbi istega ranga brez 

drugih dveh grbov;
–  posameznemu prejemniku je mogoče podeliti samo eno 

priznanje.
Za priznanja so prispeli naslednji predlogi: Društvo Snop, 
Jožef Duh in Ivan Klasinc.
Predlagatelji priznanj so bili: Manja Rudolf, Stranka Dialog 
za napredek in KS Dobrovce.

Za bronasti grb sta bila predlagana dva kandidata in eden 
za zlatega.
Komisija se je sestala na dveh sejah, in sicer 5. marca 2020 
in 10. marca 2020. Člani komisije so preverili pravočasnost, 
popolnost in ustreznost podanih predlogov. Osnovno 
merilo pri njenem odločanju je bil pomen in veličina 
dosežkov nominiranca pri razvoju kraja, občine, društev 
v njej ali njegovo prostovoljno delo in vrednost njegovih 
prispevkov, ki so pomembno vplivali na razvoj in ugled 
občine.
Po temeljiti razpravi so člani komisije na podlagi prvega 
odstavka 14. člena Odloka o priznanjih  (MUV, št. 23/2015 
in 25/2019) soglasno odločili, da prejmejo v letu 2020 
priznanja Občine Miklavž na Dravskem polju:
1. zlati grb Občine Miklavž na Dravskem polju: IVAN 
KLASINC
2. bronasti grb Občine Miklavž na Dravskem polju: JOŽEF 
DUH
3. bronasti grb Občine Miklavž na Dravskem polju: 
DRUŠTVO SNOP – društvo za ustvarjalne dejavnosti in 
terapevtsko podporo družinam v stiski.
Utemeljitve podeljenih nagrad so bile podane ob 
občinskem prazniku na Svečani seji.

Lidija Lepej,
predsednica Komisije za priznanja

IVAN KLASINC - zlati grb Občine Miklavž na Dravskem 
polju: za dolgoletno in uspešno vodenje številnih razvojnih, 
družbenih in kulturnih dejavnosti v kraju Dobrovce
Ivan Klasinc je velik del svoje življenjske energije in 
ustvarjalnega potenciala  delil s sokrajani v krajevni 
skupnosti Dobrovce, kjer je z izjemnim čutom za sočloveka 
in potrebe kraja tvorno in povezovalno sodeloval in deloval 
pri vseh pomembnih razvojnih pridobitvah. Izpostaviti 
velja  razširitev vrtca Ciciban in podružnične šole Dobrovce, 
izgradnjo kanalizacije, prav tako pa tudi prisotnost pri vseh 
drugih kulturno-socialnih prireditvah, ki gradijo in utrjujejo 
utrip skupnosti.
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JOŽEF DUH - bronasti grb Občine 
Miklavž na Dravskem polju: za 
angažirano sodelovanje v krajevnih 
organizacijah ter društvenih dogodkih 
v Občini Miklavž na Dravskem polju

PREJEMNIKI ŽUPANOVIH PRIZNANJ 
V LETU 2020

RIBIŠKO DRUŠTVO MIKLAVŠKA 
MLAKA: ob 20-letnici uspešnega 
delovanja društva
Zgodovina organiziranega ribištva 

pa je priljubljeno sprehajališče, 
zbirališče, prava mini šola v naravi. 
Skrbijo tudi za pretok vode v vseh treh 
miklavških ribnikih, udeležijo pa se 
tudi dejavnosti družabnega značaja: 
postavljanje kresa, majskega drevesa, 
čistilne akcije in podobno.

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV MI-
KLAVŽ: ob 20-letnici uspešnega 
delovanja društva
Člani društva vinogradnikov Miklavž 
negujejo staro slovensko navado 
gojenja vinske trte, tradicijo, kulturo 
in običaje, vezane nanjo. Društvo 
deluje že od leta 1999 na pobudo 
ljubiteljskih vinogradnikov Ernesta 
Centriha in Jožeta Emeršiča, uspešno 
pa ga vodi že dvaindvajset let 
predsednik Ivan Knez.
Člani so skrbni gospodarji svojih 

organizaciji Združenja borcev za 
vrednote NOB. S svojo srčnostjo 
in zgledom nedvomno prispeva k 
ugledu celotne Občine Miklavž na 
Dravskem polju.

DRUŠTVO SNOP – bronasti grb 
Občine Miklavž na Dravskem polju: 
za ustvarjalno, kulturno, terapevtsko 
in humanitarno delo v zadnjem 
obdobju
Društvo Snop udejanja svoje 

poslanstvo skozi umetnost in 
terapevtsko podporo družinam v 
stiski. V svojem petletnem obstoju je 
nanizalo vrsto ustvarjalnih, kulturnih, 
terapevtskih, prostovoljskih in 
humanitarnih dosežkov tako v 
Občini Miklavž na Dravskem polju 
kot tudi drugod po Slovenji in celo v 
tujini. S svojo ustvarjalno energijo in 
sodobnimi pristopi skozi dramsko, 
glasbeno, gibalno in likovno 
umetnost omogočajo ranljivim 
skupinam otrok, mladostnikov in 
odraslih razvijati ustvarjalni potencial 
in  socialne veščine. Tako so v občini 
prisotni na kresovanju, pri prireditvah 
v času Veselega decembra in 
praznovanja občinskega praznika, 
na Interaktivnem dnevu OŠ Miklavž, 
na Fan Placu Geli pa so predšolske 
in šolske otroke razveseljevali na 
sobotnih ustvarjalnih delavnicah.

Jožef Duh je s svojimi idejami, 
zagnanostjo in energijo že vrsto let 
prisoten pri organizaciji in izvedbi 
dogodkov in prireditev širom občine. 
V društvenih dejavnostih je aktiven 
v Jet ski klubu Miklavž, Turističnem 
društvu Miklavž in Krajevni 

sega v naši občini v leto 1999, ko je 
bilo ustanovljeno ribiško združenje 
Miklavška mlaka, njihovo lovišče pa je 

postal zajezitveni zbiralnik meteornih 
vod, imenovan Miklavška mlaka. 
Bogate izkušnje, angažiranost članov 
in skrb za naravo so pripomogli, da 
se je članstvo v nekaj letih močno 
povečalo, s tem pa razširila tudi 
interesna področja. Zato so združenje 
l. 2007 poimenovali v Ribiško družino 
Miklavška mlaka in postali polnopravni 
član zveze ribiških družin. Vizija 
upravnih odborov v vseh 20-ih letih, 
marljivost in pripravljenost članov za 
udarniško delo so pripomogli, da je 
zbiralnik počasi, a vztrajno spreminjal 
svojo podobo. Utrdili in uredili so 
nabrežino, posadili drevesa, postavili 
prvi leseni most. Razdelitev ribnika na 
lovni del in drstišče sta pripomogla, 
da je Mlaka članom ponujala obilo 
ribiškega veselja  ob ribolovnih dneh 
in organiziranih tekmovanjih, postala 
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vinogradov, o čemer pričajo visoki 
rezultati ocenjevanja njihovih vin, 
budno pa bdijo tudi nad potomko 
Stare trte z Lenta, ki so jo zasadili 
pri Domu upokojencev. Miklavški 
vinogradniki so poznani širom naše 
občine, saj skoraj ni večje prireditve, 
kjer ne bi sodelovali s svojo dobro 
kapljico. Poleg raznih prireditev, 
kot so prva rez, miklavška trgatev, 
martinovanje, z veseljem sodelujejo 

POROČILO KOMISIJE ZA PRIZNANJA 
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2021
Na osnovi Javnega razpisa za podelitev 
priznanj Občine Miklavž na Dravskem 
polju za leto 2021, objavljenega v 
lokalnem glasilu »Miklavške novice« in 
na spletni strani občine www.miklavz.
si, je v razpisnem roku prispelo šest 
predlogov za podelitev priznanj dvema 
kandidatoma.
Komisija v sestavi Ivan Knez in Janez 
Beranič kot člana ter Lidija Lepej kot 
predsednica je imela možnost podeliti 
naslednja priznanja:
–  naziv častni občan Občine Miklavž 

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

polju.
Pri svojem delu je Komisija upoštevala 
Odlok o priznanjih Občine Miklavž 
na Dravskem polju (MUV, št. 23/2015 
in 25/2019) za podelitev zlatega, 
srebrnega in bronastega grba, plakete 
in naziva častni občan Občine Miklavž 

na Dravskem polju, ki predvideva 
omejitve oziroma pogoje za podelitev 
priznanj, in sicer:
–  zlati, srebrni in bronasti grb ter plaketa 

se lahko podeli enkrat letno;
–  ob posamezni podelitvi so lahko 

podeljeni največ trije grbi in dve 
plaketi;

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

–  posameznemu prejemniku je mogoče 
podeliti samo eno priznanje.

Za priznanja so prispeli naslednji 
predlogi: Edvard Škrabl in Janez Krajnc.
Predlagatelji priznanj so bili: KO RK 
Skoke, ŠRD Skoke, KS Skoke, KUD 
Zvonke Antoličič, KS Miklavž in Društvo 
vinogradnikov Miklavž.
En kandidat je bil predlagan za častnega 
občana in eden za zlati grb.
Komisija se je sestala na seji dne 26. 
februarja 2021. Člani komisije so 
preverili pravočasnost, popolnost 

tudi na prireditvah, ki jih organizirajo 
druga društva.

PODJETJE CONTRAST, D. O. O.: 
ob 30-letnici uspešnega delovanja 
na področju veleprodaje rezanega 
cvetja, lončnic in dekorativnih 
dodatkov
Preplet naključij ali pa usode 
je pripomogel, da je leta 1990 
vzniknila ideja o profesionalni oskrbi 
slovenskega trga z rezanim cvetjem, 
in ustanoviteljica podjetja Contrast, 
d. o. o. gospa Tatjana Rožanc je 
prostor za svojo dejavnost našla 
tukaj, v Miklavžu. Osnovni dejavnosti, 
veleprodaja rezanega cvetja sta se 
pridružili še ponudba lončnic in 
dekorativnega materiala. Dobavitelje 
so poiskali v kvalitetnih vrtnarijah 
Nizozemske, Italije, Kolumbije, 
Ekvadorja in Izraela, 2-do 3-krat 
tedenska dostava pa zagotavlja svežo 
in kakovostno izbiro. Široka ponudba, 

kakovost izdelkov in redna dostava 
so pripomogli, da je danes podjetje 
Contrast največji dobavitelj rezanega 
cvetja in lončnic v Sloveniji. Svojim 
odjemalcem pa ne ponujajo zgolj 
izdelkov, pač pa jih spodbujajo pri 
nadgrajevanju poklicnega znanja, 
še posebej v času covid ukrepov so 
cvetličarjem nudili neprecenljivo 
pomoč pri usmerjanju prodaje preko 
spleta.

in ustreznost podanih predlogov. 
Osnovno merilo pri njenem odločanju 
je bil pomen in veličina dosežkov 
nominiranca pri razvoju kraja, občine, 
društev v njej ali njegovo prostovoljno 
delo in vrednost njegovih prispevkov, 
ki so pomembno vplivali na razvoj in 
ugled občine.
Po temeljiti razpravi so člani komisije 
na podlagi prvega odstavka 14. člena 
Odloka o priznanjih  (MUV, št. 23/2015 
in 25/2019) odločili, da prejmejo v 
letu 2021 priznanja Občine Miklavž na 
Dravskem polju:
1. Naziv častni občan Občine Miklavž na 
Dravskem polju:            EDVARD ŠKRABL
2. Priznanje zlati grb Občine Miklavž na 
Dravskem polju:              JANEZ KRAJNC
Utemeljitve podeljenih nagrad so bile 
podane ob občinskem prazniku na 
Svečani seji.

Lidija Lepej,
predsednica Komisije za priznanja
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PREJEMNIKI PRIZNANJ 
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU V LETU 2021
EDVARD ŠKRABL – častni občan 
Občine Miklavž na Dravskem polju: 
za izjemen dolgoletni prispevek na 
družbeno političnem področju ter 
zavzetost in srčnost pri humanitarnem 
delovanju kot tudi za prizadevanje 
k enakomernemu razvoju lokalne 
skupnosti

G. Edvard Škrabl je velik del svojega 
ustvarjalnega potenciala in življenjske 
energije delil s sokrajani v KS Skoke 
in širše v občini Miklavž. Začetki 
njegovega plodnega dela segajo v 
leto 1968, ko se je z družino preselil 
v Skoke. Z osebnim prizadevanjem, 
strokovnostjo in veliko odgovornostjo 
je veliko pripomogel k izgradnji 
komunalne infrastrukture v Skokah. 

Velja tudi izpostaviti njegovo 
delovanje v Svetu KS Skoke, 
ureditve Doma krajanov, izgradnje 
otroškega, košarkarskega igrišča, 
igrišča za petanke. Sodeloval je pri 
ustanovitvi Športno rekreacijskega 
društva Skoke. Prav tako je član več 
društev, v katerih tvorno sodeluje: 
Glog, Turistično društvo Miklavž, 
Gobarsko društvo Snežka Dobrovce, 
Društvo vinogradnikov Miklavž… S 
svojim prostovoljnim delom je preko 
RK Skoke pomagal veliko ljudem v 
stiski. Veliko humanitarno delo, ki 
ga je opravil, je pomoč pri nabavi 
bivalnika za bolnega krajana Skok. 
Leta 2002 je bil izvoljen za člana OS 
občine Miklavž, v katerem je opravljal 
pomembne funkcije. Po upokojitvi 
leta 2000 se je g. Edvard Škrabl vključil 
v družbenopolitično delo v KS Skoke 
in občino Miklavž. Za svoje delo je 
prejel veliko priznanj in plaket.

JANEZ KRAJNC – zlati grb: za 
dolgoletno in uspešno ustvarjalno 
delo na področju ljubiteljske kulture 
ter za prispevek k ohranjanju 
etnografske kulturne dediščine v 
Občini Miklavž na Dravskem polju
G. Janez Krajnc je s svojim plodnim 
delom na področju kulture in 

umetnosti veliko doprinesel k 
razvoju v občini Miklavž. V društvenih 
dejavnostih je aktiven v KUD Zvonke 
Antoličič, Društvu vinogradnikov 
Miklavž, Društvu upokojencev 
Miklavž, Lovski družini Malečnik. 
Prav tako je njegov glas čuti že 38 let 
v mešanem pevskem zboru in 23 let 
v moškem pevskem zboru Društva 
upokojencev Miklavž. Veliko let je 
skrbel za naš kulturni dom. Igra tudi 
v tamburaškem orkestru, ki je bil 
ustanovljen na njegovo pobudo. 
Njegova skrb je namenjena tudi 
potomki Stare trte, za katero skrbi kot 
občinski viničar. S svojim zgledom 
in srčnostjo nedvomno prispeva k 
ugledu celotne občine Miklavž na 
Dravskem polju.

ŽUPANOVA PRIZNANJA
V LETU 2021

ERIKA LEŠNIK: za dolgoletno uspešno delo v 
DU Miklavž 
Erika Lešnik je tajnica Društva upokojencev 
Miklavž že 27 let. Je steber organizacije 
družabnih dogodkov, izletov, letovanj, 
posebno skrb pa namenja ostarelim, bolnim in 
pomoči potrebnim članom društva in jih zna 
s svojim možem, Rajkom Lešnikom, pogosto 
razveseliti z obiskom. V letih 2013 in 2014 je 
bila tudi predsednica krajevnega sveta Miklavž.
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ERIKA ZAGERNIK: za dolgoletno 
uspešno delo v DU Miklavž

Delo blagajničarke Društva 
upokojencev Miklavž pa že 25 let 
zgledno opravlja Erika Zagernik. 
Budno bdi nad financami društva, ne 
pozna črnega fonda, pa tudi približnih 
izračunov ne. Njen odgovorni odnos 
do vodenja poslovnih dogodkov je 
garancija za dobro organizacijo izleta, 
prireditve, obdaritev.  Tudi Eriko 
Zagernik  odlikuje močan socialni čut 
do soljudi. 

LEKARNA MIKLAVŽ: ob 25-letnici 
uspešnega delovanja na področju 
lekarniške dejavnosti

Ko je leta 1995 v večnamenskem 
zasebnem objektu svoje prostore 
odprla Lekarna Miklavž, je bila v 
občini zaokrožena skoraj celotna 
zdravstvena oskrba. Lekarna, ki jo vsa 
leta vodi Maja Vrabl Miglar, je hitro 
pridobila dober sloves in obogatila kraj 
z nudenjem celovite oskrbe z zdravili 
za prebivalce Miklavža, bližnje in tudi 

širše okolice. Po desetih letih dela v 
najetih prostorih so se preselili v novo 
zgradbo na Ulici Planinčevih in tukaj 
nadaljujejo uspešno zgodbo. Trudijo 
se za celovito, smiselno in kvalitetno 
ponudbo zdravil in drugih pripravkov 
za zdravljenje, nego in vzdrževanje 
vitalnosti. Vse našteto sovpada z 
dobrim sodelovanjem z zdravstveno 
ambulanto v Miklavžu, s patronažnimi 
sestrami, s fizioterapevtko in seveda z 
občino Miklavž. Takšno medsebojno 
sodelovanje prihrani marsikatero pot 
uporabnikom zdravstvenih storitev. 
Ponosni smo, da imamo lekarno, kjer 
zdravita tako nasvet kakor nasmeh.

PODJETJE LAMOT: ob 40-letnici 
uspešnega delovanja na področju 
avtoprevozništva in vulkanizerstva

Delavnost in podjetnost sta leta 1980 
avtoprevoznika Zdravka Lamota 
vodili k nastanku lastnega podjetja 
LAMOT EXPRES.  Sprva je nudil prevoz 
razsutega tovora s tako imenovanimi 
kiper prevozi v okolici, kmalu pa 
razširil vozni park, nabavil kamione, 
povečal številčnost zaposlenih v 
podjetju in se lotil mednarodne 
špedicije. Opogumljeni z uspehom so 
se lotili novih projektov - na domačem 
dvorišču so ob stanovanjski hiši 
zgradili večjo delavnico, osnovno 
dejavnost pa razširili s široko ponudbo 
avtoservisnih in vulkanizerskih 
storitev. Ustanovitelj podjetja, 
Zdravko Lamot , se je l. 2016 upokojil, 
njegovo delo pa uspešno nadaljujeta 
hči Tjaša in žena Marta.
Velja še omeniti, da je bil Zdravko 
Lamot tudi član prvoizvoljenega 

občinskega sveta in pomagal orati 
ledino novoizvoljene občine Miklavž 
na Dravskem polju.

NK MIKLAVŽ: ob 40-letnici aktivnega 
in uspešnega delovanja na športnem 
področju

Zgodba ta najpomembnejše 
postranske stvari našega planeta se 
je v Miklavžu začela leta 1980, ko 
je bil ustanovljen Nogometni klub 
Miklavž. V teh letih se je zvrstilo 
ogromno število igralcev, ki so 
nanizali zavidljive uspehe. Omeniti 
velja prvo mesto v Mariborski ligi 
v sezoni nastanka društva, torej 
1980/81, pa 4. mesto  v 1. slovenski 
nogometni ligi vzhod v sezoni 
2017-2018 s selekcijo U15, uvrstitve 
v trenutni lestvici pa članstvo v 1. 
slovenski nogometni ligi obetajo 
tudi mladinski in kadetski selekciji . 
Trenutno so najštevilčnejše športno 
društvo, saj štejejo skoraj 300 članov, 
od nogometnega vrtca, nogometne 
šole, članske in veteranske ekipe. Že 
16 let so organizator odmevnega 
mednarodnega nogometnega 
turnirja Miklavž kap, prisotni pa so 
na številnih akcijah, ki jih organizira 
občina. Trudijo se, da mladi poleg 
športnih užitkov pridobijo tudi 
vseživljenjske izkušnje - delavnost, 
borbenost, kolektivnost in 
prilagodljivost.
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DELO ZA SKUPNO DOBRO 
VEDNO OBRODI SADOVE

Pogovor z Edvardom Škrablom, 
letošnjim častnim občanom

Podelitev naziva častni občan je najvišje priznanje, 
ki se podeli posamezniku, katerega prispevek k 
ugledu in napredku občine je trajen. Kako doživljate 
izkazano čast in spoštovanje?

Neizmerno vesel in hvaležen sem za podeljen častni 
naziv. Še posebej zato, ker minevajo že tri leta, odkar 
nisem več aktivno vpet v delo krajevnega sveta in občine. 
V tem času se je zasedba članstva že močno spremenila. 
Prihajajo novi ljudje in marsikdo  moje vključenosti v 
dogajanja zadnjih desetletij več ne pozna, pa vendar je 
svet krajevne skupnosti Skoke  prepoznal moj prispevek in 
me predlagal za  to priznanje. In če pomislim, da za svetom 
krajevne skupnosti stoji skupnost prebivalcev, ki se je s tem 
predlogom strinjala in bila pripravljena predlog utemeljiti 
in argumentirati, je hvaležnost iskrena in globoka. Če 
širša skupnost prepozna tvoj trud, ima priznanje največjo 
vrednost.

Vaša življenjska pot ni bila kot ekspresi vlak, ki nas 
izstreli na končni postaji. Imela je veliko vmesnih 
postankov s pomembnimi izkušnjami.

Rojen sem v Zbelovski gori pri Ločah in tam obiskoval prve 
tri razrede osnovne šole. Kasneje smo se s starši preselili 
v Laporje. V tamkajšnji šoli sem zaključil 5. razred, nižjo 
gimnazijo pa sem obiskoval v Slovenski Bistrici.
Leta 1960 sem se sicer izučil za mizarja, a je usoda hotela, 
da me je med poletnimi počitnicami v Velenju poklic 
rudarja kopača navdušil. Iskreno povedano, ne poklic, 
pač pa dober zaslužek in izučil sem se še za ta poklic. Po 
služenju vojaškega roka sem se preselil k sestri v Maribor, se 
zaposlil, spoznal bodočo ženo Ljubo in se še tretjič odločil 
ZA izobraževanje. Dokončal sem IKŠ, ob delu zaključil še 
tehniško stopnjo in kasneje tudi diplomiral. Zadnjič sem 
šolske klopi gulil na Delavski univerzi, kjer sem l. 1981 
opravil izpite iz nemščine.

In našel prostor za skupni dom v Skokah.
Z Ljubo sva l. 1968 kupila parcelo v Skokah in v treh mesecih 
postavila majhno hiško, sprva brez elektrika in vodovoda 
(skopala sva vodnjak). Počasi in vztrajno sva gradila svoj 
dom in pri tem mi je bilo znanje vseh pridobljenih poklicev 
v veliko pomoč. Leta 1975 sva se dokončno vselila.

V kakšnem spominu so vam ostale Skoke takratnega 
časa?

Takrat so bile Skoke majhen zaselek, kombinacije kmečkega 
in delavskega naselja, brez urejene infrastrukture, ker je 
pač takrat tako bilo. 

Želja pa napredku Skok vas je hitro povezala s 
somišljeniki.

Takratna družbena organizacija je bila povsem drugačna. 
Sodili smo pod družbeno politično skupnost občin Maribor 
oz. občino Maribor Tezno, kjer je vsaka krajevna skupnost 
imela svojega predstavnika. Za Skoke je bil to Ivan Godec, 
za Dobrovce pa Niko Pisansky. Ko sem prevzel vodenje 
KO Zveze komunistov, smo začeli sodelovati in hitro našli 
skupni jezik. Predvsem smo prepoznali potrebo po skupnih 
prostorih in l. 1980 začeli z izgradnjo doma (danes Dom 
krajanov).
V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja je kraj pripadal skupščini 
občine Maribor-Tezno. To je bil čas bliskovitega napredka. 
Po zaslugi Ivana Godca smo ustanovili krajevni svet v 
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Skokah, pripravili suveren program in  usklajevali akcije, ki 
so temeljile predvsem na udarniškem delu. Še posebej smo 
bili veseli, ko smo l. 1982 namenu predali dom krajanov.

Prostovoljstvo, udarniško delo, dobrodelnost tistega 
časa je bilo Skokam in njenim krajanom v ponos?

Solidarnost in pripravljenost sokrajanov je bila izjemna. 
Vsakdo je ponudil svoj prispevek, bodisi fizično, s hrano 
in pijačo, ali pa vsaj z vzpodbudno besedo. V času mojega 
predsedovanja krajevnemu svetu Skoke smo člani 
krajevnega sveta spomladi pometali naše ulice. S tem smo 
želeli vzpodbuditi krajane, da bi dobili občutek pripadnosti 
in soodgovornosti za videz kraja, saj zgledi vlečejo bolj 
kot besede in uspelo nam je, kmalu je praktično vsako 
gospodinjstvo začelo skrbeti za svojo okolico.

Kjerkoli ste se vključili, ste s svojo delovno vnemo, 
zagnanostjo in osebnim nastopom ljudi povezali - 
vključeni v razvoj kraja in občine v številnih odborih, 
skupinah…

Upokojitev leta 2000 je prinesla več prostega časa in 
s tem možnosti vključevanja za razvoj kraja in občine. 
Tega leta sem postal član občinskega sveta in predsednik 
odbora za finance in gospodarjenje do leta 20016. Verjel 
sem, da delo za skupno dobro vedno obrodi sadove, 
zato sem bil prisoten na sestankih vseh odborov, ki 
so pripravljali predlog občinskega proračuna. Želel 
sem delovati povezovalno, da se načrti enakomerno 
porazdelijo med vse krajevne skupnosti, da se v odborih 
oz. komisijah izpostavijo prioritetne naloge… Mogoče 
je tudi to pripomoglo, da so bili predlogi proračunov na 
sejah občinskega sveta sprejeti brez bistvenih pripomb. 
Bil sem tudi član komisije za urejanje podatkov za odmero 
davka za nadomestilo stavbnega zemljišča, za približno 
330 gospodinjstev ni bilo točnih podatkov. Z ustreznim 
pristopom do strank smo na veliko začudenje geometra, 
ki je imel precej negativne izkušnje iz drugih občin, vse 
lepo uredili. Bil sem član vseh razpisnih komisij, tudi za 
samozaposlovanje, kjer so po mojem predlogu spremenili 
pravilnik o vračanju sorazmernega deleža. 
Na mojo pobudo se je spremenil pravilnik Komisije za 
priznanja, da bi občinska priznanja podeljevali brez 
finančnih nagrad in da aktivni člani krajevnega sveta ne 
morejo biti prejemniki županovih priznanj.
Omeniti moram tudi delovanje v KO RK Skoke, ki sva ga 
z ženo Ljubo prevzela od Vide Pisansky. V 18 letih sva 
pridobila preko 330 aktivnih članov. V vsaki ulici je bila 
ena ali dve osebi, ki sta spremljali socialno stanje ljudi in 
ob kakršnikoli stiski smo priskočili na pomoč. Med drugim 
smo svojemu sokrajanu uredili in opremili bivalnik. Skupno 
zavzetost je l. 2007 nagradil tudi takratni predsednik države 
Danilo Turk in nam podelil naslov Naj prostovoljni projekt.
Ustanovili smo tudi Cerkveno društvo Skoke, ki skrbi za 

izvedbo bogoslužja v naši kapelici in spominsko zvonjenje. 
Kapelica sodi pod spomeniško varstvo in zadnja leta zanjo 
zgledno skrbi občina.
Sem pa še vedno aktiven v številnih društvih: Društvu Glog, 
Turističnem društvu, Planinskem društvu, Gobarskem 
društvu Snežka, Društvu Akacijev izvir, DU Skoke in DU 
Miklavž. Nikoli mi ni bilo žal za vložen čas in trud. Sprotna 
zahvala mi je bila vzpodbuda za še boljše delo in tega mi 
ni zmanjkalo.

Pa Skoke niso pridobile le potrebne infrastrukture, 
razvoj kraja ste videli tudi v skrbi za mlade.

V času predsedovanja Brede Lovrin, sam pa sem bil 
podpredsednik, so se že začele aktivnosti za postavitev 
igrišča. Naključje je hotelo, da je občina želela prodati 
zemljišče, za katerega se je kasneje izkazalo, da ni 
primerno za gradnjo, in tako se nam je porodila ideja, da 
bi bilo primerno za športne aktivnosti. Ustanovili  smo 
Športno rekreacijsko društvo in na razpisu Fundacije za 
šport pridobili denarna sredstva v višini 34.000 evrov. S 
prijazno pomočjo občine in občinske uprave smo vztrajno 
uresničevali svoj projekt in leta 2011 svečano odprli 
košarkarsko igrišče.

Ob podelitvi častnega naziva ste prejeli sliko naše 
nekdanje krajanke Ksenije Čerče z naslovom 
PONIKANJE. Vam je slika všeč?

Svoje mesto je dobila v najbolj obiskanem prostoru naše 
hiše in vsakomur s ponosom povem, kaj mi pomeni. Takšna 
umetnina nosi dvojno sporočilo: zgodbo avtorja in zgodbo 
namena in zame je to neprecenljivo.

Kaj vas zdaj osrečuje?
Danes me osrečujejo moji bližnji. Po 55 letih skupnega 
življenja sva z Ljubo drug drugemu prirasla. Takšna sreča 
izpopolnjuje človeka. Vesel sem, da sta si sinova ustvarila 
svoji družini. Njuni otroci, najini štirje vnuki, nama 
osmišljajo in lepšajo dneve.

Andreja Senčar
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SOGLASNO LETOŠNJIM 
OBČINSKIM PROJEKTOM
Po utečenem protokolu in ob gostujočih poročevalcih je 
tudi marčevska občinska seja postregla s tematikami, ki 
posredno ali neposredno vplivajo na dinamiko razvoja 
občine Miklavž. V vrsti vsakokratnih poročil je tokrat Javni 
medobčinski stanovanjski sklad Maribor občini Miklavž 
kot soustanoviteljici predložil Poslovno finančni načrt in 
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem sklada v letu 
2021, kar je zbranim predstavila direktorica sklada Irena 
Španinger. Slednji bo iz naslova povečanega obsega dela 
na podlagi sklepa občinskih svetov dvakrat v letošnjem letu 
namenjena dodatna nagrada v višini do 20 % direktorjeve 
osnovne plače. 
Kako se je lansko leto izvajal Lokalni energetski koncept v 
občini Miklavž je v imenu Energetske agencije za Podravje 
predstavila dr. Vlasta Krmelj. Slednja z zadovoljstvom 
ugotavlja, da se vse več občanov odziva na razpise za 
nepovratna finančna sredstva s strani Eko-sklada RS. V 
letu 2020 je bilo uspešnih kar 112 gospodinjstev v občini 
Miklavž, leto poprej 83, v letu 2018 pa 55 gospodinjstev. 
Pri lanskoletnih naložbah v učinkovito rabo energije 
vsekakor izstopa vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje 
stavb (45), sledi vgradnja plinskega kondenzacijskega 
kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe 
(23), delna obnova stanovanjske stavbe-ovoj ali stavbno 
pohištvo (13), prezračevanje z rekuperacijo (13), vgradnja 
fotovoltaike (11), okolju prijaznejša prevozna sredstva (4) 
in vgradnja kotla na lesno biomaso za centralno ogrevanje 
(3).
Lidija Lepej je kot predsednica Komisije za priznanja 
občinski svet seznanila, da je komisija odločila, da se ob 
letošnjem občinskem prazniku naziv častnega občana 
nameni Edvardu Škrablu, zlati grb pa Janezu Krajncu. 
V miklavški občinski upravi so pričeli pripravljati nov Odlok 
o simbolih Občine Miklavž, ki določa občinski grb, zastavo 
in kot novost dodaja župansko protokolarno ovratnico. 
Novost je tudi Pravilnik o vodenju in izpeljavi postopka 
vpisa otrok v vrtec v občini Miklavž.
Miklavški občinski svet je podprl kandidaturo Saše 
Arsenoviča, Marka Soršaka in Stanislava Greifonerja za 
člane Razvojnega sveta regije Podravje v imenu interesov 
občin za obdobje do leta 2027.  
Po javni obravnavi, v kateri ni bilo pripomb, pač pa zgolj 
ob predlogih komunalnega odbora, se je pripravilo drugo 
branje in tudi potrditev Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
na območju občine Miklavž, ki je odslej predvsem zaradi 
novega Zakona o urejanju prostora iz leta 2018 usklajen s 
spremenjenimi določbami. Novi odlok minimalno odstopa 

od obstoječega odloka, ohranja se razmerje med faktorjem 
parcele in stavbe, poračunavanje vlaganj v komunalno 
opremo in občinske oprostitve plačila komunalnega 
prispevka. 
Drugega branje je bil deležen tudi Odlok o predmetu in 
pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 
lekarniške dejavnosti v občini Miklavž, ki je vključevalo 
popravke Ministrstva za zdravje  RS. 

Rekonstrukcija ceste Miklavž-Dobrovce
Investicijski program za Rekonstrukcijo ceste Miklavž-
Dobrovce, ki ga je izdelala družba Riso, d. o. o., je občinski 
svet potrdil na tem marčevskem sklicu. Investicija tako 
v dolžini dobrega kilometra, od Hoškega razvodnika do 
začetka naselja Dobrovce, zajema rekonstrukcijo ceste in 
izgradnjo javne razsvetljave s 13 svetilkami. Lokalna cesta 
bo predvideno ločena od pločnika oziroma kolesarske 
steze za 1,5 metra. Prav tako se predvideva hitrostna grbina 
s prehodom za pešce. Novo cesto, brez tisočerih zakrpanih 
lukenj, kot smo je bili vajeni doslej, bo še letos zamenjalo 
novo cestišče, kar pa je skupaj z novo razsvetljavo ocenjeno 
na 575.174,40 evrov.  Investicijo bo v celoti financirala 
občina Miklavž. Sočasno bo v istem obdobju urejen tudi 
pločnik z javno razsvetljavo v nadaljevanju obstoječe 
kolesarske steze, in sicer od uvoza v miklavški vrtec do Ul. 
Marjana Nemca, kjer se v preteklosti pločnik ni izvedel.  

Prizidava objekta OŠ Miklavž
Ker se število učencev v vsakem šolskem letu povečuje, je 
postala matična šola premajhna, potreba po dograditvi pa 
vse bolj glasna. To šolsko leto je matično šolo obiskovalo 531 
učencev, podružnico v Dobrovcah pa 91. Po pripravljenem 
dokumentu identifikacije investicijskega projekta  je 
občinski svet soglasno potrdil prizidavo dodatnih treh 
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učilnic in hodnika v nadstropju ter večje jedilnice v pritličju. 
Zagotovljeno bo tako dodatnih 364 m2, kjer bodo učilnice 
nameščene v nadstropju, dodatne površine jedilnice 
pa v pritličju. Za ta projekt, ki je načrtovan predvsem v 
času poletnih počitnic, se bo namenilo 400.000 evrov 
občinskega denarja. 

Pobude in vprašanja
Srečko Čuček je izpostavil neupravičeno kritiko nekaterih 
krajanov Dravskega Dvora v zvezi z izgradnjo pločnika 
Miklavž-Rogoza in kolesarske steze Dobrovce-Dravski 
Dvor.  Prav tako je opozoril na nepravilno parkirano vozilo 
v Ul. svobode v Miklavžu in na vse pogostejše odlaganje 
odpadkov pred gramozno jamo v Dogošah. Menil je še 
mnenje, da postopki za zamenjavo posode za mešane 
odpadke trajajo predolgo. 
Boštjan Hočevar je povprašal o ustrezni ureditvi 
telekomunikacijske omarice v Lovski ulici v Dravskem 
Dvoru,  za kar je bila družba Telemach že pozvana. Po 
svetnikovi oceni bi bilo smiselno spremeniti Poslovnik 
Občinskega sveta Občine Miklavž, da se doda možnost 
izvedbe glasovanja svetniku, ki se zaradi bolezni ne more 
udeležiti občinske seje. Da se naj od družbe DARS zahteva 
ponovna pogozditev gozda ob avtocesti pri Dravskem 
Dvoru in to z ustreznimi drevesi, je bila še ena pobuda. 
Ponovno se je ustavil pri že dani pobudi za povišanje 
protihrupne ograje ob avtocesti mimo Dravskega Dvora, 

za kar bi se naj na družbo Dars naslovila dodatna zahteva. 
Svetnik je ob tem izvedel, da se bo občina zavzemala 
pridobiti najnovejše rezultate obratovalnega monitoringa 
in strateške karte hrupa, mogoče pa tudi pričela z izdelavo 
študije hrupne obremenjenosti. 
Leonida Gavez Šerbinek je predlagala, da se pri otroškem 
igrišču v Ulici Zlatke Karer v Miklavžu označi prehod za 
pešce in doda opozorilni znak „Otroci na cesti“ ter da se po 
dela prostih dneh pumptrack proga v Miklavžu počisti in 
po potrebi sanira okolje. 
Sonja Horvat Tušek je dala pobudo, da se izvede čistilna 
akcija v okviru epidemioloških priporočil, saj je ob 
sprehajalnih poteh in drugod opaziti vse več odpadkov. 
Vlado Maksimović je ponovno izpostavil še nerealizirane 
umilitvene ukrepe (zasaditev vegetacije) in ostale 
obveznosti države iz memoranduma ob umeščanju Magne 
Nukleus in predlagal več vztrajnosti ter odločnosti na strani 
občine Miklavž. 
Silvo German je povprašal o odkupu dela gozda v Dravskem 
Dvoru, kjer je predvidena postavitev plinsko-regulacijske 
postaje. Iz odgovora občinske uprave je bilo lahko povzeti, 
da dogovor z lastnikom še vedno ni mogoč, s postopkom 
razlastitve pa se bo lahko pričelo po sprejetem novem 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Miklavž.

Mateja Pleteršek

MAJSKA DELOVNA VNEMA 
OBČINSKEGA SVETA

Po zelo obsežnem dnevnem redu in v aprilu neizpeljani 
redni občinski seji, so svetniki in svetnice 
na majskem rednem snidenju vsekakor zavihali rokave. 
Poleg grba in zastave smo v občini Miklavž uvedli dodaten 
občinski simbol - Župansko protokolarno ovratnico, za 
kar je bilo potrebno dopolniti Statut Občine Miklavž in 
primerno oblikovati Odlok o simbolih.
V drugem branju je tudi naša občina kot soustanoviteljica 
potrdila Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Snaga, d. 
o. o., s čimer v prihodnje odpade podeljevanje koncesij 
za opravljanje gospodarske javne službe. Ustanoviteljice, 
poleg Mestne občine Maribor še devet okoliških občin, torej 
tudi občina Miklavž, pridobijo posebne ustanoviteljske 
pravice, kot je denimo neposredno določanje cen in 
pogojev za izvajanje gospodarskih javnih služb. Zaradi 
uskladitve z Zakonom o lekarniški dejavnosti in vstopom 
novih ustanoviteljic je v prvem branju miklavški občinski 
svet potrdil Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni 
lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor. Vstop novih 
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ustanoviteljic se je tako omogočil tudi občinam, ki so v svoji 
sredi imele enoto Mariborske lekarne, a doslej niso bile 
ustanoviteljice s pripadajočimi pravicami, kot je denimo 
udeležba pri dobičku. Merilo za določanje ustanovitvenih 
deležev je število prebivalcev občine ustanoviteljice. Ker 
pa se ne smejo spreminjati razmerja med že obstoječimi 
ustanoviteljicami, je obveljal ključ, da se slednjim zaradi 
novih ustanoviteljic, deleži zmanjšajo sorazmerno.
Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor (RRA 
Podravje-Maribor) je v potrditev predložila spremembo 
pred kratkim potrjenega Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda RRA Podravje-Maribor, saj je potreba po 
reorganizaciji zavoda zaradi primerne pravne formulacije 
pripojenega Štajerskega tehnološkega parka, to zahtevala 
tudi od Občine Miklavž.
Zeleno luč občinskega sveta je dobilo tudi Poročilo o 
poslovanju javnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju 
za leto 2020, ki za področje osnovnega šolstva in predšolske 
vzgoje beleži presežek v višini 26.789,37 evrov. Presežek, 
in sicer v višini 321.938 evrov, pa je zaznamoval tudi Letno 
poročilo Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada 
Maribor za lansko leto, kar je poleg rebalanska letošnjega 
poslovno-finančnega načrta in potrebnih sprememb 
splošnih pogojev poslovanja zbranim predstavila 
direktorica sklada Irena Španinger.
Kakšno pa je bilo lanskoletno poslovanje Občine Miklavž 
na Dravskem polju, je izkazal Zaključni račun Proračuna za 
leto 2020. Občinski svet je tako izvedel, da so načrtovani 
prihodki bili realizirani v 97,99 %, odhodki pa v 87,23 
%. Že tri leta nerealiziran memorandum, sklenjen ob 
izgradnji Magne Nukleus za povečanje kapacitet javnega 
kanalizacijskega omrežja, znižuje odstotkovno sliko 
zaključnega proračuna, svoje je po besedah občinske 
uprave, prispevalo tudi izredno epidemiološko leto.
S prvim junijem letos bo stopila v veljavo nova cena 
storitve pomoč družini na domu, ki jo v naši občini opravlja 
6 oskrbovalk Doma Danice Vogrinec Maribor. Razlog 
povišanja cene je v spremenjeni zakonodaji na področju 
plač, zaradi epidemioloških razmer se je spremenil tudi 
strošek porabe materiala. Strošek subvencije občine se 
tako s 13,35 eur/h poviša na 14,72 eur/h ob delavnikih. 
Razliko do polne cene 20,72 eur/h poravnajo uporabniki.
Za urejanje naselja „Borov gozd“ v Miklavžu je bil potrjen 
tehnični popravek v Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu, kjer je odslej naklon dvokapne strehe določen s 
stopinjami in ne več v procentih.
Opravljen inventurni popis osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja je določeno opremo in inventar odpisal. Pred 
dokončnim uničenjem bo slednje ponujeno v uporabo 
društvom, klubom in organizacijam v občini. Za razširitev 
Jerebove ulice na začetku naselja Skoke v smeri Dobrovc 
bo po odločitvi občinskega sveta zaradi javne koristi 
oziroma razširitve vozišča sprožen postopek razlastitve 
nepremičnin v fizični lasti, v dolžini 70 m.

Pobude in vprašanja članic in članov občinskega sveta
V Skokah Vlado Makimović pogreša cestnoprometno 
ogledalo, in sicer v križišču Sadjarske in Češnjeve ulice.
Srečko Čuček je mnenja, da je potrebno preprečiti parkiranje 
osebnih vozil pred vhodom na miklavško pokopališče, saj 
je otežkočen dostop tako pešcem kot tudi kolesarjem. V 
neposredni bližini je sicer urejeno parkirišče za obiskovalce 
pokopališča, kjer pa so po njegovih ugotovitvah redno 
parkirana ista vozila, nekatera tudi v nevoznem stanju. 
Zato svetnik apelira, da se poskrbi za primerno označbo in 
obvesti inšpekcijske službe.
Leonida Gavez Šerbinek se je ponovno ustavila pri 
dogajanju ob pumptrack progi v Miklavžu, kjer pogreša 
primerno prometno označbo in oglede redarstva; opozarja 
tudi na množično zadrževanje otrok, ki so na skirojih 
udeleženci prometa.  

Demonstracijski projekt Povezani
Demonstracijski projekt Povezani bo izvajan na območju 
Podravske statistične regije, med osmimi občinami je 
tudi Občina Miklavž na Dravskem polju. Po regionalnem 
indeksu inoviranja se Vzhodna kohezija uvršča med 
zmerne inovatorke. Po številu patentnih prijav, ki veljajo 
za eno izmed meril inovativnosti, je bilo v letu 2018 v 
celotnem Podravju zgolj 8 patentov, 16 znamk in 1 model. 
Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH) je v prvem valu 
covid-19 na podlagi anket ugotovilo, da ima v Sloveniji le 
28 % podjetij zapisano strategijo digitalizacije, 40 % izvaja 
digitalizacijo procesov, 28 % šele načrtuje v letošnjem letu. 
Razlogi nerazvijanja digitalizacije so po zbranih podatkih 
pomanjkanje sredstev, tudi kadra in preveliki stroški. Da pa 
bi se izkoristili potenciali digitalne transformacije, se osem 
podravskih občin sistemsko povezuje na štirih področjih: 
varnost, zdravje, okolje in turizem. Partnerstvo pod 
imenom Povezani bo spremljalo in evidentiralo pereče 
problematike, kot so: poplave, alergeni in preseženi delci 
v zraku, število alergikov in asmatikov na nekem območju, 
spremljanje prevoza izdelkov, kjer so zabojčki opremljeni 
tudi z e-računom, ločeno zbiranje bioloških odpadkov... 
Projekt Povezani bo oblikoval 7 novih podatkovnih zbirk, 
na podlagi katerih se bodo kreirale aplikacije. Projekt je 
ocenjen na dobrih 1.100.000 evrov, pri čemer si Občina 
Miklavž obeta približnih 112.000 evrov za vzpostavitev 
Vremenske postaje z dodatnimi meritvami in digitalnega 
zbiralnika bioloških odpadkov. Z vzpostavitvijo projekta 
Povezani se bo uporaba sodobnih tehnologij in digitalizacije 
povečala, saj bodo na razpolago rešitve in zbrani podatki. 
Med drugim pa je demonstracijski projekt tudi osnova  za 
večje projekte naslednjega programskega obdobja v letih 
2021 do 2027, financiranih iz skladov Evropske unije.  

Mateja Pleteršek
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PRIZIDAVA OBJEKTA
MATIČNE ŠOLE
V proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, 
št. 3/2021) za leto 2021 je načrtovan investicijski projekt 
»Prizidava objekta matične Osnovne šole Miklavž na 
Dravskem polju«. S predmetno investicijo se bodo 
zagotovili dodatni prostori za potrebe šolstva v skupni 
površini 364 m2, in sicer bodo dograjene tri učilnice in 
razširjena jedilnica ter dobavljena pohištvena in druga 
oprema za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov.
Glede na povečano število učencev v vsakem šolskem letu je 
postala matična šola Miklavž na Dravskem polju premajhna. 
Za normalno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa 
je nujno potrebna zagotovitev dodatnih učilnic in večje 
jedilnice. Novonačrtovani prostori bodo nadomestili 
prostor male telovadnice, ki bo ponovno uporabljana za 
izvajanje programov predšolske vzgoje in tudi za izvajanje 
športnih programov ter druge aktivnosti v popoldanskem 
času. Prav tako se bo z dograditvijo učilnic sprostil prostor, 
kjer sedaj poteka pouk in je bil prvotno namenjen učencem 
prvega VIO za sprostitvene dejavnosti. Izvajanje pouka, ki 

je občasno potekal tudi v knjižnici in računalniški učilnici, 
ne bo več potrebno ter bodo ti prostori ponovno v celoti 
služili svojemu prvotnemu namenu. Z razširitvijo oziroma 
povečanjem kapacitet šolske jedilnice bodo omogočeni 
boljši prostorski pogoji za organizacijo prehrane učencev.
Prizidava objekta matične osnovne šole je v fazi izvedbe 
javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje in dobave 
opreme. Pripravljalna dela na objektu se bodo pričela v 
drugi polovici junija, rok za dokončanje vseh del je 15. 8. 
2021. 
Z realizacijo investicijskega projekta dograditve objekta 
matične osnovne šole bo Občina Miklavž na Dravskem 
polju zagotovila ustrezne delovne in prostorske pogoje 
in s tem kvaliteten vzgojno-izobraževalni proces z vidika 
počutja tako učencev kot tudi zaposlenih. 

Suzana Gomolj,
občinska uprava
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UREDITEV PARKA
V NASELJU MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
V sklopu izvedbe projekta »Ureditev parka v naselju 
Miklavž na Dravskem polju« bo urejen javni park pri Sparu 
v velikosti okrog 2.000 m2 in obsega ureditev večnamenske 
ploščadi z amfiteatrom, tržnico in območje za fitnes na 
prostem ter izvedbo Miklavževega sejma in delavnice 
Aktivni zdravju naproti. Projekt je razdeljen v 3 etape glede 
na izvedbo in financiranje.
Etapa I se nanaša na komunalno ureditev parka, kar zajema 
gradbena dela – preddela, javno razsvetljavo, zunanji 
vodovod, zasaditve in urejanje okolice.
Etapa II – projekt Miklavžev sejem, s katerim bo zagotovljena 
ureditev parka z amfiteatrom za izvedbo Miklavževega 
sejma ter drugih kulturnih programov in prireditev med 
letom, tržnični del parka s postavitvijo zaprtih stojnic 
pa bo služil razvoju novih mrež in povezovanju lokalnih 
ponudnikov, katerim bo omogočena prodaja v vseh letnih 
časih ter vremenskih razmerah. Projekt je Občina Miklavž 
na Dravskem polju uspešno prijavila na Javni poziv LAS 
Lastovica, financiran iz sklada ESRR. 
Etapa III – projekt Aktivni zdravju naproti obsega ureditev 
površine s postavitvijo fitnes naprav na prostem ter 
izvedbo predstavitvene delavnice pravilne in učinkovite 
uporabe naprav. Projekt je Občina Miklavž na Dravskem 
polju uspešno prijavila na Javni poziv LAS Lastovica, 
financiran iz sklada ESRR.
V projektu kot partnerji s pripravo spremljajočega 

prireditvenega in rekreativnega programa sodelujejo 
Turistično društvo Miklavž, Prosvetno društvo Mateja Bora, 
Društvo vinogradnikov Miklavž, Društvo upokojencev 
Miklavž, Društvo za zdrav način življenja GLOG Miklavž, 
DTV Partizan Miklavž in ŠD  Košarkarska šola Miklavž.
Projekt izgradnje parka z amfiteatrom in novo tržnico bo 
predvidoma terminsko izveden v  4 mesecih s pričetkom 
junija 2021, zaključek gradbenih del pa je predviden do 
meseca oktobra 2021. V tem tednu se zaključuje javno 
naročilo za izbiro izvajalca. Spomladi leta 2022 bodo 
postavljene fitnes naprave na prostem.

V času gradbenih del bo MIKLAVŠKA TRŽNICA obratovala 
na zelenici ob parkirišču trgovine SPAR.

Renata Vučina Velički,
občinska uprava
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REKONSTRUKCIJA PTUJSKE CESTE
V MIKLAVŽU TER UREDITEV KOLESARSKIH POTI IN PLOČNIKOV

ŠIRITEV NASELJA MIKLAVŽ

V mesecu aprilu je Občina Miklavž na Dravskem polju 
pridobila odločitev o podpori za sofinanciranje operacije 
»Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji 
Ptujske ceste v Miklavžu na Dravskem polju« iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in pripadajoči nacionalni 
prispevek v skupni višini 615.604 EUR. Gre za pomemben 
regijski projekt ureditve kolesarske povezave med bližnjimi 
kraji. Z ureditvijo kolesarskih poti in pločnikov ob Ptujski 
cesti v Miklavžu na Dravskem polju bo zagotovljena varna 
povezava celotnega naselja na že obstoječo kolesarsko 
pot in pločnik, ki se na severu naselja povezuje z Mestno 
občino Maribor. S tem bo dosežena zveznost povezav 
za izvajanje trajnostnih oblik mobilnosti med urbanima 

središčema občin. Cilji investicije so ureditev kolesarskih 
poti in površin za pešce v skupni dolžini 1,730 m, ureditev 
javne razsvetljave ter prestavitev komunalnih vodov.
Sicer pa je celoten projekt rekonstrukcije Ptujske ceste 
v sodelovanju Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) in 
Občine Miklavž na Dravskem polju predvideva celovito 
rekonstrukcijo ceste od glavnega semaforiziranega križišča 
do konca naselja proti Mariboru. Obseg del bo tako zajemal 
rekonstrukcijo vozišča regionalne ceste, ureditev površin za 
pešce in kolesarje, ureditev križišč in priključevanj, ureditev 
individualnih (hišnih) priključkov, ureditev odvodnjavanja 
meteornih vod z vozišča, ureditev avtobusnih postajališč, 
ureditev parapetnih zidov,  prestavitev in zaščita vseh 
tangiranih komunalnih vodov ter izvedba manjkajočih.
Skupna vrednost celotnega projekta je ocenjena na 5,3 
mio. EUR od tega financira DRSI 3,9 mio. EUR in Občina 
Miklavž na Dravskem polju 1,4 mio. EUR. Občina pa je za 
svoj del investicije na podlagi Dogovora za razvoj regije 
pridobila dodatnih 615 tisoč EUR sofinanciranja iz skladov 
EU. Trenutno je projekt v fazi priprave javnega naročila za 
izbiro izvajalca gradbenih del. Sama gradnja pa bo trajala 
predvidoma dve leti.

Simon Hmelak,
občinska uprava

Miklavž se je že v preteklih letih opazno širil v smislu 
gradnje in števila prebivalcev, vendar pa ne v takšnem 
obsegu, kot se bo to zgodilo v tem letu. Predvsem se to 
opazi v severnem delu naselja. Kot smo že poročali, se 
na območju, ki ima delovni naziv »Zelena terasa«, gradi 
osemindvajset stanovanjskih enot, od katerih bo vsaka 
imela tudi okrog 500 m2 bruto površine velike parcele. 
Vse hiše bodo med seboj povezane z ulico v obliki črke 
U, ki bi se naj na predlog sveta KS Miklavž imenovala 
kar Zelena terasa, vendar bo končno odločitev podala 
komisija za poimenovanje ulic v občini Miklavž. Gradnja je 
že v zaključni fazi, namen investitorja pa je, da bi hiše bile 
vseljive v drugi polovici leta.
Trenutno poteka v Miklavžu intenzivna gradnja 

infrastrukture na širšem območju gradnje. Iz smeri TC 
Spar se gradi nova sodobna cesta, po kateri so že položeni 
fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, električna 
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POPOTOVANJE SLOVENSKE BAKLE
TUDI SKOZI NAŠO OBČINO

napeljava ter telekomunikacijski vodi. Seveda bo ob tem 
zgrajen tudi pločnik in javna razsvetljava. Istočasno se 
na tem delu gradi tudi infrastruktura za še eno naselje, 
ki ima delovni naziv Borov gozd, za kar pa že potekajo 
pripravljalna dela in prodaja gradbenih parcel.
Dela pa so se pričela tudi v ulici Na Dobravo, in sicer od 

križišča z Ulico Jožeta Štanteta pa vse do Tezenske ulice. 
Vozišče se bo razširilo in prilagodilo novonastalim ulicam, 
ob njem bo zgrajen tudi pločnik in nova javna razsvetljava. 
V križišču ulice Na Dobravo in novonastale ulice iz smeri 
TC Spar oz. Ptujske ceste se gradi krožišče, od koder se 
bo v prihodnje nadaljevala povezava na Ulico Kirbiševih. 
Vse ulice bodo imele dvojno kanalizacijo. Ena bo služila za 
fekalije, druga pa za meteorne vode, ki se bodo izlivale v 
ponikalnico ob krožišču.
V nova stanovanjska naselja se bodo tako v kratkem 
priselile številne mlade družine z majhnimi otroki, ki bodo 
v večini prišle od drugod. Upajmo, da bomo imeli za njih 
dovolj prostora tudi v naši šoli in vrtcu.
 

Dušan Janžek,
predsednik KS Miklavž

Občina Miklavž na Dravskem polju je s podpisom pisma 
o nameri pristopila k sodelovanju v projektu Slovenska 
bakla. Gre za promocijski projekt za prihajajoče olimpijske 
igre, ki bodo julija in avgusta na Japonskem, in poteka 
v sklopu aktivnosti Olimpijskega komiteja Slovenije – 
Združenje športnih zvez pod geslom »Imamo olimpijske 
sanje. Imamo Tokio.« Namen projekta je promocija športa, 
povezovanje ljudi, mladih in rekreativnih športnikov z 
vrhunskim športom, pa tudi širjenje olimpijskih vrednot 
in simbolov ter olimpijskega gibanja in izražanje podpore 
slovenskim olimpijcem na poletnih olimpijskih igrah, ki 
bodo na sporedu od 23. julija do 8. avgusta letos. 
S plamenico bo olimpijski duh pomagala ponesti po 
Sloveniji njena ambasadorka Urška Žolnir Jugovar, ki bo 

obiskala vseh 212 občin. Svoje kilometre bo odtekla 
v Občini Miklavž na Dravskem polju 7. julija 2021 
ob 16.30 uri. Baklo bodo po naši občini ponesli mladi 
perspektivni miklavški športniki z županom Egonom 
Repnikom na čelu. Točno lokacijo dogodka bomo objavili 
naknadno v vseh lokalnih medijih.
Več v zvezi s projektom Slovenska bakla najdete na spletni 
strani bakla.olympic.si, torej na strani, ki ves čas aktivno 
spremlja pot bakle in kjer so dnevno objavljene novice, 
nagovori, zanimivosti in fotografije z vseh koncev Slovenije.

Zrinka Majstorović,
občinska uprava

Vir: https://bakla.olympic.si/
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DOSTOJNEJŠE SLOVO
NA MIKLAVŠKEM POKOPALIŠČU

SEDMERICA VELIČASTNIH
IN ODNESENIH

V Miklavžu smo že dalj časa načrtovali zgraditi mrliško 
vežico na pokopališču, čeprav to ni bilo v skladu z mnenjem 
Zavoda za spomeniško varstvo. Kar nekaj miklavških 
občanov pa je kljub temu videlo potrebo po primernem 
poslovilnem objektu, ampak zmeraj je prevladalo mnenje, 
da takšen objekt ni potreben, saj je število pogrebov na 
miklavškem pokopališču zelo majhno. Po poizvedovanjih in 
preverjanjih, kako imajo urejeno to v drugih manjših krajih, 
se je miklavška občina odločila za nabavo primernega 
montažnega objekta. Poslovilni objekt bo postavljen samo 
v času pogreba na prostoru pred vhodom v cerkev in ga bo 
po pogrebu mogoče odstraniti. 
Pogosto se je dogajalo, da je bilo v času pogreba slabo 
vreme, kar je oteževalo dostojno izvedbo poslovilnega 
obreda, s postavitvijo poslovilnega objekta pa bo 
zagotovljena bolj primerna poslovitev od pokojnika.

Dragica Centrih,
podžupanja

V času, ko Župnija sv. Miklavža ob Dravi še nima svojega 
stalnega duhovnika in je v soupravljanju Župnije Tezno, se 
za pogrebe na miklavškem pokopališču in druga cerkvena 
bogoslužja lahko obrnete na Župnijski urad Maribor Tezno 
(Vrablova ulica 21, Maribor) oziroma župnika Danijela 
Lasbaherja, ki je dosegljiv na tel. št. 031 838 081.

Mateja Pleteršek

Obvestilo

Naslednja številka Naših izvirov bo izšla konec 
septembra, zato prosim vse sodelavce, da nam svoje 
prispevke pošljite na naslov urednistvo@miklavz.si 
najkasneje do 12. septembra 2021.

Urednik

Ob našem ribniku je spomladi par labodov pričel s 
pripravami za gnezdenje. Delavci režijskega obrata so okoli 
gnezda namestili začasno ograjo in s tem omogočili paru 
mirno valjenje jajc. 
Kmalu sta ponosna starša vseh sedem veličastnih pripeljala 
na ogled sprehajalcem, res so bili vredni ogleda. Na našo 

veliko žalost je nekdo vseh sedem puhastih kepic odnesel 
neznano kam. Kakšen je bil razlog tega zavržnega dejanja, 
ni znano, je pa gotovo obsojanja vredno. Labodji par je 
oropan mladičev, obiskovalci pa prijetnih pogledov in 
občutkov.
ČEMU?

Črt Sekač,
občinska uprav
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PA NE ŽE SPET!

SEDMERICA
PRINESENIH ŽALOSTI

SPREMENJEN URNIK 
POSLOVANJA
KRAJEVNEGA URADA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM 
POLJU – odslej dvakrat na teden

Uradne ure v Krajevnem uradu 
Miklavž na Dravskem polju so od 3. 
5. 2021:
– ob torkih od 8. do 12. ure in od 13. do 14. 30 ure 
ter
– ob petkih od 8. do 10. 30. ure in od 11. do 13. ure.

Za več informacij lahko pokličite na Upravno enoto 
Maribor 02 220 83 50 ali na telefonsko številko 
Krajevnega urada Miklavž na Dravskem polju 02 62 92 
351.
Stranke prosimo, da pri obisku krajevnega urada 
upoštevajo vse ukrepe, ki izhajajo iz predpisov 
in usmeritev pristojnih državnih organov ter 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (razkuževanje 
rok, nošenje mask, ustrezna razdalja 1,5 – 2 m…).

Pravo nasprotje »našemu« odnesenemu labodjemu 
naraščaju so vreče z odpadki, odložene ob zbirni center in 
drugod po naši občini. Fotografija je dovolj zgovorna, zato 
je dodaten komentar odveč.

Črt Sekač,
občinska uprava

Kot je marsikdo lahko že zasledil v nekaterih drugih medijih, 
smo bili v Miklavžu ponovno »deležni« pošiljke nevarnih 
odpadkov, in sicer salonitne kritine, ki vsebuje azbest. Bila 
je odvržena v gozd, nedaleč od križišča med Gradišnikovo 
ulico in Ulico Planinčevih. 
Kdo so osebe, ki so to storile, je v tem trenutku 
nepomembno, v kakšnem drugem trenutku in na drugem 
mestu pa mogoče bo!
Žalostno je, da nekateri s svojimi brezvestnimi dejanji 

povzročajo veliko škodo naravi (katere del smo mi sami) in 
ne nazadnje občinskemu proračunu. Mimogrede, znesek 
za odstranitev teh odpadkov je okrog 1.000 evrov. 
Težko najdem primerne besede, ki bi opisale moje 
občutke, ko razmišljam o nameri »ljudi«, ki to počnejo. 
Ali so ob ponosnem pogledu na  »svojo novo streho« 
sposobni pozabiti na dejstvo, da so s svojim ravnanjem 
okolje in sokrajane izpostavili nevarnostim, ki jih dokazano 
povzročajo azbestna vlakna in da so sokrajanom prepustili 
stroške odstranjevanja »svoje stare strehe«?
Če so to storili zaradi pomanjkanja sredstev (z ozirom na 
investicijo v novo kritino je takšna trditev zgolj neslana 
šala), bi morali kritino ustrezno zaščititi oz. zložiti na 
paleto in poviti v folijo, ter jo začasno skladiščiti na svojem 
dvorišču. 
S takšnim načinom, kot je odmetavanje odpadkov v naravo, 
nam tudi najnovejša in najlepša streha ne bo pomagala, da 
bi živeli v zdravem in čistem okolju. Zato Vas prosim,  NE 
počnite tega! Pomislite na otroke in na to, kakšno naravo 
jim bomo zapustili, če ne bomo prenehali s takšnimi dejanji.

Črt Sekač,
občinska uprava
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KOŠI ZA PASJE
IZTREBKE V DOBROVCAH

Svet KS Dobrovce je s pomočjo 
donatorjev nabavil in postavil koše 
za pasje iztrebke, ki so postavljeni na 
naslednjih lokacijah:

Pred ŠP Dobrovce

Flančič prostor – pri črpališču

Kidričeva cesta nasproti dobrovških dvojčkov

Na križišču Mladinske in Krožne ulice

Vse sprehajalce, ki imajo pse, 
naprošamo, da za svojimi ljubljenčki 
poberejo iztrebke in jih odložijo v koš.

KS Dobrovce

PRAVILNO ORANJE
KMETIJSKIH POVRŠIN OB JAVNIH CESTAH - OBVESTILO ZA 
OBDELOVALCE KMETIJSKIH POVRŠIN

Ponovno je nastopil čas poljedelskih opravil na njivah 
in poljih. Pogosto opažamo, da posamezniki v preveliki 
delovni vnemi pri obdelovanju njiv preveč posegajo v 
cestni svet javnih cest. Ne smemo pozabiti, da je utrjena 
podlaga ceste praviloma precej širša, kot je videti na 
prvi pogled. Običajno je videti samo asfaltirano cestišče, 
mogoče še bankino, dejansko pa je utrjena podlaga ceste, 
na površini prekrita s travinjem, še vsaj meter širša.  
Na naš organ pogosto prejemamo prijave v zvezi 
nepravilnega oranja kakor tudi nanosa zemlje na cesto. 
Zaradi navedenega vam v nadaljevanju, z namenom 
preventivnega ukrepanja, predstavljamo kršitve zakonskih 
določb, posledice takega ravnanja in pravilen pristop k 
temu opravilu.

SESTAVNI DELI CESTE IN POMEN IZRAZOV
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, s spremembami 
in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZCes-1) določa pomen 
posameznih izrazov v 2. členu in ta je naslednji: 
Cestni svet je zemljišče, katerega mejo na podlagi 
predpisov o projektiranju javnih cest določajo linije med 
skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila cestnega 
telesa, vključno z napravami za odvodnjavanje. Meja 

cestnega sveta poteka največ 2 metra od linij skrajnih točk, 
vključno z napravami za odvodnjavanje. 
Cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavlja cestišče z 
nasipi in vkopi. 
Cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, 
odstavni in ločilni pasovi, kolesarske steze, pločniki, 
bankine, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob vozišču, 
ter zračni prostor v višini 7 metrov, merjeno od točke na 
osi vozišča. 
Bankina je utrjen vzdolžni del cestišča ob zunanjem robu 
vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča in brežine 
ter omogoča namestitev prometne signalizacije in opreme. 
Vozišče je del cestišča, ki ima eno ali več smernih vozišč, 
namenjeno prometu vozil pod pogoji, določenimi s 
predpisi o pravilih cestnega prometa, pa tudi pešcem in 
drugim udeležencem cestnega prometa, če s prometno 
signalizacijo ni določeno drugače. 
Zaradi neupoštevanja pravilnih odmikov prihaja pri oranju 
kmetijskih površin do poškodb bankin in vozišča. Orači 
obračajo traktorje s priključki na cestnem svetu, celo na 
asfaltnem vozišču, s čimer prihaja do poškodb bankin, 
razpokanosti asfalta, posedanja roba cestišča, hkrati pa 
tudi do onesnaženja cestišča z nanosom blata in zemlje. 
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Orač oziroma voznik delovnega stroja je dolžan, da preden 
se vključi na javno cesto, pnevmatike očistiti blata, zemlje 
in drugih snovi ter tako očiščen zapelje na javno cesto.

STROŠKI ODPRAVLJANJA POSLEDIC 
NEZAKONITIH RAVNANJ
Vse odstranitve ovir (zemlja oz. blato, razsut gnoj ipd.) ali 
drugih posledic prepovedanih ravnanj na cesti (obnova 
bankin, obnova obcestnih jarkov, sanacija vozišča ipd.) 
izvede izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest na 
stroške povzročitelja ovire oz. poškodbe.

V primeru, da kmetijskih del nikakor ni mogoče izvesti 
tako, da ne bi ovirali in ogrožali promet, poškodovali 
cesto ali povečali stroškov njenega vzdrževanja, ZCes-1 
v 27. členu dopušča tudi možnost, da izvajalec del pred 
pričetkom izvajanja del upravljavca cest (občino) zaprosi 
za soglasje teh del. S tem soglasjem se določijo pogoji, 
pod katerimi se ta dela lahko opravijo, po potrebi se določi 
začasna označitev ovire na ali ob cesti s začasno prometno 
signalizacijo ter dolžno ravnanje izvajalca del po tem, ko je 
z deli zaključil. 

KAZENSKE SANKCIJE
ZCes-1 V 5. členu določa prepovedi ter sankcije, in sicer:

–  na cestišče javne ceste je prepovedano nanašati blato ali 
jo kako drugače onesnaževati;

–  prepovedano je orati na razdalji manj kot 4 metre od roba 
cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji 
manj kot meter od roba cestnega sveta vzporedno s 
cesto.

Za omenjena prekrška je predpisana globa (posameznik se 
kaznuje z globo 1000 €, pravna oseba se kaznuje z globo 
4000 € in odgovorna oseba pravne osebe z globo 1000 €). 

SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST!
Poškodovana vozišča, bankine in naprave za odvodnjavanje 
ceste. Z zemljo, blatom ali sipkim materialom onesnaženo 
vozišče. Vse to so stanja, katera vplivajo na varnost cestnega 
prometa. Vsi skupaj se moramo zavedati, da promet niso le 
vozniki motornih vozil na štirih in več kolesih. Najranljivejši 
udeleženci cestnega prometa so motoristi, kolesarji ter 
pešci. Zanje že manjše poškodbe vozišča ali bankin, kakor 
tudi manjši nanosi materiala na cesto, predstavljajo veliko 
tveganje za nastanek hujših poškodb.
Zato apeliramo na vse:
Spoštujmo zakon! Zakon omejuje, da nas vse varuje!

Skupna občinska uprava Maribor
Medobčinska inšpekcija in Medobčinsko redarstvo

»NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD 
– CEPIMO SE«

Najboljša zaščita je cepljenje
K preprečevanju širjenja virusa lahko pomembno prispeva 
vsak od nas. Pri tem je najpomembnejše, da upoštevamo 
priporočena zaščitna ravnanja: vzdržujemo medosebno 
razdaljo vsaj 2 metra, pravilno nosimo masko, skrbimo za 
higieno rok, zmanjšamo medosebne stike z drugimi in v 
primeru bolezni ostanemo doma. Najučinkovitejši ukrep 
za zaščito našega zdravja in zdravja naših bližnjih pa je 
cepljenje, ki predstavlja najboljšo zaščito pred boleznijo ter 
težavami, tveganji in posledicami, ki jih prinaša covid-19. 

Okuži se lahko vsakdo od nas
Z novim koronavirusom se lahko okuži vsak, tako starejši 
kot tudi mlajši, izkušnje pa kažejo, da imajo težji potek 

Epidemija covida-19 je povzročila eno največjih 
kriz v zadnjem stoletju, ki je korenito spremenila 

naša življenja, in učinkovita cepiva so v tem 
trenutku edino realno upanje, da se epidemija ne 

bo ponovila tudi v naslednji hladni sezoni. 

bolezni starejše osebe in osebe s kroničnimi obolenji 
(kot so kronične bolezni dihal, sladkorna bolezen, srčno-
žilne bolezni, rak ipd.). Med skupinami, ki jim Svetovna 
zdravstvena organizacija in Centri za nadzor bolezni še 
posebej priporočajo cepljenje, so zato tudi kronični bolniki 
in starejši od 60 let, ki predstavljajo več kot 30 odstotkov 
vseh okuženih v Sloveniji.

Varnost in učinkovitost cepiv
Skrb glede varnosti in učinkovitosti cepiv je odveč. Vsa 
cepiva morajo namreč skozi enake, točno določene 
postopke testiranja in ocenjevanja, kjer se preverja njihova 
učinkovitost in varnost. Cepiva proti covidu-19 so bila 
preizkušena v kliničnih testiranjih, v katerih je sodelovalo 
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PROJEKT PODJETNO NAD IZZIVE 
– PONI PODRAVJE

TELEFONSKA POMOČ

Kaj je projekt PONI Podravje?
PONI Podravje predstavlja model 
podjetniškega usposabljanja, v okviru 
katerega udeleženci v času štirih 
mesecev, kolikor traja zaposlitev 
v programu, razvijejo in realizirajo 
lastno podjetniško idejo. To dosežejo 
skozi celostni program podjetniških 

več deset tisoč ljudi, in čeprav je bila časovnica strnjena, se 
je upoštevalo vse pomembne vmesne korake.

Zaščitimo sebe in druge
Odločitev za cepljenje proti covidu-19 je vsekakor v rokah 
vsakega posameznika, odgovornost do drugih pa je v rokah 
nas vseh. Ne pozabimo, da je cepljenje proti covidu-19 tudi 
izkaz odgovornosti do tistih, ki so lahko krhkega zdravja 
in podvrženi resnim zapletom. Ko bomo na vrsti, se torej 
cepimo. S tem namreč izkazujemo skrb zase in za vse okoli 
nas. 
Pomembno je namreč, da za uspešno obvladovanje 
epidemije stopimo skupaj.
Zato se čim prej nalezimo dobrih navad in se cepimo v čim 
večjem številu.
Dodatne informacije o cepivih in cepljenju lahko najdete 
tudi na posebni spletni strani Nacionalnega inštituta za 
zdravje, www.cepimose.si. 
Za uspešno naročilo na cepljenje boste potrebovali 
naslednje:
1. EMŠO (enotna matična številka občana, ki je zapisana na 

vaši osebni izkaznici ali na drugem uradnem dokumentu) 
(kje najdem EMŠO?),
2.  ZZZS  številko (številka zdravstvenega zavarovanja, ki 
je zapisana na vaši kartici zdravstvenega zavarovanja (kje 
najdem ZZZS številko?),
3. prvo črko vašega imena in prvo črko vašega priimka (kot 
je zapisano na vaših uradnih dokumentih),
4. mobilni telefon oz. mobilno številko (za elektronsko 
naročanje na cepljenje je obvezen podatek  mobilna 
telefonska številka ) – če boste namesto svoje številke (če 
npr. številke nimate ali nočete uporabiti) vpisali mobilno 
številko osebe, ki ji zaupate, se z njo o tem predhodno 
dogovorite, saj boste na številko prejemali vsa obvestila v 
zvezi s cepljenji.
5. naslov elektronske pošte (na ta naslov katerega boste 
prejeli morebitna dodatna obvestila in pojasnila v zvezi z 
oddanim naročilom na cepljenje.).

Občani, ki niste vešči uporabe spleta, kontaktirajte 
osebnega zdravnika, ki vas bo prijavil za cepljenje proti 
COVID 19.

Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno 
gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z 
omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, 
vključno s podjetniškimi inkubatorji«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Telefonska pomoč za osebe v duševni stiski ostaja v 
Sloveniji dostopna 24 ur in vse dni v tednu.
Na voljo so naslednji viri:
KLIC V DUŠEVNI STISKI: tel. 01 520 99 00 (vsak dan med 19. 
in 7. uro zjutraj)
ZAUPNA TELEFONA SAMARIJAN IN SOPOTNIK: tel. 116 123 
(24 ur/dan, vsak dan)
TOM telefon za otroke in mladostnike: tel. 116 111 (vsak 
dan med 12. in 20. uro) Klic je brezplačen.
BREZPLAČNI SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE, ŽRTVE 
NASILJA: tel. 080 11 55 (24 ur/dan, vsak dan)
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usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske 
pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih 
idej. Udeleženci so za obdobje 4 mesecev zaposlenih pri 
enem izmed partnerjev projekta PONI Podravje – Regionalni 
razvojni agenciji za Podravje - Maribor, Razvojni agenciji 
Slovenske Gorice, d.o.o. ali Znanstveno-raziskovalnem 
središču Bistra Ptuj. V teh 4 mesecih so zaposleni za polni 
delovni čas, v času zaposlitve pa razvijajo svojo podjetniško 
idejo.

Komu je projekt namenjen?
Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in 
željo po njeni realizaciji, ne glede na starost, stopnjo in 
smer izobrazbe ali status brezposelne osebe.

Kdo se lahko vključi?
Pogoji za vključitev so:
–  Kandidat mora imeti poslovno idejo, ki jo namerava 

razvijati v okviru projekta.
–  Kandidat mora imeti stalno ali začasno prebivališče v eni 

izmed občin podravske regije.
–  Kandidat še ni bil vključen v katerikoli program Podjetno 

v svet podjetništva.
–  Kandidat mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti 

do države.

–  Kandidat mora imeti na dan vključitve v projekt izpolnjene 
vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi.

Prijavitelji morajo ob prijavi priložiti:
–  izpolnjen Prijavni obrazec,
–  življenjepis,
–  fotokopijo dokazila o izobrazbi,
–  Izpis obdobij zavarovanj, iz katerega so razvidni pretekli 

delodajalci (izpis se pridobi na ZZZS ali ZPIZ),
–  fotokopijo dokazila o začasnem prebivališču, če je 

prijavljeno.

Več informacij o projektu in javnih pozivih:
Vsake 4 mesece je na spletni strani https://rra-podravje.
si/projekti/poni objavljen Poziv za vključitev v projekt 
Podjetno nad izzive – PONI Podravje. O javnih pozivih 
obveščamo tudi preko socialnih omrežij.
Predvideni termini objave naslednjih pozivov so: maj 
2021, september 2021, januar 2022, maj 2022 in oktober 
2022
Obrazce in več informacij o projektu Podjetno nad izzive 
PONI Podravje najdete na spletni strani:
https://rra-podravje.si/projekti/poni

@fanplacgeliGeli Fan

PON-NED: 8.00 - 22.00

Primerno za vse generacije

ODBOJKA

PERUTNIČKE

PALAČINKE SLADOLED KAVA

PIVO

IGRALA
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Oglasno sporočilo

Trendi ogrevanja

V zadnjih letih smo potrošniki postali veliko 
bolj ozaveščeni glede načinov, kako lahko 
pomagamo pri ohranjanju okolja, zato ni nič 
nenavadnega, da se vse več uporabnikov odloči 
za grelni sistem, katerega glavni vir energije 
je elektrika. Tako kot na cesti srečamo vse več 
električnih avtomobilov, tako bomo v domovih 
opazili vse več načinov ogrevanja na elektriko.

Velik plus pri IR-ogrevanju je ta, da 
IR-grelna telesa na stropu električno 
energijo v celoti pretvorijo v IR-toploto, 
ki prijetno ogreje vaše telo in prostore.

Okolju prijazno ogrevanje

Za ta način ogrevanja se odloča vedno 
več okoljsko ozaveščenih uporabnikov, 
saj lahko z uporabo IR-grelnih panelov 
emisije CO2 zmanjšamo na 0 %.

V kombinaciji s fotovoltaiko ne samo, da 
smo prijazni do okolja, ampak v prihodnosti 
tudi privarčujemo. Večina uporabnikov 
te kombinacije trdi, da s sončno energijo 
pridobijo toliko elektrike, da celotno 
gospodinjstvo z IR-ogrevanjem nima 
dodatnega mesečnega stroška; v veliki večini 
imajo celo presežek električne energije.

Revolucija na področju ogrevanja
IR-ogrevanje je na slovenskem trgu 
razmeroma mlad način ogrevanja, ki pa je 
pri uporabnikih vedno bolj priljubljen. Zaradi 
nizke porabe energije, visoke učinkovitosti in 
privlačnega videza se lahko podjetje Ekosen 
pohvali z 9000 ogrevanimi uporabniki v 
zadnjih 12 letih. 

Prepričljive prednosti 
IR-ogrevanja
• nizka poraba energije

• visoka učinkovitost

• privlačen videz

• deluje na obnovljiv vir energije

• majhne toplotne izgube

• zmanjšuje vlago in nastanek plesni

• enostavno za uporabo

• možnost upravljanja na daljavo

Želite izvedeti več o 
IR-ogrevanju?
Za pripravo rešitve z IR-grelnim sistemom 
Ekosen pokličite na brezplačno telefonsko 
številko 080 30 10 
ali pišite na e-naslov info@ekosen.si.

Lahko pa nas obiščete v salonih:

• v Miklavžu na Dravskem polju (pri 
Mariboru), Ptujska cesta 17,

• v Mengšu (pri Ljubljani), Gorenjska 
cesta 19,

• v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina 2.

Strokovnjaki na področju 
IR-ogrevanja
Pravi naslov za svetovanje in nakup IR-grelnih 
panelov je brez dvoma podjetje Ekosen s 
svojimi dolgoletnimi izkušnjami in odličnimi 
referencami na tem področju. 

Zamenjajte klasično za varčno 
in okolju prijazno IR-ogrevanje  

Pomlad nas po navadi spodbudi k čistilni akciji v naših domovih in prav tako je to 
čas, ko se radi odločamo za nove projekte v bivanjskih prostorih. Če ste tudi vi med 
tistimi, da v letu 2021 menjate način ogrevanja, vam predstavljamo varčno in okolju 
prijazno, ki greje iz dneva v dan več domov.
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 Specialisti za IR-ogrevanje www.ekosen.si        080 30 10        info@ekosen.si      ekosenSI

Ne samo način 
ogrevanja, pomemben 
je predvsem ponudnik
 Nakup novega sistema ogrevanja 
je velika stvar. Pomembno je, da 
pred tem razmislite, kateri način 
ogrevanja je najbolj primeren za 
vaš življenjski slog, o stroških 
začetne naložbe, garanciji za 
produkte, podpori strankam med 
nakupom grelnega sistema in po 
njem ter še mnogo več. 

Ob tem pa ni pomembna samo 
začetna naložba v IR-ogrevanje, 
ampak tudi kakovost in trajnost. 
Podjetja z daljšo dobo na trgu 
so zagotovo bolj zaupanja 
vredna, saj zaradi izkušenj lahko 
izboljšajo storitev in produkt, ki 
ga ponujajo.

Ekosen se je v zadnjih 12 letih 
razvil iz vizije direktorja Aleša 
Babiča v podjetje z veliko 
ekipo, ki se nenehno izobražuje 
in izboljšuje. Izboljšali so že 
obstoječe produkte in jim 
dodali inovacijo na področju IR-
ogrevanja, regulator IR Sun WiFi. 

Za največje izboljšave pa se 
podjetje lahko zahvali vam, dragi 
uporabniki. Vi ste tisti, ki podate 
povratne informacije, na podlagi 

katerih so mogoče izboljšave. 
Rezultat sodelovanja podjetja 
Ekosen z uporabniki IR-grelnega 
sistema je kombinacija kakovosti, 
zmogljivosti in cene.

Zaupajte zadovoljnim 
uporabnikom in 
njihovemu mnenju
Podjetja z dolgo tradicijo so se 
na trgu lahko obdržala zaradi 
zadovoljnih uporabnikov. Izkušnje 
iz prve roke lahko najdete povsod 
na spletu, zato kar pogumno z 
iskanjem informacij. Ob tem pa 
ne pozabite na družbena omrežja, 
kjer se najde največ korektnih 
informacij. 

Na spletni platformi Facebook se 
pridružite skupini UPORABNIKI 
IR OGREVANJA – izkušnje in se 
prepričajte sami.

Vas zanima, koliko bi 
privarčevali, če bi dom ogrevali 
z IR-grelnim sistemom Ekosen? 
Preverite na: www.ekosen.si/
izracun

Zamenjajte klasično za varčno 
in okolju prijazno IR-ogrevanje  

IR-ogrevanje v primerjavi s  
toplotno črpalko

V zadnjem času se bije bitka, ali je bolj učinkovito IR-
ogrevanje ali sistem ogrevanja s toplotno črpalko. 

IR-grelni sistem je zelo učinkovit, saj ni velikih toplotnih 
izgub. Če primerjamo IR-ogrevanje s toplotno črpalko, je 
pomanjkljivost zadnje izguba toplote že takoj na začetku. 
Cevi pri sistemu s toplotno črpalko potrebujejo dodaten 
čas, da se ogrejejo, in šele nato oddajo toploto. IR-grelni 
paneli začnejo ogrevati prostor in predmete v prostoru 
v trenutku, ko jih vklopimo. Prav tako pri IR-panelih ni 
nobenega vzdrževanja, kar za toplotno črpalko ne velja. 
IR-paneli delujejo neslišno, medtem ko zunanja enota večine 
toplotnih črpalk povzroča hrup. Poraba IR-panelov se je 
že zelo približala porabi toplotne črpalke in je v nekaterih 
primerih lahko letna celo manjša, saj pri IR-panelih ni 
vzdrževanja (velja za nizkoenergijske in pasivne hiše). 
IR-grelni sistem lahko kupujemo po delih (danes soba, jutri 
kopalnica), kar pri toplotni črpalki ni možno. Investicija v 
IR-panele je veliko veliko nižja kot v toplotno črpalko.

Glavni razlog učinkovitosti IR-grelnih panelov 
pa je ta, da IR-toplota ne segreva zraka, ampak 
površine predmetov in sten v prostoru, ki še ure po 
izklopu ogrevanja oddajajo toploto v prostor. 

Udobje in izboljšana 
kakovost zraka
• Delovanje IR-panelov je 

popolnoma neslišno.

• Ni kroženja zraka, torej 
tudi ni prašenja.

• Kondenzacije je občutno manj, 
saj IR-toplota suši stene.

• Zaradi suhih sten ni razmer 
za nastanek plesni.

• Ker ni gibljivih delov, 
ni vzdrževanja.

Učinkovita poraba 
energije
• Takoj ko vklopite IR-

grelne panele, začnejo 
ogrevati prostor, in takoj 
ko je dosežena želena 
temperatura, se izklopijo.

• Prostor se ohlaja počasi, 
ker so ogreti predmeti ter 
stene in ne samo zrak.

• Kotel oz. črpalka ni del IR-
grelnega sistema, kar pomeni, 
da ni dodatne naprave, ki 
deluje ves čas in v ceveh 
s počasnimi reakcijskimi 
časi izgublja toploto.

• V vsakem prostoru lahko 
posebej nastavimo 
želeno temperaturo.

Povečajte učinkovitost in 
prihranite z IR-ogrevanjem 
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prijatelja
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080 21 15 • 02 22 00 115 • info@energijaplus.si • energijaplus.si

2 x 40 EUR
           = 80 EUR
DOBROPISA
za vas in vašega 
prijatelja

Prijateljem priporočite 
Energijo plus. Ob 

sklenitvi pogodbe
bosta oba prejela 

dobropis v višini 40 
EUR, ki ga lahko

koristita za plačilo 
elektrike, zemeljskega 
plina oziroma ostalega 

blaga in storitev iz 
ponudbe Energije plus. 

Povabite neomejeno število 
prijateljev in prihranite tudi v 

naslednjih mesecih.

Akcija traja do vključno 
30. 6. 2021
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ŽIVLJENJE Z DEMENCO

Predpisana fizična izolacija ima za posledico socialno. To 
lahko ima negativne posledice na potek demence in tudi 
psihofizično zdravje svojcev, skrbnikov oseb z demenco. S 
programom »Svetovanje in podpora pri demenci« želimo 
tudi v občini Miklavž ponuditi še več možnosti pridobiti 
odgovore na različne izzive ob pojavu demence: pomenu 
osebnih stikov, prepoznavanju zgodnjih znakov, pomenu 
zgodnje diagnoze, obvladovanju dejavnikov tveganja 
in krepitvi zdravja, načinih komunikacije z osebami z 
demenco, kako se odzivati na njihove  vedenjske in 
osebnostne spremembe, o pričakovanjih glede učinkov 
zdravljenja oz. poteka bolezni. 
Brezplačen program je namenjen vsem, ki jih to področje 
zanima, še posebej osebam v začetni fazi demence in 

njihovim svojcem. Poteka v skupini ali individualno 
(osebno, po telefonu ali zoom povezavi), na različnih 
lokacijah (objavljeno sproti) v občini.  

Skupaj z društvom Glog organiziramo 17. 6. ob 17. uri 
v Kulturnem domu Miklavž predavanje: »Potrebe in 
zmožnosti oseb z demenco.« Prijazno vabljeni. 
Več informacij: Lidija (031 026 858) ali Milan (031 800 
195). 

Lidija Breznik, mag. soc. geront.,
strokovna vodja programa in varuhinja 

bolnikovih pravic v MOM

Demenca spremeni vsakdanje življenje. V zgodnji 
fazi manj, sčasoma pa vedno bolj. Ob mnogih 
preventivnih ukrepih, ki smo jih deležni v času 

epidemije z novim korona virusom, se je življenje 
še dodatno spremenilo.

www.embalazna-shema.si

Surovina oglas Embalazna shema 189x123mm MAJ 2021.indd   1Surovina oglas Embalazna shema 189x123mm MAJ 2021.indd   1 10/05/2021   09:2610/05/2021   09:26



28

Naši izviri

DRUŠTVENA DEJAVNOST

REZ POTOMKE STARE TRTE
Po programu dela in ukazu narave smo vinogradniki v 
četrtek, 18. marca 2021, izvedli rez potomke Stare trte na 
rastišču pri Taborniškem domu v Miklavžu.
Trto je obrezal občinski viničar Janez Krajnc v spremstvu 
gospodarja trte župana občine mag. Egona Repnika.
Prisotnih je bilo še šest članov društva ob upoštevanju 
covid ukrepov.

Ivan Knez,
predsednik društva

OCENJEVANJE VINA
LETNIKA 2020

Po programu dela in sklepu upravnega odbora smo v 
covid pogojih opravili ocenjevanje vina letnika 2020. 
Lansko ocenjevanje je zaradi strogih zdravstvenih ukrepov 
odpadlo, letos pa smo ta tradicionalni obred lahko 
uresničili.

Vzorce vina smo od članov pobrali v sredo. Zbrali smo 33 
vzorcev od štirinajstih pridelovalcev. Uredili smo potrebne 
meritve in administrativne zadeve ter vino uskladiščili 
v Knezovi hladilnici, kjer so se vsi vzorci poenotili v 
temperaturi. 
Enotna temperatura da pri ocenjevanju enake pogoje.
V četrtek, 22. aprila, smo vzorce sortirali, kot veleva pravilnik 
o ocenjevanju, ter jih predstavili strokovni ocenjevalni 
komisiji. Komisija za Podravje v sestavi Marko Cesar, 
Jože Jesenek, Milivoj Trstenjak, Roman Štabuc in Tadeja 
Vodovnik – Plevnik je pregledala vzorce in jih strokovno 

ocenila. Štirje vzorci so bili izločeni zaradi pomanjkljivosti 
v negi vina.
Štirinajst vzorcev je bilo ocenjeno s srebrno medaljo, 
petnajst vzorcev pa z zlato. Najnižja ocena je bila 17,27 
točk, najvišja pa 18,37 s povprečno oceno 17,95 točke v 
ocenjevanju do dvajset točk.
Člani komisije so v zaključni besedi ugotavljali, da je manjše 
število prinesenih vzorcev posledica stanja v agroživilstvu, 
posebej pa v vinogradništvu. Za naprej vzpodbujajo 
vsaj tiste, ki še uspevajo gojiti vinogradniško tradicijo 
Slovenskih goric in Haloz. 
Predsednik društva je izrazil zadovoljstvo nad člani društva, 
ki tudi s samo-odrekanjem skrbijo za delo in življenje 
društva v občini.
Naš poet Maks Kobal pa je z literarnim prispevkom 
podkrepil vse dogajanje.
Dobitnike medalj bomo o oceni vina pisno obvestili, 
diplome pa slavnostno podelili v juniju.
Istočasno bomo izdali društveni bilten.
Vinogradi so pripravljeni za naslednjo letino. V šali rečeno, 
da še šestkrat poškropimo, trikrat pokosimo in bo trgatev.

Vladimir Belšak
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VRTEC VRTILJAK VKLJUČEN V 
MEDNARODNI PROJEKT

Vrtec Vrtiljak je v šolskem letu 2020/21 začel z izvajanjem 
mednarodnega projekta ERASMUS+ z naslovom 
BTL – Better Teaching and Learning, ki 
je bil odobren s strani Nacionalne 
agencije Cmepius. Izvedba bo 
financirana s strani Evropske komisije. 
Bili smo uspešni pri prijavi dvoletnega 
mednarodnega projekta, katerega 
koordinator je prav zavod OŠ Miklavž na 
Dravskem polju. V projektu sodelujemo 
s partnerskimi organizacijami iz Romunije, 
Turčije, Španije, Italije in Grčije.   
V BTL-projekt so vključeni otroci predšolskih 
skupin vrtca Vrtiljak in učenci 1. in 2. razreda OŠ 
Miklavž na Dravskem polju.
Zaposleni v OŠ Miklavž na Dravskem polju in Vrtcu Vrtiljak 

se tako ves čas medkulturno povezujemo, izmenjujemo 
izkušnje in primere dobrih praks pri delu z otroki, se 
učimo od drugih v Evropi ter izpopolnjujemo kompetence 
digitalne pismenosti. 
Za začetek smo oblikovali predlog logotipa projekta 
in maskoto. Vsaka država partnerica je oblikovala svoj 
predlog in po zaključenem glasovanju smo bili na obeh 
področjih uspešni. Izglasovan je bil naš predlog logotipa 

(srce) in maskote (gosenica) projekta. Oba znaka 
nas bosta spremljala in predstavljala še nekaj 

časa.
Aktivnosti z otroki potekajo predvsem 
preko igre, eksperimentiranja, 
raziskovanja in deljenja življenjskih 
izkušenj, kjer otroci pridobivajo praktične 
izkušnje na različnih področjih. Naš cilj 

pa je otrokom približati medkulturno 
ozaveščenost, raznolikost, ki se kaže tako na 

vizualni ravni kot tudi kulturni.
Do sedaj so spoznavali značilnosti držav partneric, 

njihove običaje, tradicionalne plese in se pozdravljali v 
njihovem jeziku. Z vzgojiteljicami so izvajali eksperimente, 
razvijali kreativnost in ustvarjalnost, iz grozdja pridelali 
sok, iz ajdovega zrna naredili kruh, iz stare majice vrečko za 
copate. In že se veselijo novih izzivov.

Asja Ertl,
vodja projekta v vrtcu Vrtiljak

MERJENJE HOLESTEROLA, SLADKORJA V KRVI, 
KRVNEGA PRITISKA IN RITMA SRČNEGA UTRIPA

v soboto, 12. junija 2021, od 8. do 10. ure

V KULTURNEM DOMU V MIKLAVŽU.

Člani društva Glog in socialno šibki imajo popust. 
Aktivni krvodajalci imajo meritve brezplačno.

Na meritve pridite tešči!
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DOGODIVŠČINA V AMERIKI
Pri pouku smo uporabljali računalnike in nismo imeli 
zvezkov. Ocene v šoli so bile od 0 do 2 (0 ne napreduje, 1 
napreduje, 2 dosega ali presega standarde), pri nekaterih 
predmetih pa imajo A, B, C, D, U (A najboljša, U najslabša). 
Imeli smo kar nekaj predmetov: računalništvo, angleščino, 
šport, matematiko, socialne študije, glasbo in znanost. Pri 
računalništvu smo imeli tudi hitro tipkanje. Pouk je vsak 
dan trajal od 8. 45 do 15. 30. V šoli smo nosili obvezne 
šolske uniforme. Imela sem učiteljico Mrs. Rooney, ki je 
bila zelo prijazna. V razredu sem imela tudi predstavitev 

NARAVA,NAŠA MEDNARODNA 
UČILNICA

Zaposleni v Vrtcu Vrtiljak smo se v šolskem letu 2020/21 
povezali s partnerskimi vrtci iz Hrvaške, Srbije, Poljske in 
Portugalske. Povezuje nas zavedanje o pomenu narave za 
razvoj in učenje naših najmlajših. Ustvarili smo projektno 
delo z naslovom PLIN – Play and Learn In Nature. Dvoletni 
projekt ERASMUS+ je bil  v tem letu odobren s strani 
Nacionalne agencije in izvedba bo financirana s strani 
Evropske komisije. Koordinatorica projekta je Portugalska, 
mi pa smo aktivni partnerji, ki skupaj izmenjujemo 
izkušnje in primere dobrih praks, pri čemer otroke čim 
bolj vključujemo v raziskovanje, eksperimentiranje in 
učenje v naravnem okolju. V sklopu projekta bomo z 
otroki raziskovali življenje živali in rastlin, ki nas obdajajo, 
spoznavali ogrožene vrste, izvajali igre na prostem, ustvarjali 
z naravnimi materiali, vrtnarili, prepoznavali pomen dreves 
za naše življenje, ozaveščali skrb za čisto okolje, skrb za 
zdravje, spoznavali živali na kmetiji. Razvoj otrok želimo 
spodbujati preko igre in dejavnosti na prostem, hkrati pa 
jim privzgojiti spoštljiv odnos do narave.
Zaposleni, ki sodelujemo v projektnem delu, ob tem 
razvijamo, izpopolnjujemo in nadgrajujemo svoja znanja 
in kompetence na mednarodni ravni.
Logotip, ki je bil izglasovan in predstavlja projekt, v katerega 
smo vključeni, je bil tako idejno kot tudi izvedbeno izdelan 
v našem vrtcu. 

Za partnerje smo pripravili novoletno virtualno voščilnico. 
Z otroki smo pozimi izvajali igre na snegu, nahranili ptičke, 
ki so okoli vrtca iskali hrano, veliko najrazličnejših iger 
izvajamo tudi v bližnjem gozdu, ki smo ga oblikovali v 
gozdno učilnico, na igrišču vrtca pa zasadili novo drevo. Naš 
planet je naš življenjski prostor, ki mu moramo nameniti 
tudi čas. Obeležili smo dan Zemlje (22. april), otroci so sejali 
semena in ob tem zelo uživali. Na ta dan smo se udeležili 
mednarodne konference, kjer je bil predstavljen projekt. 
Zavedamo se, da naš vrtec stoji v čudovitem naravnem 
okolju, ki nam ponuja veliko priložnosti za učenje in 
raziskovanje v naravi. 

Asja Ertl,
vodja projekta v vrtcu Vrtiljak

Sem Mia, učenka 4. d razreda in sem pol leta 
živela v Ameriki. Tja smo se začasno selili 

zaradi službenih obveznosti staršev. Živeli smo 
v mestu Lawton blizu Oklahome v vojaški bazi, 
ki je približno tako velika kot Maribor. Tam je 
bilo veliko vojakov in njihovih družin, kjer sem 

tudi obiskovala tudi šolo. Šola je bila oddaljena 
približno 300 m, tako da sem lahko hodila peš. 
Imenovala se je Freedom Elementary in je ena 

izmed najbolj zdravih šol v Ameriki.
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MLADI UPI

SLADEK GOZD IN ISKANJE 
POGUMA

Eva Zupanič, ki obiskuje 4. d-razred, je združila moči s svojo 
teto. Nastala je čudovita knjiga.
Eva:
Idejo za knjigo sva dobili iz kratke zgodbice, ki sem jo 
zapisala pri pouku slovenščine. Ker je bila moji teti zgodbica 
zelo všeč, mi je predlagala, da iz nje napiševa ''knjigico''. 
Hitro sva ugotovili, da je to veliko zahtevnejša naloga, 
kot sva sprva mislili. Preden sva se knjige lotili, sva nekaj 
časa namenili temu, da sva raziskali, kaj vse mora knjiga 
vsebovati. Pogledali sva, koliko strani mora imeti, kako 
lahko predstaviva bistvo knjige in sporočilo, kakšna mora 
biti postavitev knjige in podobno. Želeli sva, da ''knjigica'' 
ostane skrivnost, zato sva po vsaki uri teamsa še nekaj časa 
pisali. Ta knjiga je zahtevala veliko truda, potrpežljivosti 
in zbranosti. Želeli sva, da je glavno sporočilo knjige, da 
je lahko vsak pogumen, hkrati pa sva želeli spodbuditi 
domišljijo v bralcu.

Eva Zupanič,
4. d z razredničarko

Slovenije in prav vsi so bili navdušeni, kako je naša država 
lepa in zelo majhna. Moj največji dosežek je bil, da sem 
bila v mesecu februarju učenka meseca. Dobila sem tudi 
priznanje ravnateljice. V šoli sem se imela lepo in sem 
vesela, da sem jo lahko obiskovala.
Počitnice in proste dni smo izkoristili za izlete in potovanja. 
Pozimi smo šli na Florido v Miami. Tam mi je bilo še posebej 
všeč, ker sta me starša presenetila z obiskom Harry Potter 
sveta in to, da sem se lahko kopala v morju. Naše zadnje 
potovanje je trajalo 3 tedne in pol. Potovali smo po 
Kaliforniji. 
Teh pet mesecev mi je minilo zelo hitro, saj sem v vsem tem 
času videla in doživela zelo veliko. Prav tako sem se veliko 
naučila. Vesela sem pa tudi, da sem spet s svojimi prijatelji.

Mia Volavšek, 4. d
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SPV

NASVETI ZA VARNO 
KOLESARJENJE

Pomembno je, da kolo vozimo po kolesarski stezi ali 
poti, če kolesarske steze ni, in da vozimo po desnem robu 
cestišča v smeri vožnje. Pri kolesarjenju moramo upoštevati 
prometna pravila in predpise, ki veljajo za voznike, pravila 
prednosti, prometne znake ter drugo signalizacijo. Vedno 
tudi poskušamo predvideti ravnanje drugih udeležencev 
v prometu, saj lahko tako preprečimo marsikateri neljubi 
dogodek. Pri zavijanju v križiščih jasno nakažimo smer 
z rokami, se pravilno razvrstimo in upoštevamo pravila 
prednosti. Nikoli tudi ne vozimo v nasprotni smeri vožnje, 
saj nas drugi vozniki ne pričakujejo. Ponoči in v mraku pa 
nujno uporabimo luči in odsevna telesa, da bomo dobro 
vidni in prej opazni. Med kolesarjenjem ne uporabljamo 
mobilnega telefona ali slušalk za poslušanje glasbe, saj 
to pomembno vpliva na zaznavanje prometa in dogajanja 
v okolici.

Bistro glavo varuje čelada
Raziskave dokazujejo, da zaščitna kolesarska čelada 
pomembno prispeva k večji varnosti, saj zmanjšuje težo 
posledic in poškodb glave od 40 % do kar 70 %. Uporaba 
kolesarske čelade je za otroke in mladostnike do 18. leta 
zakonsko obvezna, njena uporaba pa je priporočljiva 
tudi za ostale kolesarje tako pri vsakodnevnem kot 
rekreativnem kolesarjenju, saj pomembno prispeva k 
varnosti kolesarja. Kolesarsko čelado morajo imeti tudi 
otroci potniki na kolesu ali pri vožnji na poganjalcu, 
priporočljiva pa je tudi pri rolanju, rolkanju, na skiroju 
ter pri uporabi raznih električnih naprav (e-skuter, 
hoverboard …). Pri uporabi čelade moramo biti pozorni, 

da je čelada ustrezne velikosti glede na velikost glave, da 
je dovolj trdno nameščena na glavi, tako da sega sprednji 
rob dva prsta nad obrvmi ter da so trakovi na čeladi zapeti 
in zategnjeni.

Trije nasveti kolesarjem za varno vožnjo:
Z roko vedno jasno nakažite, kam zavijate!
Poskrbite za dobro vidnost, na kolesu naj bosta delujoči 
sprednja in zadnja luč!
Pred rdečo lučjo se vedno ustavite! Za svojo varnost 
uporabljajte čelado!
Trije nasveti voznikom za varno vožnjo kolesarjev:
Pri zavijanju desno bodite še posebej pozorni! Kolesarji 
imajo prednost!
Vrata avtomobila iz notranjosti odpirajte z desno roko, tako 
boste videli kolesarja.
Ne jezite se na kolesarje! V prometu so ranljivejši kot vi.
Že dalj časa je znano, da v naši občini radi kolesarimo skozi 
vse leto, saj so opazni kolesarji na prometnih površinah 
za kolesarjenje kakor tudi na prometnih površinah, ki so 
predvsem namenjene za motorni promet, tu pa morajo biti 
kolesarji še bolj previdni.
Če bomo torej kot kolesarji ravnali tako, da bomo najprej 
sami poskrbeli za lastno varnost in da se ne bomo sami 
spravljali v nevarne in ali kritične situacije, potem bomo 
uživali v koristnem, prijetnem in zelo zdravem načinu 
gibanja, ki ga predstavlja kolesarjenje.

Silvo German,
predsednik SPV

Kolesarji za lastno varnost 
lahko največ naredimo sami, 

in sicer z upoštevanjem 
cestnoprometnih predpisov. 
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PABERKI

VEROUČNI PROSTORI
V DOBROVCAH ŽE DOBIVAJO OBLIKO

Na podlagi leta 2019 pridobljenega gradbenega dovoljenja 
se je pred nekaj tedni v Dobrovcah pričelo z gradnjo 
veroučnih prostorov, saj je stanje v dosedanji veroučni 
hiši vse slabše in ogrožajoče. Po nekaj „udarniških akcijah“, 
katerih se je udeležilo veliko, včasih tudi 16 ljudi dobrih 
namenov, veroučni prostori vse bolj dobivajo obliko. Poleg 
delovnih rok moškega spola so s prispevanjem hrane in 
pijače podporo izkazale številne družine iz Dobrovc, Skok 
in Dravskega Dvora. Seveda pa zastavljenega cilja ne bo 
mogoče uresničiti brez denarne pomoči. Zato so v posebej 
imenovanem gradbenem odboru, ki ga sestavljajo: 
Slavko Čander, Helena Jus Silič, Tomaž Langerholc, Simon 
Gračner in Sergej Dragan, oblikovali akcijo Zbiramo 
opeke. Družine, posamezniki ali drugi donatorji tako 
lahko po svojih zmožnostih z denarnimi sredstvi darujejo 
opeke; „zlata opeka“ denimo predstavlja vsoto 100 evrov. 
Darovalci opek bodo vpisani v Knjigo dobrotnikov, ki je 
ves čas na voljo za vpogled v župnijski pisarni. Veroučni 
oziroma pastoralni prostori ob cerkvi v Dobrovcah bodo 
poleg prostorov za poučevanje verouka omogočali tudi 
druge vzporedne dejavnosti in se kot investicija ocenjujejo 
na okrog 80.000 evrov, čemer je polovica teh sredstev bila 
pridobljena s prodajo zemljišča v bližini novozgrajenih 
prostorov. V upanju, da bi se verouk lahko čim prej 
poučeval v primernih pogojih, se gradbeni odbor obrača 
na ljudi dobre volje, ki bodo s prispevkom pripomogli 
doseči skupni cilj vseh generacij. Denarna sredstva je 
mogoče nakazati na račun Deželne banke Slovenije ( SI56 
1934 0500 9689 773, namen: Dobrovce) ali osebno izročiti 

Heleni Jus Silič, za kar vam bo izročeno potrdilo. 
Člani gradbenega odbora in ostali podporniki projekta se 
zahvaljujejo za že do sedaj izročene prispevke, pomoč pri 
gradnji in pogostitvi delavcev ter podporo z molitvijo. 

Mateja Pleteršek

Vizualizacija novega objekta

Gradbišče

KAMELIJA V BRANKINEM VRTU
Kamelija je sredozemsko drevo ali 
grm. Njeni cvetovi so tako čudovito 
lepi , da pritegnejo poglede in srce 
vsakemu ljubitelju cvetja, ki ima le 
majhen košček prostora v svojem 
vrtu. 
Ko kupujemo kamelije , je treba 
biti pozoren, da je sorta prezimna, 
vendar v našem okolju svetujem, da 
jo posadite v zaveten kraj v vrtu, kjer 
ni celodnevnega sonca ( v polsenco) 
in v rahlo kisla tla. Rada ima podlago 
kot rododendroni in pozimi je kljub 

prezimnosti v naših krajih potrebna 
zaščita s smrečjem ( kot šotor). Če 

je zima suha, brez padavin, jo je 
potrebno zalivati. Koristi ji tudi gnojilo 
za rododendrone in na zgodnjo 
pomlad nas razveseljuje in ogreje 
srce s svojo lepoto. Če so napovedane 
pomladne slane, jo narahlo ovijete v 
vrteks , čez dan odkrijete.
Kamelija na sliki je grm v velikosti 
enega metra in že nekaj let raste v 
Brankinem vrtu v Brunšviku.

Branka Gregorinčič
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50 SKUPNIH LET –
ZLATOPOROČENCA SLAVICA IN ADAM GALIĆ

V torek, 27. aprila 2021, je bil za 
Slavico in Adama Galić iz Miklavža 
na Dravskem polju lep dan. To je bil 
dan, ko sta v spremstvu domačih 
praznovala zlati zakonski jubilej, zlato 
poroko.

BREZPLAČNI DELAVNICI
NEGA KOŽE Z NARAVNO KOZMETIKO 

Vabimo na delavnico Priprava kože 
na poletje z naravno kozmetiko, ki 
jo bo vodila Katra Petre, univ. dipl. 
biotehnologinja, in bo v sredo, 9. 
junija 2021, ob 10. uri, v Kulturnem 
domu Miklavž (Cesta v Rogozo 11).

Udeležite se lahko tudi delavnice 
naravne kozmetike Vlažilci in aloe 
vera, ki jo bo vodila Katra Petre, 
univ. dipl. biotehnologinja, in bo v 
sredo, 16. junija 2021, ob 10. uri, v 
Kulturnem domu Miklavž (Cesta v 
Rogozo 11).

Aktivnost poteka v okviru vsebin Večgeneracijskega centra (VGC) Štajerska. Prijave na 
obe delavnici zbiramo na tel. št. 041 532 119 ali na e-naslovu tadeja@zpm-mb.si, 
kjer smo na voljo tudi za dodatne informacije. Udeležba na delavnicah je brezplačna.

Zaradi trenutnega stanja v Sloveniji 
je bilo njuno praznovanje zlate 
obletnice doma s svojimi najbližjimi, 
saj okoliščine drugače niso dopuščale.
Zlatoporočenca sta se spoznala v 
njuni rani mladosti, ko je med njima 
poskočila iskrica, iz katere je nastala 
večna ljubezen. To sta že kmalu za tem 
v aprilu leta 1971 potrdila s poroko. V 
naslednjem letu pa ju je razveselila 
prvorojenka Bojana, nato pa se jim je 
dve leti kasneje pridružil še sin Dejan.
V Miklavžu na Dravskem polju sta 
si ustvarila topel dom, kjer živita še 
danes in uživata v bližini domačih.
Danes sta Slavica in Adam ponosna 
babica in dedek dvema vnukicama in 
eni pravnukinji. Vesela in ponosna sta, 
da sta petdeset let preživela skupaj 
ter prebrodila vse življenjske ovire 
drug ob drugem v dobrem in slabem.
Njihovi najbližji jima želimo, da bi bila 

še naprej tako pozitivna, dobrosrčna, 
družabna in da bi bila zdrava še 
mnogo let.

Dejan Galić
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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. 103 
(samo izpis temnih polj), bomo z žrebom razdelili tri lepe knjižne nagrade. Rešitev s svojim polnim naslovom nam pošljite najpozneje do 12. 9. 2021 
na naslov Občine Miklavž na Dravskem polju. Nagrajenci prejšnje križanke št. 102 so: Amadeja Marovt (Skoke), Anita Arnečič (Dobrovce) in Vinko 
Mohorko (Maribor).Geslo nagradne križanke št. 102: GOJENJE GOB JASNA KREVH, OSTRIGARJI, BELI ŠAMPINJONI, RJAVI ŠAMPINJONI
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ŽUPANSKA PROTOKOLARNA 
OVRATNICA
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Občina Miklavž na Dravskem polju se je v marcu 2021 lotila 
izvedbe županske protokolarne ovratnice. K sodelovanju 
smo povabili gospoda Staneta Randla, oblikovalca nakita 
in zlatarskega mojstra, ki je oblikoval protokolarne izdelke 
za številne slovenske občine. Tako je tudi za našo občino 
izdelal unikaten izdelek, ki poleg županske protokolarne 
ovratnice obsega tudi embalažo - kovček po meri izdelka, 
certifikat avtorja in pribor za rokovanje – rokavice in polirno 
krpo.
Županska protokolarna ovratnica Občine Miklavž na 
Dravskem polju je izdelana iz medenine. Površina je 
polirana ter galvansko zaščitena z nikljanjem in zlatenjem. 
Osrednji element ovratnice je grb Občine Miklavž na 
Dravskem polju s sprednje ter grb Republike Slovenije z 
zadnje strani. Grba sta izdelana v tehniki emajliranja ter 
zaščitena z galvansko prevleko niklja. Element z grboma 
ima preprost vrtljiv mehanizem, s katerim ga obrnemo na 
željeno stran grba.
Nosilni elementi, ki tvorijo verigo, so ploščice, na sredi 
katerih poteka tanka emajlirana črta v modrozeleni barvi 
in simbolizira reko Dravo. Ploščice so med seboj povezane 
z veznimi členi. Štiri ploščice so kvadratne oblike in 
simbolizirajo štiri naselja oz. krajevne skupnosti, združene 
v eno občino. 

Na zgornji tretjini verige je distančna verižica, ki ima 
funkcijo, da drži izdelek pri miru na telesu. Na zadnji strani 
členov verige so predvidene gravure mandatov županov s 
poimenovanjem županov in z letnicami njihovih mandatov. 
Na prvem členu je vgraviran napis LEOPOLD KREMŽAR 
(1998-2018), na drugem členu EGON REPNIK (2018 - ).
Občina je istočasno pričela s pripravo novega Odloka o 
simbolih Občine Miklavž na Dravskem polju ter ga v mesecu 
maju 2021 na seji Občinskega sveta tudi sprejela. Le-ta 
natančno ureja obliko in barvo županske protokolarne 
ovratnice, kdaj se pridobi pravica do nošenja le-te ter v 
katerih primerih oz. dogodkih jo župan nosi.  
Gre za novo pridobitev občine, za protokolarni izdelek, ki 
simbolizira županovo poslanstvo prvega med enakimi, 
njegovo avtoriteto ter prezenco. Sprejetje le-te kaže 
na dodano vrednost občine in daje težo izbranim 
priložnostim, v katerih se bo uporabljala s skupnim ciljem, 
da župan na protokolarnih dogodkih občino zastopa tudi 
z izkazovanjem občinskih simbolov v obliki županske 
protokolarne ovratnice. 

Simona Horvat,
občinska uprava
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