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NAŠI IZVIRI, GLASILO OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, javno glasilo • Izdajatelj: OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na 
Dravskem polju • Glavni in odgovorni urednik in lektor: Ivan Žigart • Članici uredniškega odbora:  Andreja Lešnik in Mateja Pleteršek • Naslov uredništva: Nad 
izviri 6, 2204  Miklavž na Dravskem polju • Tel.: (02) 629 68 20, Faks: (02) 629 68 28 • e-pošta urednistvo@miklavz.si • internet: www.miklavz.si • Grafična 
podoba, oblikovanje in tisk: Alfred Hutter, s. p., Tržaška cesta 34, 2000 Maribor • Naslovnica: Praznična dekoracija • Naklada: Glasilo je tiskano v 2250 izvodih 
in ga prejmejo vsa  gospodinjstva v občini brezplačno.
Javno glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju NAŠI IZVIRI je vpisano v evidenco javnih glasil, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo pod zaporedno št. 25. Za 
glasilo se plačuje 9, 5% DDV. Prispevke pošljite na elektronski naslov urednistvo@miklavz.si obvezno kot priponko in s pripisom: za Naše izvire. Oddaste jih 
lahko tudi osebno na občini ali v poštni nabiralnik, in sicer v elektronski obliki (na CD, DVD, USB) na naslovu Nad izviri 6, Miklavž. Besedilo naj bo v wordovem 
dokumentu, fotografije pa visoko resolucijskem in v .jpg zapisu. Skupaj z besedilom nam posredujte še naslednje podatke: svoje ime in priimek, točen naslov, 
št. transakcijskega računa in davčno številko. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja člankov in spremembe naslovov. Ponatis celote ali posameznih delov 
glasila je mogoč le s predhodnim pisnim dovoljenjem. Nenaročenih fotografij ne vračamo.

SVETI MIKLAVŽ OBISKAL VSE PRIDNE OTROKE 
(NAŠE OBČINE) 
V začetku decembra nas obišče prvi dobri mož, dobrotnik, ki ga najbolje poznamo pod imenom sveti Miklavž. 
V spremstvu angelov in parkljev se poda na dolgo pot iz nebes, saj je svetnik, in s polno malho daril obišče 
pridne otroke naše občine. Sv. Miklavž je tudi to leto v sodelovanju z občino in sveti krajevnih skupnosti 
pripotoval med otroke Dravskega Dvora, Skok, Dobrovc in Miklavža. Prav vsi so mu zagotovili, da so bili to 
leto pridni in da starši prav gotovo ne potrebujejo parkljeve šibe. Ker je bila njegova pot dolga, je kar občina 
poskrbela za pripravo 500-ih daril, društva in sveti KS pa so druženja popestrili s toplimi pijačami in sladkimi 
dobrotami. Oči otrok so svetile bolj kot vse praznične lučke, ko so nestrpno čakali na darila, ki jim jih je pri-
nesel, pa tudi starši niso ostali praznih rok oz. suhih grl ali lačnih trebuhov. 
Letošnja posebnost je bil prav gotovo praznični poštni nabiralnik skritih želja, ki je že deset dni pred miklavž-
evim krasil božično okrašen Miklavžev park, ki je zasijal v tisočih lučkah. Tam se je zbrala cela gora pisemc, 
izmed katerih so na občini izbrali tri najbolj iskrene in njihove avtorje in družine obdarili s posebnimi nagra-
dami. Družine se bodo lahko podale v zabaviščni park, kjer bodo lahko skupaj preživele nepozabne trenutke 
in se ob tem neznansko zabavale. 
Prav do srca pa je seglo pismo dečka, ki je najbolje ujel duha in sporočilo tega dobrotnika in bi igrače in 
sladkarije, ki bi jih sv. Miklavž prinesel njemu, podaril nekomu, ki jih potrebuje. Ime prvega decembrskega 
dobrotnika je namreč Nikolaj, ki je vse svoje podedovano bogastvo razdal revnim, zato se ga od nekdaj drži 
sloves radodarnega svetnika. V duhu nesebičnosti naj poteka tudi ves december, saj se letos veliko družin 
bori z visokimi stroški in bodo prav gotovo veseli vsake lepe geste širokogrudnosti in prijaznosti. 

Maja Jenuš

Dravski Dvor

Dobrovce
Skoke

Miklavž
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UVODNIK
Zima že trka na naša vrata. Naprej 
le z mrazom, upamo, da slej kot 
prej tudi s snegom. Pa naj   kdo 
reče, da si prave zime ne želi, saj 
smo že skoraj pozabili, kako je 

prava zima sploh videti… Zim-
ska kulisa sovpada tudi s ča-

som veselega decembra, ki 
je lepši in bolj mističen 

z zimskimi snežinkami 
kot pa z dežnimi kap-
ljami. Letos praznične 
decembrske prireditve 

po občini spremlja malo 
enega, malo drugega. Tra-

dicionalno miklavževa-
nje je odlično uspelo. V 
vseh štirih krajih občine 

je bilo lepo videti naše pridne otroke, ki jih je sveti 
Miklavž ponovno obdaril. Lepo je bilo brati pisma 
želja, ki so jih otroci letos prvič oddali v praznični 
nabiralnik v miklavškem parku. In lepo je bilo sli-
šati obljube otrok, kako bodo seveda pridni tudi v 
prihodnje. Tudi naša društva organizirajo številne 
prireditve v želji, da bi nam polepšali praznični čas. 
In polepšajo nam ga, le če to sami dopustimo. Naj-
bolj pomembno je, da je pri naših občanih mogoče 
zaznati pozitivizem in dobro voljo, s katero bomo 
krenili v novoletni čas. Še posebej smo lahko po-
nosni na našo izvirno praznično okrasitev, ki jo ljud-
je od blizu in od daleč ocenjujejo kot eno najlepših 
daleč okrog. To ni lastna hvala. To so besede ljudi, 
ki niso obremenjeni z našo občinsko politiko oziro-
ma besede ljudi, ki imajo v vidu zgolj čare in pomen 
prazničnega časa.  

Na občini smo že opravili konstituiranje občinskega 
sveta in krajevnih svetov. Usklajujemo tudi sesta-
vo občinskih odborov in komisij. V polnem teku je 
priprava proračuna za leto 2023. Torej je preteklo 
super volilno mrzlico nasledilo delo v običajnih tir-
nicah. Upamo, da se občinska kolesca z začetkom 
izvajanja projektov in objavo številnih razpisov na 
različnih področjih zaženejo čim hitreje po novole-
tnem času. Verjamem, da je pred nami veliko upov 
in želja. Prepričan sem, da imamo vsi, ki smo kakor-
koli vpeti v občinsko politično življenje, iskreni na-
men, da jih kar največ tudi uresničimo. Ne nazadnje 
zato smo šli na volitve in zato so nam občani izra-
zili zaupanje in volilno podporo. Ponovno se žal ne 
morem izogniti slutnji, da nas čaka težko in nepred-
vidljivo obdobje. Naša državna in evropska politika 
obljubljata veliko in veliko od tega si obetamo tudi 
v naši občini. Verjamem v iskrenost besed, ki pos-
tanejo popolna resničnost šele z ustreznimi dejanji. 
Po vseh možnih večmesečnih zapletih v postopku 

izbire izvajalca za obnovo Ptujske ceste z vso pripa-
dajočo infrastrukturo bi nam praznični čas polepšal 
končni podpis pogodbe z izbranim izvajalcem. Čas 
nas že preganja, saj morajo biti z EU sredstvi pod-
prti projekti zaključeni v letu 2023. In ponovno smo 
v situaciji, da birokratski zapleti trajajo vse do »pet 
pred dvanajsto«, potem pa panika, da vse izvedemo 
pravočasno. Vedno poudarjamo, da moramo imeti 
več časa za skrb za kvaliteto opravljenih del kot skrb 
za pravočasnost opravljenih del. Prvi logično pove-
zan del projekta, ki sicer ne finančno in ne izvedbe-
no nima formalne povezave z obnovo Ptujske ceste, 
že teče. Obnova mostu v sklopu Ptujske ceste čez 
energetski kanal že teče. Po mnenju številnih ljudi 
dela potekajo pre/počasi ali se po njihovem mne-
nju sploh nič ne dela. Ne da stopam komu v bran, 
vendarle pa moram povedati, da dela tečejo, čeprav 
bi si vsak od nas želel, da hitreje. Stanje mostu je 
izredno slabo oziroma še slabše, kot smo si neka-
teri zamišljali. Iz tega razloga je sanacija obsežno, 
zahtevno in nevarno delo. Zato se vračam k svojim 
besedam in polagam na našo dušo, da izvajalcu do-
pustimo več časa za kvaliteto opravljanih del kot pa 
za hitrost opravljenih del. Delavci so veliko časa ne-
vidni, saj se pogosto nahajajo pod mostom. Najbolj 
pomembno naj bo to, da se bomo v prihodnjem letu 
veselili nove glavne prometnice čez našo občino, 
vključno s povsem obnovljenim mostom v nadalje-
vanju trase ceste proti sosednji občini Starše in še 
naprej proti Ptuju. 

Pred nami je torej božični in novoletni čas. Po mne-
nju številnih najlepši čas v letu. Ne samo, da Vam 
želim uživanja v tem prazničnem času, želim Vam, 
da bi znali vsaj del tega užitka deliti tudi z drugimi. 
Opazimo tiste, ki jim ta čas ni tako lep, kot bi si sami 
želeli. Ti ljudje potrebujejo kakšno našo minutko ali 
uro in potrebujejo kakšno toplo besedo. Vesel sem, 
da imamo v naši občini društva, v okviru katerih de-
lujejo ljudje, ki znajo in zmorejo opravljati plemeni-
to delo tudi za druge. Ti ljudje bodo vedno uživali 
moje spoštovanje, če si na tem mestu drznem spo-
štovanje izraziti v imenu nas vseh po vsej občini.

Spoštovane občanke in župani! Naj Vam božični čas 
prinese veliko lepih trenutkov s svojimi najdražjimi. 
Naj Vam novo leto prinese izpolnitev vseh, tudi tistih 
najbolj tihih in skrivnostnih želja. Naj nas nekdo nad 
nami varuje in nam predvsem daje tisto vrednoto, ki 
nam jo nobena trgovina za nobeno ceno ne more…            

Egon Repnik,
župan
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OBČINA
ŽUPANOVA ZAPRISEGA PRED

Točno 22. dan po tistem, ko smo se občanke in ob-
čani Občine Miklavž podali na volišča in izbirali žu-
pana, sestav občinskega in krajevnih svetov, se je že 
zgodila prva, konstitutivna seja občinskega sveta, 
katero je vodil najstarejši izmed občinskih svetnikov, 
to je bil Stanislav Petek. 
V imenu Občinske volilne komisije je zbranim Poro-
čilo o izidu volitev posredovala predsednica komisi-
je, mag. Mirjana Horvat Pogorelec. Na samo volilno 
nedeljo 20. novembra je bilo za celotno občino v 
volilnem imeniku evidentiranih 5.756 volilnih upra-
vičencev. Svojo državljansko dolžnost in tudi odgo-
vornost, je opravilo 46,42 % občanov oziroma 2.672 
volivcev. V prvi volilni enoti torej v kraju Miklavž je 
glasovalo 1.481 volilnih upravičencev (izmed 3.578), 
v drugi volilni enoti, torej v krajih Dobrovce, Skoke 
in Dravski Dvor, pa 1.191 volilnih upravičencev (iz-
med 2.178). Za županski stolček so se potegovali 
trije kandidati, med katerimi je dr. Iztok Peterin pre-
jel 550 glasov (20,68 %), Simona Marko je prejela 
299 glasov (11,24 %) in mag. Egon Repnik je prejel 
1.810 glasov (68,07%). Volivke in volivci so tako že v 
prvem krogu določili župana za mandatno obdobje 
štirih let. Mag. Egon Repnik si je tako pred sestavom 
novega občinskega sveta in Občinske volilne komisi-
je protokolarno nadel županovo ovratnico, slovesno 
zaprisegel in jasno nagovoril steber lokalne politi-
ke za prihodnje obdobje. Občinski svetniki so torej 
tisti, ki so prav tako na tej občinski seji bili imeno-
vani za štiriletno obdobje in prevzeli zadolžitve, da 
uresničijo tisto, kar so izpostavljali v času predvolil-
ne kampanje. Za kraj Miklavž je na podlagi števila 
prebivalcev določenih 10, za preostale tri kraje pa 6 
svetniških mest. Za 10 miklavških stolčkov v občin-

skem svetu se je na le-
tošnjih volitvah pote-
govalo 63 kandidatov, 
za 6 občinskih stolčk-
ov krajev Dobrovce, 
Skoke in Dravski Dvor 
pa 27 kandidatov. Ti 
kandidati so sestavljali 
kandidatno listo osmih 
političnih strank, ki so 
se na letošnjih lokalnih 
volitvah angažirale, in 
to so bile: Vesna-zele-
na stranka, Dialog za napredek, Socialni demokrati, 
Lista za skupno občino Miklavž na Dravskem polju, 
Nova Slovenija-krščanski demokrati, Državljansko 
gibanje Resni.ca, Slovenska nacionalna stranka in 
Slovenska demokratska stranka. Z izjemo, da Vesna-
-zelena stranka v prvi volilni enoti (naselje Miklavž) 
ni imela kandidatne liste. Na podlagi prejetih glasov 
volivcev je v obeh volilnih enotah zmagovalka Lista 
za skupno občino Miklavž na Dravskem polju, ki je 
skupno zbrala 1.215 ali 46,34 % vseh glasov ter so 
ji tako v Miklavžu pripadla 5 in v spodnjih vaseh 4 
občinska mesta. V preteklem mandatu je ta stranka 
imela 6 svetniških mest, na teh volitvah je pridobila 
še 3 svetniška mesta. Njeni svetniki iz volilne enote 
Miklavž so: Dušan Janžek, Irena Kos, Ksenija Rodeš, 
Tomo Glavica in Dragica Centrih. Za preostala nase-
lja pa so občinski svetniki: mag. Sonja Horvat Tušek, 
Silvo German, Damjana Omahna in na mesto, ki je 
pripadlo županu Egonu Repniku, bo v januarju ime-
novan drug kandidat iste stranke. Čeprav še neura-
dno, bo to Zdenko Čuš iz druge volilne enote. 

NOVIM OBČINSKIM SVETOM



Glasilo občine Miklavž na Dravskem polju

5

Druga po številu pridobljenih glasov na letošnjih 
občinskih volitvah je stranka Dialog za napredek s 
531 glasovi oz.20,25 % vseh glasov. Na podlagi re-
zultata in upoštevanega proporcionalnega volilnega 
sistema so tej politični stranki pripadla tri svetniška 
mesta, kar je enako, kot je bilo v preteklem man-
datu. Iz kraja Miklavž sta to dva svetnika, in sicer 
dr. Iztok Peterin in Leonida Gavez Šerbinek, ter eno 
svetniško mesto iz druge volilne enote, ki ga je tudi 
na podlagi preferenčnih glasov zasedel Boštjan Ho-
čevar. 
Tretja po številu dobljenih glasov je lista Socialnih 
demokratov, ki je v obeh volilnih enotah zbrala 284 
glasov oziroma 10,83 % vseh glasov ter tako pridobi-
la  v vsaki volilni enoti po en občinski stolček, čeprav 
je v preteklosti imela tri občinske svetnike. V nasled-
njih štirih letih bosta strankarske barve v občinskem 
svetu zastopala mag. Boris Potrč iz Miklavža in Vla-
do Maksimović iz Skok. Slednji je mesto v občinski 
družbi pridobil na podlagi preferenčnih glasov.
Volilni rezultati so pokazali, da pa je naslednja po 
številu glasov kandidatna lista Slovenske demokrat-
ske stranke, kateri se je namenilo 211 glasov oziro-
ma 8,05%. Tej stranki je tako pripadlo eno svetni-
ško mesto, na katerega je sedel Stanislav Petek iz 
Miklavža, eno mesto pa je izgubila, če primerjamo s 
preteklim mandatom. 
Zadnja, ki je dosegla prag občinskega sveta, je bila s 
193 glasovi (oziroma 7,36 %) Nova Slovenija-krščan-
ski demokrati, ki so obdržali eno svetniško mesto iz 
prejšnjega mandata, le da ga je tokrat zasedel Lin 
Luketič iz Miklavža, kateremu so preferenčni glasovi 
namenili svetniško mesto.

Preostale politične stranke, ki so kandidirale na no-
vembrskih občinskih volitvah, niso dobile zadostne-
ga števila glasov. Državljansko gibanje Resni.ca je na 
nivoju celotne občine dobilo 121 glasov (4,61 %), Ve-
sna-zelena stranka 41 glasov (1,56 %) in Slovenska na-
cionalna stranka 26 glasov (0,99 %). Prav tako v tem 
sestavu občinskega sveta več ni stranke Desus, saj kan-
didatne liste na tokratnih volitvah ni sestavila, v minu-
lem mandatu pa je zasedala eno svetniško mesto. 
Pa še z enim podatkom je mogoče operirati, novo 
imenovan občinski svet se je v primerjavi s pretek-
lim spremenil le za štiri osebe, preostali svetniki 
so torej že „izkušeni“. Popolni novinci so Damjana 
Omahna, Lin Luketič in Zdenko Čuš, ki se bo šele 
pridružil v januarju; povratnik v občinske vrste pa je 
dr.Iztok Peterin, ki je na tem mestu bil v mandatu od 
2014 do 2018. Slednji so tako sedli na stolčke, ki so 
jih pred tem greli Verica Mom, Majda Dobaj, Damir 
Pekič in Feliks Čuček.
Na tej prvi konstitutivni seji Občinskega sveta Obči-
ne Miklavž na Dravskem polju je bila izmed sestave 
političnih strank imenovana Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, kot prvo delovno 
telo občine, ki ga bodo v prihodnjih štirih letih ses-
tavljali Dušan Janžek, dr. Iztok Peterin, mag.Boris 
Potrč, Stanislav Petek in Lin Luketič. 
V novi mandat je bil izvoljen sedmi Občinski svet sa-
mostojne Občine Miklavž na Dravskem polju, ki je s 
prvo občinsko sejo začel slovesno in sproščeno. Na-
slednja seja izrednega sklica, ki bo v začetku januar-
ja, bo namenjena imenovanju občinskih odborov in 
komisij.

Mateja Pleteršek

OPROSTITVE PLAČILA NUSZ ZA LETO 2023
Zavezanci za plačilo NUSZ lahko na podlagi 13. in 14. 
člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, 
št. 35/2017,1/18, 15/19 - v nadaljnjem besedilu Od-
lok) podajo vlogo za oprostitev plačila NUSZ za leto 
2023, oprostitve pa so možne v naslednjih primerih:
• zavezanci, ki prejemajo stalno socialno pomoč ali 

varstveni dodatek k pokojnini in živijo sami v go-
spodinjstvu,

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

• oprostitev plačila nadome-
stila je mogoča tudi v drugih 
primerih, ko zavezanec zaide 
v izjemno težak položaj (ele-
mentarne in druge nesreče) 
in če bi bila s tem ogrožena njegova socialna var-
nost. 

Oprostitev je možna največ za eno leto.
Zavezanci lahko oprostitev uveljavljajo z vlogo in do-
kazili, ki jo vložijo na občini najkasneje do 31. janu-
arja 2023. Prepozno vložene vloge za oprostitev se 
zavržejo.

Obrazec – vloga za oprostitev plačila za stavbno ze-
mljišče za leto 2023 je dostopna na spletni strani 
občine www.miklavz.si. Vse informacije in zahte-
vane obrazce lahko dobite tudi v tajništvu občine 
v času uradnih ur.
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PREDVOLILNO VZDUŠJE
NA TV-MIKLAVŽ
Predvolilno kampanjo ob letošnjih občinskih volitvah je bilo mogoče čutiti tudi 
na TV-Miklavž, kjer smo pripravljali pester večerni program. Naše uredništvo je v 
času predvolilne kampanje pripravljalo posebne predvolilne oddaje. Vse oddaje so 
bile na tv-kanalu predvajane v živo iz pripravljenega posebnega studia v prostorih 
doma krajanov Skoke. Prav tako pa si je bilo mogoče predstavitve političnih strank 
in soočenje županskih kandidatov ogledati na youtube kanalu. V zadnjem predvo-
lilnem tednu so v večernih terminih ob 20. in ob 21. uri potekale oddaje, v katerih 
so se predstavljale politične stranke in njihovi kandidati za občinski svet. Termin 
predstavitve so stranke predhodno izžrebale. Lahko rečemo, da so se predstavile 
vse kandidatne liste, le z izjemo ene, ki se ob predvidenem terminu ni oglasila na 
snemanju. Poglaviten namen teh oddaj je bil predstaviti volilni program posameznih strank, njihove kandidate 
osebno in načrte, ki jih imajo za delovanje v občinskem svetu, če bi bili seveda izvoljeni. Zadnji dan predvolilne 
kampanije, v petek, 18. novembra 2022, pa je bilo prav tako v živo izpeljano soočenje županskih kandidatov. 
Ti so najprej izžrebali mesto oziroma predstavitveno mizo, izza katere so nagovorili gledalke in gledalce. V 
prvem sklopu so bila vprašanja osebnostnega značaj, sledila je ocena o iztekajočem se štiriletnem mandatu. 
Največ vprašanj se je seveda namenilo prihodnosti v Občini Miklavž na Dravskem polju, kjer so imeli kandidati 
možnost predstaviti svojo vizijo razvoja, načrtovane projekte in potrebne oziroma prednostne investicije. Za 
odgovore je bil točno in natančno odmerjen čas, ki se je ob glasu zvončka zaključil. Oddaja je bila povezana s 
sklopom vprašanj, ki so jih kandidati izžrebali in so se nanašala na širše poznavanje Občine Miklavž oziroma 
njenih krajev, značilnosti in znamenitosti. Župansko soočenje je bilo vsekakor v nekaterih trenutkih oddaje zelo 
razgibano in replike so intenzivnost dodatno stopnjevale.
V uredništvu TV-Miklavž smo tako izpeljali dokaj tehnično zahteven projekt, s katerim smo želeli občankam 
in občanom posredovati in spoznati vizijo prihodnosti v naših krajih. Predvolilni program smo povezali še z 
nedeljskim ob zaprtju volišč z večernim javljanjem v živo izpred gasilskega doma Miklavž, kjer smo ob kul-
turnem programu posredovali prve neuradne rezultate volitev za župana. Zelo velika je bila gledanost vseh 
volilnih oddaj na našem tv-kanalu, kar pa je za tako malo občino z lastnim tv-programom edinstveno. 

Mateja Pleteršek

SPOŠTOVANE KRAJANKE IN KRAJANI SKOK!
Izteka se zadnje leto tega štiriletnega mandata. Skupaj z občinsko upravo smo naredili veliko za dobro 
in kvalitetno življenje v našem kraju: izgrajen je bil nov prepotreben cestni odsek s kolesarsko stezo in 
pločnikom od Skok do Rogoze, urejena je bila okolica kapelice, dosežen je bil dogovor z večino lastni-
kov za odstop zemljišč v Jerebovi ulici, ki bo postala varna šolska pot za naše otroke, vedno več ljudi se 
udeležuje aktivnosti in druženja v športnem parku...
Zato se vsem članom sveta KS Skoke zahvaljujem za štiriletno dobro in usklajeno delo!
V letu, ki prihaja, vam vsem želim vse dobro!

Za svet KS: Zdenko Čuš

Vesele božične in 
novoletne praznike

ter vse dobro 
v letu 2023

Vam želi
Svet krajevne skupnosti 

Skoke
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DELOVANJE KS DOBROVCE (2018-2022)
Leto 2022 se počasi zaključuje, pred nami je le še 
mesec december.
Svet krajevne skupnosti Dobrovce je zaključil svoj 
mandat za obdobje 2018-2022, ki so ga nam pode-
lili krajani Dobrovc. V krajevni skupnosti Dobrovce 
so bili v preteklih štirih letih izpeljani kar nekateri 
projekti, ki pa niso bili velikih vrednosti, ampak so 
kljub temu pripomogli k izboljšanju kakovosti življe-
nja v kraju. 
Svet KS Dobrovce si je skozi cel svoj mandat priza-
deval, da se v največji možni meri izpeljejo oz. do-
končajo zadeve, ki so bile predlagane v preteklih 
predlogih proračunov in niso bile realizirane, ter za 
realizacijo predlogov, ki so bili predlagani za prora-
čune 2018-2022. 
V veliki večini smo te predloge do konca mandata 
2022 tudi realizirali, in sicer:
- rekonstrukcija ceste Miklavž - Dobrovce
- razsvetljava v ŠP Dobrovce (sofinanciranje LAS 85 

% projekta)
- ureditev cerkve z novimi okni
- nakup betonskih miz in klopi na »Flančiču« in ob 

gobarskem parku Snežka
- ureditev makadamskih cest za lažji dostop do 

kmetijskih zemljišč
- ureditev prostorov DU Dobrovce 
- novi prostori KS Dobrovce z večnamensko dvora-

no (sofinanciranje LAS 85 % projekta)  
- postavitev nadstreška in ograje pred vhodom v 

vrtec Ciciban.
- ureditev ulice Na Pristance
- novo odbojkarsko igrišče 
- obnova igral v ŠP Dobrovce
- odkupi zemljišč
- izdelana in potrjena idejna zasnova ureditve va-

škega jedra v 3 fazah ( za 1. fazo podan predlog za 
proračun občine za leto 2023)

Prav tako se je s prostovoljnim delom krajank, kra-
janov in društev, ki imajo sedež v kraju Dobrovce, 
to so PD Mateja Bora, DU Dobrovce, GD Snežka in 
NK Dobrovce, donatorskimi sredstvi in relativno 
majhnim vložkom občinskega denarja v obliki naku-
pa materiala izpeljalo kar nekaj projektov, ki dvigu-
jejo družabno življenje v kraju. Na tak način so bili 
obnovljeni prostori GD Snežka, prostori DU Dobrov-
ce, dograjena Borova koča na Flančiču, obnovljena 
streha kapelice, v izgradnji je nov cerkveni objekt, 
prvi smo postavili koše za pasje iztrebke…
Skozi vse štiriletno obdobje so v kraju tudi društva, 
otroci podružnične šole Dobrovce in vrtca Ciciban s 
svojimi programi poskrbeli za prepotrebne družbe-
ne dogodke, ko je to bilo le mogoče, saj vemo, da je 
epidemija covid-19 za nekaj časa ustavila družabno 
življenje v kraju. 
V letu 2022 je svet KS Dobrovce v sodelovanju s PD 
Mateja Bora, DU Dobrovce, GD Snežka, TD Miklavž 
in NK Dobrovce uspešno organiziral prireditev »Dru-
ženje krajank in krajanov Dobrovc«, za katerega 
upam, da postane tradicionalno. Obiskanost prire-
ditve je bila nad pričakovanji.
Svet krajevnea skupnosti Dobrovce se krajankam, kra-
janom, društvom, občinskem svetu in županu iskreno 
zahvaljuje za sodelovanje v preteklih štirih letih.
Spoštovane krajanke in krajani, svet krajevne skup-
nosti Dobrovce Vam v prihajajočem letu želi zdrav-
ja, sreče, veliko osebnih in poslovnih uspehov.

Svet krajevne skupnosti Dobrovce
Robert Meznarič, predsednik

Nova kritina na kapelici – prostovoljno delo         Prostori DU Dobrovce
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DVAJSET LET OD UREDITVE  
RIMSKE GOMILE V MIKLAVŽU 
IN PROJEKT »TRES AMICI«
Projekt »Tres amici« (tj. Trije prijatelji) je temeljil 
na skupni dediščini severovzhodnih slovenskih ob-
čin Miklavž na Dravskem polju in Benedikta v Slo-
venskih goricah ter jugovzhodne avstrijske občine 
Ratschendorf. V vseh treh občinah najdemo rimsko-
dobne grobne gomile. Vsaka občina predstavlja to 
pomembno kulturno dediščino na različne načine: 
bodisi kot rimski pokopališki park in »arheološko 
cesto« v obliki označene pohodne poti (Benedikt 
v Slovenskih goricah), bodisi kot sredi drevesne-
ga parka urejeno gomilo z omogočenim dostopom 
(Miklavž) ali kot rimski muzej (Ratschendorf). Na-
daljnji rezultat tega sodelovanja je bilo prvo sreča-
nje učencev treh občin v Ratschendorfu 8. junija 
2002 dve leti pred vstopom Slovenije v Evropsko 
unijo (EU). Druga takšna srečanja so nato potekala 
vsako leto izmenično v eni od treh občin do okoli 
leta 2010 v obliki »Rimskega peteroboja«, potem pa 
do leta 2015 kot t. i. »Rimska prijateljska srečanja«.
Preko »Rimskega peteroboja« smo šolarjem na igriv 
način približali čas okoli Kristusovega rojstva, ko so v 
naših krajih mirno sobivali Kelti in Rimljani. Do leta 
2015 se je v teh medsebojnih obiskih izmenjalo oko-
li 1.500 otrok, ki so se naučili veliko novega.
S projektom »Tres amici« in širitvijo EU preko meje, 
ki je ljudem več kot 80 let oteževala sobivanje, je re-
gija dobila nove »obraze«: odgovorne ljudi za arhe-
ološke lokacije, župane, odgovorne ljudi za turizem, 
učitelje/-ice in predvsem učence/-ke omenjenih 
treh občin.
Leta 2002 je bil v okviru tega sodelovanja preko 
Interreg IIIA – Phare CBC Avstrija - Slovenija finan-

ciran projekt raziskave in rekonstrukcije velike rim-
skodobne gomile v Miklavžu. Ob tej priložnosti je bil 
gozdiček, kjer leži gomila, urejen v drevesni park. 
Zaradi kulturnega pomena za kraj – in verjetno tudi 
zaradi tamkajšnjega posebnega arhaičnega vzduš-
ja – sta se park z gomilo do danes oblikovala v eno 
od prireditvenih lokacij občine Miklavž. Tam so se 
pričele odvijati občinske prireditve in prireditve TD 
Miklavž, kot je na primer praznovanje Kresne noči v 
času poletnega solsticija. 
V okviru letošnje Kresne noči (18. junija) je bila 
obeležena 20. obletnica raziskav in rekonstrukcije 
rimske gomile v Miklavžu. Predsednica TD Miklavž, 
mag. Sonja Horvat Tušek, je v uvodnem nagovoru 
pozdravila okoli 100 gostov, med njimi tudi goste 
iz Avstrije (iz Feldbacha, Kirchberga in Gradca). Kot 
nekdanji partner v projektu in »sodobna priča« sem 
bil povabljen na okroglo mizo z zgodovinarjem dr. 
Matjažem Grahornikom. Na njej sem predstavil do-
gajanje iz prvih let našega sodelovanja, v letih 2001 
in 2002, pa tudi dogajanje vse do leta 2015.
Tistega večera se mi je zdelo še posebej ganljivo, da 
so na dogodek prišli tudi nekdanji/-e učitelji/-ce in 
učenci/-ke, ki so se nekoč udeležili »Rimskega pete-
roboja«. Niz dogodkov ob Kresni noči so zaokrožili 
vmesni glasbeni nastopi, otroški ples, podelitev pri-
znanj Društva vinogradnikov Miklavž in še kaj. Večer 
se je zaključil, kot je bilo to v navadi v časih mirnega 
sobivanja med Kelti in Rimljani: ob odprtem ognju, 
na katerem so se pekle jedi, in žlahtni kapljici.

Besedilo: Heinrich Kranzelbinder 
(prevod: Matjaž Grahornik)

Skupinska fotografija na letošnji prireditvi Kresna noč ob 20. obletnici raziskav in rekonstrukcije rimske gomile v Miklavžu     Foto: David Kranzelbinder
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KAKŠNO DOVOLJENJE JE POTREBNO 
ZA GRADITEV NADSTREŠKA ALI NADSTREŠNICE ?
Nadstrešek ali nadstrešnica spadata med objekte, ki se običajno gradijo za pokritje terase ali parkirnega 
mesta za avtomobile ob osnovnem objektu – stanovanjski hiši ipd., zato vas želimo informirati o tem, kako 
se objekta razvrščata in kakšna dovoljenja so za postavitev potrebna.
Nova Tehnična smernica TSG-V-006:2022 RAZVRŠČANJE OBJEKTOV, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in 
prostor v letu 2022, ločuje med nadstreškom in nadstrešnico:
Nadstrešek je del objekta, ki služi zaščiti pred zunanjimi vplivi in je konstrukcijsko povezan z objektom (npr. 
konzolni nadstrešek, ki sloni na objektu, nadstrešek na ravni strehi …)
Nadstrešnica je stavba, ki nima nobene obodne stene. Konstrukcijsko je samostojna, lahko se dotika glavne-
ga objekta, ne glede na njeno morebitno fizično povezanost.

Iz obrazložitve izhaja, da je nadstrešek prizidava osnovnega objekta, za kar je potrebno pridobiti gradbeno 
dovoljenje za manj zahteven objekt, saj je konstrukcijsko povezan z osnovnim objektom. Prav tako se grad-
beno dovoljenje potrebuje za nadstrešnico kot nezahtevni objekt, če se le-ta ne prišteva med enostavne 
objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Nadstrešnica ni konstrukcijsko povezana z 
osnovnim objektom, lahko pa se ga dotika, ali se pod njo skozi vrata prehaja v osnovni objekt.
Poznamo dve vrsti gradbenega dovoljenja, s katerima se uredi postavitev nadstrešnice ali nadstreška: grad-
beno dovoljenje za nezahtevne objekte in gradbeno dovoljenje za manj zahtevne in zahtevne objekte, ki jih 
opredeljuje Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22), ki objekte razvršča na naslednji način: 
enostavni, nezahtevni, manj zahtevni in zahtevni objekti.
Po Uredbi je nadstrešnica razvrščena po naslednjem kriteriju:

CC-SI Klasifikacija objektov Podrobnejša  
klasifikacija Enostavni objekti Nezahtevni objekti Zahtevni objekti

12745 Stavbe za funkcionalno 
dopolnitev nadstrešnice Površina do 20m2 Površina do 50m2 noben

Za nezahtevne objekte je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt (DNZO), ki vsebuje 
(izsek iz Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov; Uradni 
list, št. 36/18, 51/18 – popr.,197/20 in 199/21 – GZ-1): 
- podatke o udeležencih in objektu, ki se navedejo na listu 1 obrazca iz priloge 6 navedenega pravilnika, in
- grafične prikaze.
Grafični prikazi iz druge alineje prejšnjega odstavka so:
- Tloris objekta, značilni prerezi ali profili objekta, pogledi ter prikaz oblikovanja terena, ki se vrišejo na list 

2 obrazca iz priloge 6 navedenega pravilnika, in
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- prikaz objekta na zemljiškokatastrskem prikazu tako, da je razvidna njegova tlorisna velikost na stiku z 
zemljiščem s kotiranimi odmiki od sosednjih zemljišč in vodnih zemljišč, ki se vloži v dokumentacijo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte kot list 3 iz priloge 6 navedenega pravilnika.

- Na prikazu objekta iz druge alineje prejšnjega odstavka se prikažejo tudi prometna ureditev, druge funkci-
onalne površine objekta (vključno z dostopi, dovozi, parkirišči, mestom za odpadke), mesto priključevanja 
na gospodarsko javno infrastrukturo, zaščito in prestavitve infrastrukturnih vodov, če se zaradi gradnje 
nezahtevnega objekta spreminja prometna ureditev ali se objekt priključuje na gospodarsko javno infra-
strukturo.

Vsaka vloga za gradbeno dovoljenje mora vsebovati tudi mnenje o skladnosti s prostorskim aktom, ki ga 
investitor pridobi z vlogo na občini in soglasje oz. mnenja za posege v varovalne pasove (varovalni pas ob-
činskih cest je 4 m) ali na varovana območja posameznih upravljavcev komunalnih in energetskih vodov, ali 
varovanih območij narave, ali zaščitenih območij Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) je uvedel tudi obveznost plačila komunalnega prispevka za nezah-
tevne objekte, torej vse nadstrešnice nad 20m2 tlorisne površine.
Na spletni strani Občine Miklavž na Dravskem polju se nahajajo vloge:
- Vloga za izdajo mnenja o skladnosti s prostorsko izvedbenim aktom,
- Vloga za izdajo soglasja za poseg v občinsko cesto ali varovalni pas ceste,
- Vloga za odmero komunalnega prispevka.

Vir:
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22)
- TSG-V-006:2022 RAZVRŠČANJE OBJEKTOV
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov;  

Uradni list, št. 36/18,51/18 – popr.,197/20 in 199/21 – GZ-1)

- SOU MARIBOR, Skupna služba urejanja prostora, mag. Špela Lesnik

Spoštovane uporabnike obveščamo,  
da z dne 

1. 1. 2023 prične ZC  
z novim delovni časom, in sicer;

v torek in četrtek 
od 12. 00 do 17. 00 ure

 ter v soboto  
od 8. 00 do 15. 00 ure.

NOV DELOVNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA 
V MIKLAVŽU NA DRAVSKEM POLJ
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OBVESTILO PACIENTOM, KI IMAJO IZBRANEGA 
DRUŽINSKEGA ZDRAVNIKA V ZDRAVSTVENEM DOMU
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je prešel na nov način elektronske komunikacije 
ter naročanja preko spletne aplikacije. Z uvedbo novega načina želijo pacientom omogočiti 
hitrejši in varnejši dostop do storitev, zdravstvenemu osebju pa hkrati omogočiti nemoteno delo s pacienti v 
ambulanti. Aplikacija pacientom omogoča izbiro prostega termina pri zdravniku, oddajo naročilo za predpis 
recepta, napotnic, medicinsko tehničnih pripomočkov ali sporočila zdravniku.
Ob uvedbi novega sistema želijo pacientom podati ustrezne informacije in približati uporabo novega načina 
elektronske komunikacije, zato bodo v občini v mesecu januarja za paciente, ki imajo izbranega družinske-
ga zdravnika v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, izvedli srečanje, na katerem bodo predsta-
vili vse novosti.
Točen termin srečanja bo znan po novem letu, če pa bi vas zanimalo, da se seznanite z omenjenimi novostmi, 
nam to sporočite na e-naslov: nives.roter@miklavz.si ali pokličite na telefonsko številko 02 62 96 831.

POROČILO O ANALIZI VZORCEV PITNE VODE
Mariborski vodovod je v novembru odvzel v naši občini vzorce pitne vode. Kot je razvidno iz tabele, so bili v 
preteklem mesecu odvzeti številni vzorci za mikrobiološka preskušanja. V omenjenem obdobju ne beležimo 
neskladnih vzorcev pitne vode. Mariborski vodovod, javno podjetje, d. o. o.
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MIKLAVŠKA ŽUPNIJA  
OB NOVEM ŽUPNIKU IN NOVIH NAČRTIH

Ne samo prostor zbiranja kristjanov, pač pa tudi pomemben steber 
bogate kulturne dediščine je cerkev sv. Miklavža ob Dravi, ki vse od 
prve omembe leta 1392 na ta košček sveta umešča krščansko življe-
nje ob njej. Izredno skrb in naklonjenost so božjemu hramu name-
njali skozi stoletja, desetletja, kar opazijo in občudujejo vse pogosteje 
med nas namenjeni turisti ali naključni mimoidoči. Duhovniki, ki so 
v tem času tod župnikovali, še posebej imamo v spominu pokojna 
Ivana Kralja in Antona Kolarja, so ob tem odigrali pomembno vlogo 
in pridali močan pečat župniji. Letošnjega 1. avgusta je miklavška žu-
pnija, ki je sicer župnija v soupravljanju z Župnijo Tezno in Župnijo 
Brezje, dobila novega dušnega pastirja Jožeta Povha, ki za vsa bogo-
služna opravila skrbi ob pomoči kaplanov, katehetov in drugih po-
močnikov. Po 13 letih župnikovanja v Župniji Kamnica pri Mariboru ga 
je po odhodu dotedanjega župnika Danijela Lasbaherja za stolnega 
župnika v Mariboru poslanstvo namenilo v naše okolje. Dodobra se 
je že spoznal z verniki, lokalno skupnostjo, sodeloval je pri različnih 
blagoslovih; posebno pozornost pa namenil pripravi na adventni čas 
z delavnicami in slovesnemu praznovanju farnega žegnanja, kjer so 
se med drugim veroučenci srečali s sv. Miklavžem. 

Delovno so rokave zavihali tudi v Župnij-
skem pastoralnem svetu in izoblikovali 
potrebe, ki jih narekuje čas, če smo bolj 
natančni, zob časa je tisti, ki zahteva 
nenehno zaščito kulturne dediščine. Že 
nekaj časa se izkazuje nuja, da je pot-
rebno pričeti s temeljito obnovo orgel, 
ki veljajo za "kraljico med glasbili". Bo 
že držalo, saj si brez cerkvenega petja 
ob spremljavi veličastne glasbe mašne-
ga bogoslužja res ni mogoče predsta-
vljati. Sedanje obstoječe orgle so bile 
kupljene leta 1993 v Angliji, zadnji večji 
servis je bil narejen pred desetletjem. 
Ker zgolj lepotni popravki po tem času 
nimajo pravega učinka, so pridobili 
ponudbe dveh orglarskih delavnic za 
temeljit servis ter za nove orgle ob oh-
ranitvi omare. Pri temeljitem servisu 
v znesku približnih 40.000 evrov se v 
celoti zamenja igralnik, mehovje ter en 
del lesenih piščali, glavnina sapnic in 
piščali ostanejo stare. Kar bi posledično 
pomenilo, da bo pa te potrebno v ne-
kaj letih prav tako menjati. Ob odločitvi 
za nove se v celoti orgle naredijo nove, 
kar bi stalo približno 80.000 evrov. V 
Župnijskem pastoralnem svetu so ob 
tem soglasni, da ker gre za v vsakem 
primeru visok znesek in zato večletno 
delo, da dokončno odločitev o načinu 
prenove preložijo za eno leto. In to z 
namenom, da v tem času zbirajo denar 
in vabijo k širši pomoči. Zato se na šir-



Glasilo občine Miklavž na Dravskem polju

13

še občestvo občine Miklavž, krajane, podjetnike in 
obrtnike, predvsem pa ljudi dobrega srca, ki čutijo 
odgovornost do kulturne dediščine, obračajo z ve-
liko prošnjo, da s finančnimi prispevki pripomorete 
k prepotrebnim, sodobnejšim orglam v miklavški 
cerkvi. Svoj dar lahko prinesete osebno po maši ali 
v cerkveno pisarno oziroma nakažete na TRR, odprt 
pri Nova KBM: SI56 0451 5000 2923 797, Župnija 

Miklavž na Dravskem polju. 
Ker tudi sv. Miklavž kot zaščitnik farne cerkve ve-
lja za dobrotnika, ki se je v svojem življenju razda-
jal za druge, so tudi člani Župnijskega sveta Župni-
je Miklavž ob Dravi prepričani, da bo dobrota ljudi 
podprla miklavške orgle.

Mateja Pleteršek

KOT V PRAVLJICI
Tretjega decembra, ko se je stemnilo, je prvi mož 
miklavške občine, župan mag. Egon Repnik, obrnil 
stikalo in prižgal na tisoče lučk v idiličnem, verjetno 
najlepše okrašenem parku ne samo na Dravskem 
polju, ampak daleč naokoli. Prižiganje lučk je pote-
kalo pod sloganom  »Lučke nas povezujejo«, župan 
pa nas je s svojim nagovorom popeljal v veseli de-
cember. Kot je bilo videti, se je tega lepega dogod-
ka udeležilo veliko število naših občank in občanov, 
posebno razveseljivo pa je bilo, da je med njimi bilo 
tudi veliko najmlajših. Kar nekaj jih je na cesti usta-
vilo avtomobile in z zanimanjem opazovalo številne 
svetleče like, ki jih je v miklavške parku ustvarilo 
podjetje  TDR TRADING, d.o.o. 
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Ni manjkalo niti stojnic, na katerih je društvo vino-
gradnikov nudilo kuhanček in dobro kapljico, tu-
ristično društvo obložene kruhke, društvo Glog pa 
čaj, seveda pa je bila kot zmeraj najbolj glavna atrak-
tivna lokomotiva Duhec, ki je s svojo ekipo ves čas 
»proizvajala«, tako za majhne kot za velike, slastne 
palačinke. Najbolj strašno pa je bilo, ko so v park 
prišli strašni »krampusi« iz Dobrovc, znanilci, da se 
bliža čas Miklavža. Ti so zares popestrili dogodek ter 

malo razredčili vrste, posebno med mlajšimi. Ko pa 
so videli, da le niso tako nevarni, kot se je videlo, pa 
se je veselje nadaljevalo. 
Čeprav je bilo zelo hladno, tu in tam so se pojavile 
tudi dežne kaplje, nas je veliko udeležencev prižiga 
lučk vztrajalo do konca, dokler nas zares ni pregnal 
dež. 

Dragica Centrih  



Glasilo občine Miklavž na Dravskem polju

15

Drage občanke in občani!

Ob koncu leta se ozrimo 
nazaj in poiščimo, kaj je 
bilo lepega v iztekajočem 
se letu in kje smo bili 
uspešni. 

Lepe izkušnje preslikajmo 
v prihajajoče se leto. 

Srečno, zdravo in 
zadovoljno 2023!

2320
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ZAVAROVALNA AGENCIJA SENEKOVIČ D.O.O. 

Hvala, ker skupaj rastemo že 30 let. 
 

Želimo vam mirne in radostne praznike. 

Ludvik Lora Rebeka 
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V E S E L  B O Ž I Č  I N
S R E Č N O  N O V O  L E T O  

F A N  P L A C  G E L I  V A M  Ž E L I

V A B L J E N I  N A  N A Š O  Z I M S K O  P O N U D B O  

Veliko lepega ob 
božičnem času

in zdravja
in uresničitev vseh 

dobrih želja
v prihajajočem 

letu 2023
želi

Svet KS Miklavž na 
Dravskem polju

OBVESTILO

Naslednja številka 
Naših izvirov bo izšla v 
marcu, zato prosim vse 
sodelavce, da nam svoje 
prispevke tudi v novem 
letu pošljejo na naslov 
urednistvo@miklavz.si 
najkasneje do 5. marca 
2023.

Urednik
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DRUŠTVENA DEJAVNOST
PODELJENA SO NAJVIŠJA PRIZNANJA 
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 
ZA LETO 2022
»Najvišja priznanja PZS so izraz spoštovanja in 
skromna pozornost posameznikom za dolgoletno 
predano prostovoljno delo na različnih področjih 
planinske dejavnosti tako v lokalnem kot v širšem 
družbenem okolju. Najvišja priznanja PZS so skro-
mna pozornost in edina nagrada, ki vam jo kot 
planinska organizacija lahko podelimo za vaše dol-
goletno prostovoljno delo na različnih področjih 
planinske dejavnosti. Ta priznanja so odraz spošto-
vanja do vaših naporov in prizadevanj v matičnih 
društvih in organih PZS, ki ste jih skozi desetletja 
svojega dela vgradili v mozaik svojega delovanja. 
Kot prostovoljci ste na različnih področjih opravili 
izjemno delo za širitev planinstva v Sloveniji in ga 
tudi vsak po svoje zaznamovali. Prav vsi in vsak iz-
med vas ste prispevali pomemben delež k rasti slo-
venskega planinstva in s tem postali najboljši zgled 
mlajšim generacijam. 
Spoštovani prejemniki priznanj! 
Naj vas ob prejemu priznanja navdaja občutek, ki 
daje veličino vsem velikim osebnostim iz zgodovi-
ne - ponos in olajšanje, da je vendarle ostalo nekaj 
za vsakim od vas, kar ni vezano na materialni svet 
potrošništva, marveč, za kar je bilo treba srca.« 
Tako so zapisali na PZS v brošuri, ki je izšla ob sve-
čani podelitvi 3. 12. 2022 v Slovenski Bistrici.
V Slovenski Bistrici je bilo podeljenih 22 spomin-
skih plaket in 11 svečanih listin. 
Med dobitniki najvišjih priznanj PZS je tudi Franc 
Kocbek, član Planinskega društva Miklavž.
Franc Kocbek je član PZS od leta 1981. 

Najprej je bil član PD Maribor Matica, v katerem je bil 
devetnajst let član UO, še leto dalj pa je vodil izletniški 
odsek društva. Vodil je številne izlete, srečanja in po-
hode, kot so pohod po Mariborski poti Ivana Šumlja-
ka, Srečanja planincev na Žavcarjevem vrhu, na Kum, 
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na Zasavsko Sveto goro, goro Oljko, Porezen, Litija-
-Tisje, Litija-Čatež in drugi. Nekateri od naštetih so 
dosegli število trideset, nekaj od teh naštetih pa bo 
v naslednjih letih doseglo trideset udeležb.
V letu 1984 je ustanovil planinsko skupino članov in 
članic in mladih planincev v OŠ Miklavž. V letu 1991 
je ustanovil skupino CICI planincev v vrtcih Miklavž 
in Dobrovce. Zelo veliko je dosegel pri delu z mla-
dimi na OŠ Miklavž in v vrtcih Miklavž in Dobrovce. 
Franc je bil ustanovitelj in vodja planinske sekcije 
Dravskih elektrarn Maribor vse do upokojitve, pred 
tem pa je vodil tudi planinsko sekcijo Zlatorog Mari-
bor, pozneje Henkel. 
V letu 2003 je bil Franc Kocbek pobudnik za ustanovi-
tev PD Miklavž, postal je prvi predsednik in še danes 
vodi PD Miklavž. Ob tem opravlja vsa organizacijska 
in vodniška dela pri vodenju izletov vrtčevskih otrok 
(vrtec Miklavž in Dobrovce), mladine OŠ Miklavž, 
članov PD Miklavž ter veteranov. V januarju ob vin-
kovem organizira in vodi Vinkov pohod  od Miklavža 
- Dupleka - Vodol do Malečnika. Dvakrat letno, spo-
mladi ob občinskem prazniku in jeseni ob krajevnem 
prazniku, organizira in vodi Pohod ob mejah občine 
Miklavž na Dravskem polju. Na pobudo Franca je 
Martinova pot speljana tudi po Miklavžu.
V MDO PD Podravja deluje že dvajset let. Leta 2011 
je bil pobudnik, da bi za starejše planince organizira-
li zanje primernejše izlete. Z ustanovitvijo skupine je 
prevzel njeno vodenje, kar dela še danes. 
V PZS je bil Franc dva mandata član UO in en mandat 
predsednik nadzornega odbora PZS. Kot inštruktor 
in predavatelj je sodeloval pri usposabljanju vodni-
kov PZS v Bavščici in drugod po Sloveniji.

SREČNO 2023
VAM ŽELIJO 

PLANINCI PLANINSKEGA DRUŠTVA MIKLAVŽ

Planinci Planinskega društva Miklavž

BOROVO LETO 2022
Bila je sobota, ko je večina prebivalcev sveta po-
gumno vstopila v novo leto. Po kitajskem luninem 
koledarju bo obdobje zaznamovano s podobo tigra, 
ta pa s seboj prinaša mnoga presenečenja in spre-
membe.
Ne glede na to, kakšen je naš odnos do različnih 
astroloških pogledov, si po napornih preteklih dveh 
letih gotovo vsi želimo slišati svetlih napovedi.
Pa malo prebrskajmo še po preteklih letih, npr. po 
letu 1957. Začelo se je na torek. Nekje daleč od nas 
so bile vojne, ponovno so odprli Sueški prekop, us-
tanovili so Evropsko gospodarsko skupnost, psička 
Lajka je poletela v vesolje, svet za šolstvo je izdal pri-
poročilo o združitvi osnovne šole in nižje gimnazije v 
osemletno osnovno šolo, poslovil se je arhitekt Jože 
Plečnik in rodil se je Bojan Križaj.
In kje smo mi v tej zgodbi? 

O, pa smo! L. 1957 je bilo ustanovljeno Prosvetno 
društvo Mateja Bora in letos slavi častitljivih 65 let. 
Ne tako dolga doba za človeka, dolga pa za obstoj 
društva. 
In kaj se je dogajalo?
Koronsko odeti smo kljubovali času in na pustno 
nedeljo odprli svoj cepilni center. Precepili smo se 
z virusi vseh barv in skupaj s kurenti pregnali še to 
nadlogo. S polnimi pljuči smo zadihali v marcu in na 
materinski dan poklanjali cvetje in odpeli prve me-
lodije.
Vsi so trobili v en rog, samooskrba, pa smo organizi-
rali predavanje, da nas, še neznano, ne postavi pred 
vrata trgovin. Vse lahko pridelamo doma, le malo je 
potrebno telovaditi po zemljici.
Mesec april, ko naša občina praznuje, je bil popol-
no slovo od zakritih obrazov. Z združenimi močmi, 
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KS Dobrovce in drugimi društvi, smo kuhali Flančič 
pisker. Vsem smo ga podelili in pridali še kozarček 
Flančič vina. Ročnodelska sekcija je v prostorih po-
družnične osnovne šole uspešno predstavila svoja 
dela. Tako združeni smo postavili tudi mlaj.
Pa je prišel tudi dan brezdelja. Vesela druščina je za-
sedla sedeže avtobusa in zavila proti Dolenjski. Kaj 
vse je že tam, je bilo sprva presenečenje, potem pa. 
Svete gore, veličastna cerkev, repnice, ogled tovar-
ne Krka v Novem mestu in za poslastico muze Lojze-
ta Slaka in Toneta Pavčka. 
Lastovke so pridno izbirale besedila in skupaj z gosti 
odpele melodije na poletnem koncertu.
Zunanja temperatura pa je vsak dan naraščala. 
Košnja, ki smo jo v preteklosti izvedli sredi popol-
dneva, nas je prisilila, da smo že skoraj posušeno 
seno pokosili v mraku junijskega dne. 
Vmes so urne roke gradile Borovo kočo. Korak za ko-
rakom, dan za dnem se je spreminjala njena podo-
ba.  Vročina je pritiskala, žito je dozorelo, snopi so 
čakali na svoj obred. 
V poletju raztepeni, eni na dopustih, drugi z visokim 
pritiskom, pa spet s kovid okraski, smo mlatev priča-
kali šele v avgustu. Posebna je bila, saj smo, pozno 
avgusta, dobili prve omembe vredne padavine. Tega 
dne smo v našem kraju gostili študente mednarodne 
izmenjave v organizacij UNI Maribor. Bili so z vseh 
koncev sveta in vseh barv. Za njih smo prihranili mla-
tev. Urno so vrteli cepce, pa čeprav v dežju in nas v 
mnogem presenetili, posebej študentje iz Indije. 
Pa smo že zakorakali v jesenski čas kuhanja jedi na 
žlico. Pozdrav jeseni v organizaciji TD-Miklavž nam 
je prinesel 1. mesto .

V tem času pa so se dela na Borovi koči tudi zaklju-
čevala. Koča je dobila svoj vogal, okna z zavesami, 
mize s prti in posebno mesto za Dobrovško čipko. 
Dež je padal dan za dnem, trta pa je čakala, da jo 
spravimo na varno. Peščica nas je skrbno negovano 
letino spravila v Borov sodček.
Mošt je dozorel, kot je dozorel čas, da odpremo 
vrata Borove koče. Toplo oktobrsko sonce je priva-
bilo na plano zaslužne, ki so v dar prejeli spomin-
sko Dobrovško čipko, zazveneli so glasovi Lastovk in 
Dupleških tamburic.
Vmes so ročnodelke razstavljale svoje izdelke v DU, 
ekipa borovcev je kuhala svojo priljubljeno jed v Žu-
pniji Slivnici v počastitev diakona in v Hotinji vasi za 
ob prazniku sv. Martina.
Občina je že vabila na decembrska sodelovanja in 
čakala nas je Noč čarovnic. Noč je bila res čarovniš-
ka, kot še nikoli doslej. Bila je prva tovrstna, realizi-
rana v okviru društva. Se še bo ponovila. 
In kot pravim, « veseli december« je res eno samo 
»veselje«. Vsi želijo pripraviti najboljše, najbolj svet-
lo in sladko. Za prvo svetlobo so poskrbele Lastov-
ke v sodelovanju s MePZ KUD Coda in v dobrovški 
cerkvi pripravile koncert. Ko pišem te vrstice, je pred 
nami obisk Božička na Flančiču. Praznično okrašena 
vas in pravljična dežela na našem tolikokrat poveda-
nem Flančiču, je oživela. 
Prihaja Božična pravljica in z njo dobri mož, ki nobe-
nega ne bo pustil praznih rok.
Vse te zgodbe so za vas in za nas vse leto ustvarja-
le sekcije društva, turistična, kulturna, ročnodelska, 
pevska, posebna zahvala pa Mladim borovcem, ki 
vedno hodijo vštric z nami.
Malo zapisanega za tako pestro dogajanje v letu, ki 
je za nas resnično bilo leto tigra.

Alenka Klasinc

 PROSVETNO DRUŠTVO 
»MATEJA BORA« DOBROVCE

 
V novem letu naj bo vaš korak odmeven,

vaša beseda pogumna,
vaše življenje iskrivo,

ustvarjalno 
in

polno lepih trenutkov!

Skupaj z vami tudi v 2023
PD »Mateja Bora« Dobrovce
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DEJAVNOSTI V DU DOBROVCE 
V JESENSKEM OBDOBJU
SREČANJE UPOKOJENCEV, ZDRUŽENIH 
V DRUŠTVIH UPOKOJENCEV OBČINE 
MIKLAVŽ
Dne 16. 9. 2022 smo organizirali tradicionalno sre-
čanje upokojencev občine Miklavž, ki so včlanjeni v 
DU Skoke, DU Modra jesen Dravski Dvor, DU Miklavž 
na Dr. polju in v DU Dobrovce. Veseli smo, da nam 
je končno uspelo. Zadnji dve leti smo si prizadeva-
li izvesti to druženje, vendar nam je »korona virus« 
krojil ta leta po svoje in smo se morali podrediti, saj 
smo želeli, da se ponovno srečamo v čim večjem šte-
vilu. Ko pa smo ukrotili »korono«, nam je pa nagajalo 
vreme. Vendar se nismo pustili prestrašiti. Veseli me, 
da smo se kljub hladnemu in neprijaznemu vremenu 
zbrali v tako lepem številu. Po uradnem delu, ki je 
zajemal krajši kulturni program, pozdravni govor in 
spodbudne nagovore naših dragih povabljenih go-
stov, smo se sprostili in nadaljevali v veselem vzduš-
ju. Ogreli in okrepili smo se s toplim obrokom, se 
posladkali s slaščicami naših pridnih upokojenk, tudi 
zaplesali smo ob zvokih harmonike našega muzikan-
ta, se nasmejali in zapeli. Takšne dogodke smo v zad-
njem času že zares pogrešali. Čas nam je kar prehitro 
minil in druženje smo zaključili polni lepih vtisov

IZVEDBA ROČNODELSKE RAZSTAVE V 
SODELOVANJU Z ZGORNJEPODRAVSKO 
ZDUS MARIBOR
V dneh od 7. 10. 22. do 9. 10. 22. smo v naših pro-
storih Društva upokojencev v Dobrovcah gostili roč-
nodelsko razstavo, na kateri se je predstavilo kar 18 
sekcij ročnodelskih društev, ki so združena v Zgor-
njepodravsko ZDUS Maribor, med njimi tudi sekcija 
iz naše občine, to je sekcija DU Modra jesen Dravski 
Dvor. Kot gostitelji pa smo povabili tudi domače roč-

nodelke iz Prosvetnega društva Mateja Bora iz Do-
brovc. 
Odprtje razstave je bila v petek, 7. 10. 2022, ob 16. 
uri. Po krajšem kulturnem programu, pozdravnem 
govoru in spodbudnih besedah naših povabljenih 
gostov: župana Egona Repnika, predsednika ZDUS 
Maribor Franca Slavinca in predsednika KS Dobrov-
ce Roberta Meznariča smo vse prisotne povabili na 
skromno zakusko. Potem smo si skupaj ogledali mize 
naših razstavljalcev in imeli smo zares kaj videti. 
Vidi se, da je v delo ročnodelk vtkano veliko ljubezni 
in vztrajnosti. Njihove spretne roke so pridno ustvar-
jale. Ideje, lepe misli in veliko vztrajnosti in ljubezni 
je vtkano v vsako zanko, pentljo, v vsak unikatni iz-
delek. Druženje na ročnodelskih delavnicah pa jim 
pomeni sprostitev, odmik od vsakdanjih skrbi, pri-
jateljstvo, medgeneracijsko sodelovanje, predvsem 
pa bogati dušo in srce. Z velikim veseljem vezejo, 
kvačkajo, pletejo in ustvarjajo iz različnih reciklaž-
nih materialov izdelke, ki nas razveseljujejo. Bili so 
raznovrstni in bogati. Velika vrednost dela ročno-
delskih sekcij pa je predvsem v tem, da ohranjajo 
bogato kulturno dediščino naših babic. 
Razstava je bila odprta tudi v soboto, 8. 10., in v ne-
deljo, 9. 10. Veseli nas, da si je prišlo te lepe izdelke 
pogledat kar veliko obiskovalcev. Glede na bogastvo 
in izvirnost izdelkov pa so veliko zamudili tisti, ki 
niso prišli. Z organizacijo so bili zadovoljni tudi raz-
stavljalci tako da smo slišali veliko pohval, kar nam 
je spodbuda za naprej.

KOSTANJEV
PIKNIK
Že tradicionalno vsako leto v oktobru za naše člane 
organiziramo kostanjev piknik, ki smo ga v tem letu 
izvedli 21. oktobra. 

Ker radi združimo zdra-
vo s koristim, smo se 
kakšen teden pred pi-
knikom odpravili štirje 
junaki na Pohorje po 
kostanje. Narava je bila 
letos zares radodana, 
tako da nam je v krat-
kem času uspelo nabrati 
dovolj tega sladkega je-
senskega sadeža. 
Uživali smo v čudovitem 
sončnem vremenu in 
prelepi jesenski naravi. 
Na dan piknika smo se 
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zbrali, narezali kostanje, ki so kmalu omamno zadi-
šali pod skrbnimi rokami Slavka, našega mojstra za 
peko. Skuhali smo klobase za podlago v želodčkih in 
ko so prišli prvi gostje, je bilo vse pripravljeno. Veseli 
nas, da se teh srečanj v Dobrovcah vedno udeležuje 
več kot polovica članov. Vsi smo se z veseljem lotili 
prigrizka in še z večjim veseljem sladice – pečenih 
kostanjev. Druženje smo dobre volje zaključili kar 
pozno zvečer. 

KOLESARSKI TRIM
Kot vsako leto, smo v tednu mobilnosti ( 20. 9. 2022) 
izvedli kolesarski trim. 
Zbrali smo se v naših prostorih in pred odhodom iz-
merili višino sladkorja v krvi in 
in krvni tlak. Nato smo prevozili del Dravske kole-
sarske transverzale. Ob vrnitvi smo ponovno zmerili 

sladkor in veseli ugotovili, da se gibanje izplača, saj 
smo imeli prav vsi nižji sladkor. Kar hitro smo ga na-
doknadili z okusno malico.

POHOD
5. 11. 2022 smo se odpravili po občinskih pohodnih 
poteh. Prav tako smo pred odhodom in po vrnitvi 
izmerili sladkor v krvi in ugotovili, da se izplača tudi 
hoja.
V decembru bodo imeli naši kegljači na vrvici novo-
letni turnir in zaključek leta.
Dragi upokojenci, pridružite se nam, saj je med nami 
vedno veselo. V decembru se vidimo na novoletni 
zabavi, ki bo v petek, 16. 12. 2022. 

Lilijana Kirbiš

NOGOMETNI KLUB DOBROVCE
Nogometni klub Dobrovce je jesenski del TS 
2022/2023 pod okriljem NZS in MNZ Maribor 
končal nadvse uspešno. Pri mlajših selekcijah 
U7,U9,U11,U13,U14,U15,U19 smo vsa tekmovanja 
končali v skladu z načrti, ki smo si jih zadali pred pri-
četkom sezone. 
Predvsem smo ponosni, da smo pri selekcijah od U7 
do U11 ekipe dodatno popolnili z igralci iz domačega 
okolja. Vodilo kluba pri mlajših selekcijah je, da pod 
strokovniM vodstvom pridobijo spoštljiv odnos do 
športa, zdravega življenja in življenjskega FAIRPLAY. 
Članska ekipa NK Premium Dobrovce, ki že kar nekaj 
sezon tekmuje v 3. SNL, je v TS 2022/2023 vstopila 
pomlajena in z novim trenerjem. Cilj članske ekipe, 
ki je v jesenskem delu s svojimi predstavami upra-
vičila zaupanje vodstva kluba, je končna uvrstitev 
na lestvici 3. SNL med prvih sedem ekip. Prav tako 
je članska ekipa dosegla zgodovinski uspeh, saj ji je 
uspel preboj med 32 ekip v pokalnem tekmovanju 
NZS, kjer smo žal morali v 3. krogu priznati premoč 
ekipi NK Rudar Velenje. 

V letu 2022 je klub bil uspešen tudi na področju in-
frastrukture, saj je glavno igrišče sedaj opremljeno 
z novo razsvetljavo, ki omogoča treninge in igranje 
tekem v večernih terminih. Razsvetljava je bila fi-
nancirana s pomočjo Občine Miklavž na Dravskem 
polju, LAS (evropska sredstva v višini 85 % vrednosti 
projekta) in prostovoljnim delom kluba. 
Delo v našem klubu bazira izključno na prostovolj-
nem delu domačinov, vodstva kluba, simpatizerjev 
kluba in staršev, seveda ob finančni pomoči dona-
torjev, sponzorjev, evropskih skladov in delno obči-
ne v skladu s pravilniki.
V 46 letih obstoja kluba NK Dobrovce je bilo veno-
mer vodilo vseh članov in simpatizerjev kluba pro-
stovoljno delo za tedanje in prihodnje rodove, ki 
velja še danes. 
Vsi, ki se želijo pridružiti našem klubu, naj to storijo 
na tel. 051 609 818 (Meznarič Robert). 

          Nogometni klub Dobrovce,
         Robert Meznarič, predsednik

Člani – Kristjan Sagadin v akciji Trening U7 in U9 Nova razsvetljava



Glasilo občine Miklavž na Dravskem polju

23

MARTINOVANJE V MIKLAVŽU
Kot veleva tradicija v vinorodnih krajih, smo na dan 
svetega Martina v Društvu vinogradnikov Miklavž v 
občini pripravili prireditev obujanja starih običajev 
naših prednikov, ki so na martinovo ob zaključku del 
v vinogradih poklicali znance in prijatelje v vinski 
hram. Tam so opravili obredni krst mladega vina, saj 
se pregovorno na martinovo mošt spremeni v vino. 
Na naši prireditvi smo se zbrali člani društva, pred-
stavniki drugih društev in krajevnih skupnosti v ob-
čini, kakor tudi skrbnik trte župan občine mag. Egon 
Repnik.
Predsednik društva je prisotne spomnil na pomen 
takih običajev, ko se je gospodar oddolžil vsem, ki so 
prispevali k pridelku.

Prireditev je v kulturnem programu popestril Moški 
pevski zbor DU Miklavž. 
Obred vinskega krsta je opravil občinski viničar Janez 
Krajnc. »Prej je bil mošt, sedaj je vino,« je dejal, mi 
pa smo mu ob pokušanju ponujenega verjeli.
Kot vedno na naših prireditvah se je s svojim šega-
vim prispevkom oglasil Maks Kobal, ki je s svojim 
nastopom ogrel dlani prisotnih.
Vinogradniki Miklavža so na krst prinesli vzorce svo-
jega pridelka, ki je ob kmečki klobasi prav pasal.
Druženje pri taborniškem domu se je nadaljevalo v 
prisotnosti županskih kandidatov občine Miklavž in 
ob zvokih napitnic. 
Bolj ali manj smo vsi verjeli, da je mošt postal vino.

Vladimir Belšak

Vsem krajankam in krajanom 

želimo obilico zdravja in miru 

med prihajajočimi božičnimi prazniki 

in srečno novo leto 2023.

Svet Krajevne skupnosti Dravski Dvor
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ZAHVALA
Županu mag. Egonu Re-
pniku, občinskemu sve-
tu, občinski upravi ter 
vsem, ki so kakorkoli po-
magali pri delovanju na-
šega društva v letu 2022, 
se iskreno zahvaljujemo.
Vsem prijateljskim dru-
štvom, posameznikom 
in institucijam sporoča-
mo, da smo novoletnim 
čestitkam 
namenjena sredstva 
poklonili v humanitar-
ne namene Osnovni šoli 
Miklavž na Dravskem 
polju.

Upravni odbor 
DU Miklavž

Dragi naši bralci!
Izteka se še eno leto čudovitih zgodb in 

vsaka je bila nekaj posebnega in lepega. 
V pričakovanju novih bomo vstopili v leto 2023.

Gledamo naprej in se veselimo, ko bomo obrnili nov bel list, 
ki ga bomo popisali z lepimi dogodki za lepe spomine.

Gradili bomo mostove med ustvarjalci in bralci 
in soustvarjali lepo glasilo.

Uredništvo Naših izvirov vam 
ob božičnem večeru želi zvrhan koš zdravja, 

ljubezni, sreče, topline ter 
srečno in ustvarjalno novo leto.
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MLADI UPI
MIKLAVŽEVANJE v MIKLAVŽU

»PODARIMO SI NASMEH«
Spet smo tu! Po dveh letih se ponovno snidemo v 
»čarobni vasi«. V tistem delu leta, ko se lučke za-
iskrijo, vzdušje pa spet zbistri in napolni z novim 
upanjem. Preprosto – otroci obožujejo vso to pom-
poznost okrog novoletnih praznikov. Vrvež, ki se iz 
dneva v dan krepi po hodnikih šole, in obenem ta 
prijetni vrvež v moji glavi, ki tuhta in načrtuje za... 
Pravzaprav, najprej je čas, da se zahvalimo. Hvale-
žnost je namreč zelo pomembna. Kdaj, če ne zdaj, 
ob koncu leta? December je mesec, ki ljudi napol-
ni s posebnim razpoloženjem. V prazničnem času, 
ko dobri možje obdarujejo vse otroke sveta, smo se 
odločili, da bomo, kot že toliko let prej, izpeljali pro-
jekt »Čarobna vas«, ki letos nosi naslov »Podarimo 
si nasmeh«.
Ste že kdaj opazovali otroke pri igri? Pa ne samo pri 
igri, tudi kar tako. Ste bili morda pozorni na smeh? 
Otroški nasmeh. Tako iskren, tako neobremenjen, 
tako vesel, tako preprost. Ste se kdaj vprašali, če se 
še znate tako »po otroško« smejati? Že samo dej-
stvo, da se odrasli nasmehnemo dnevno okrog 17-
krat, majhni otroci pa tam nekje med 300–400-krat, 
priča o tem, da se nas večina odraslih pozabi sme-

jati po otroško. Upam, da vas med prebiranjem teh 
vrstic prepričam, da se je smejati ne samo lepo in 
prijetno, ampak tudi zdravo.
Za vse tiste, ki se ne morete spomniti, kdaj ste se 
nazadnje nasmehnili oz. od srca nasmejali, naj po-
vem, da smeh spodbuja izločanje hormonov sreče 
in blagodejno vpliva na telo in duha. Torej nima 
samo estetske funkcije, saj je vsak človek, ko se 
od srca nasmehne, ne le mnogo lepši, temveč tudi 
bolj zdrav. Tako vsem dobro poznan star pregovor 
»Smeh je pol zdravja.« dejansko drži. Dovolite, da 
vam predstavimo, kako je lahko nasmeh zdravilo za 
vas same in za vse ljudi, ki jih srečate, zraven tega 
pa še nič ne stane, lahko ga imate vedno in povsod s 
seboj, pa tudi ne boli nič.
Že res, da vsakodnevno srečujemo vse več ljudi, ki 
jim ni do smeha, a vendar, ne bo škodovalo, če se 
jim prijazno nasmehnemo. Ker je zame kozarec ved-
no na pol poln, verjamem, da je smeh nalezljiv. Mor-
da ne vedno in morda ne povsod, včasih pa. Zato 
lahko podarimo nasmeh osebi na bančnem okencu, 
čeprav zgleda naveličana in je bila osorna. Morda 
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je vaš nasmeh edini v tem dnevu, ki ga je preje-
la. Nasmehnite se prodajalki v trgovini, morda bo 
ravno zaradi tega nasmeha lažje preživela naporen 
dan. Skratka, smejte se, najprej zavestno in v krat-
kem vam bo nasmeh na obrazu prešel v navado in 
boste vse ljudi osrečevali z najcenejšim darilom na 
svetu, ki pa je ogromno vredno! Podarimo nasmeh 
neznancu, nekaj prijaznih besed starejši gospe ali 
gospodu, s katerim čakamo v trgovini v vrsti, sose-
du, ki odmetava sneg na parkirišču …
Podarimo si minuto ali dve, preden odbrzimo spet v 
svoj svet in svet množične potrošnje, rivalstva, div-
janja…
Tu je veseli december. In priložnosti za (ob)darova-
nje je vsak dan v izobilju. Ne le decembra. Morda 
zveni obrabljeno, a v praksi deluje. Verjemite mi. 
Smeh res spreminja žalostne poglede v iskrive, obra-
ča ustnice navzgor, požene ritem srca v glasbo hva-
ležnosti. Vsem ljudem, pa čeprav bi to radi, seveda 
ne moremo podariti materialnih dobrin. Tudi tistih, 
ki jih nujno potrebujejo, ne. Lahko pa se vključimo v 
katero od dobrodelnih akcij, nakažemo denar komu, 
za katerega vemo, da ga potrebuje.
V izobilju, ne glede na finančne zmožnosti, pa ima-
mo v svoji življenjski zakladnici lepih besed in gest, 
nasmehov, ki jih lahko namenimo komur koli.
No, v življenju in tem neskončnem vesolju je pravza-
prav vse tako, kot mora biti. Vprašaj in izvedel boš. 
Tako smo izvedeli v naši »čarobni vasi«, kako je, ko 
podarimo nasmeh.
Vsak posameznik lahko iz povedanega izlušči vsaj 
eno zrno, ki ga lahko poseje na svoj življenjski vrt, 
zaliva, gnoji in morda že jutri ali čez eno leto, deset 
let žanje kot pomemben pridelek.
Res je! Tako preprosto je to! To je kultura. To je srč-
nost. To je darilo. Jaz sem darila, ki mi ga z nasme-
hom  poklonijo otroci, zelo vesela. Pobarva mi dan, 
ogreje srce, poboža mojo dušo. Tako malo je treba 
za občutek sreče in zadovoljstva, kajne? Zato … po-
darjajmo nasmehe, pozdrave, spodbudne besede, 
iskrene stiske rok, objeme … Vse to nas nič ne stane, 
ima pa neverjetno moč in učinek.
»Vzgajati ne pomeni zgolj razvijati razum, temveč 
oblikovati celotnega človeka, tudi njegovo srce in 
njegov značaj. Vzgajati pomeni ne le prenašati zna-
nje, temveč iz roda v rod prenašati tudi duhovne 
vrednote, ki dajejo življenju vsebino in smisel,« je 
zapisal že (Phil Bosmans).
Primeren čas za obdarovanje naj ne bo le prednovo-
letni čas, temveč naj bo za to primeren prav vsak dan 
v letu. Za darila ne potrebujemo vselej denarja. Po-
darimo lahko svoj čas, pozornost, objem, namenjen 
pogled, nasmeh in tisočero drobnih naklonjenosti, 
ki jih namenimo svojemu bližnjemu. Takšnih daril se 
ne da kupiti, imajo pa neprecenljivo vrednost.

Upam, da nas prihodnost ne bo popeljala na na-
pačne in neželene poti. V hitečem tempu sodob-
nega življenja se včasih zdi, kot da hočejo egoizem, 
individualizem, ugodje, takojšnja izpolnitev želja in 
zabava izpodriniti vzgojo humanih in kulturnih vre-
dnot. Vrednote so nekaj, kar je vredno. Biti morajo 
»žive« in prisotne povsod in med vsemi. Zato se jih 
moramo najprej naučiti, jih začutiti in občutiti, jih 
ponotranjiti, da jih lahko nekoč predajamo dalje.
Življenjske vrednote naj bi bile svetilnik in vodnik 
pri uresničevanju življenjskega smisla. Če se otro-
ku že zelo zgodaj uspe pričarati lepoto in skrivnost 
vrednot, je to gotovo najboljša popotnica, ki mu jo 
lahko podarimo odrasli. To mu bo podlaga, osnova, 
iz katere bo črpal tudi vse ostale smiselne vsebine v 
življenju.
NASMEH je izraz obraza, navadno raztegnjene ustni-
ce, ki kaže zlasti veselje, radost.
In ko jutro svoje tipalke razpre, je lepše, če prebudi 
te nasmeh. Bo dan enkraten in lepo se bo začel, če 
nekomu boš podaril nasmeh.
Obrazi mrki, vsem se nekam mudi, srečnejši bodo, 
če jim boš podaril nasmeh. Ob prvi kavi še nebo se 
zaspano zdi, toplino v srcu ti prinese nasmeh.
Je dan naporen, časa ti zmanjkuje spet, ustavi se in 
mi podari nasmeh. Greva skupaj, greva na drug pla-
net, v najin svet, kjer doma je nasmeh.

In da zaključim:
Zakaj ne bi v decembrsko tapiserijo vtkali tovrstne 
zlate niti zase in za druge?
"Z nasmehom drugim ljudem podarimo darilo zdrav-
ja, upanja ter svetlobe. Najmanj, kar lahko storimo, 
je, da nasmešek širimo dalje, ga podarimo mimoi-
dočim ter dosežemo učinek metuljevih kril. Podarite 
nasmeh drugim ter poiščite srečo v majhnih in prep-
rostih stvareh."
No, o NASMEHU ni več dvoma, nasmehi imajo ne-
verjetne moči in čarovnija v otrokovem nasmehu je 
resnično neprecenljiva.
V novem letu naj bo vaš korak odmeven, vaša be-
seda pogumna, vaše življenje iskrivo, ustvarjalno in 
polno nasmehov.

SREČNO in nasmejano leto 2023!

Ravnateljica, zaposleni in učenci 
OŠ Miklavž na Dravskem polju:

Dušanka MIHALIČ MALI
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PRIPRAVE NA PRAZNIČNI DECEMBER  
NA PODRUŽNIČNI ŠOLI DOBROVCE
Ko se poslovi mesec oktober in zjutraj novembrske 
hladne meglice ovijajo poti do šole, se učenci in 
učiteljice na podružnični šoli začnemo pripravljati 
na praznični december. Najprej zbiramo ideje, pris-
luhnemo otrokom in njihovim predlogom, kako v 
šolo pripeljati praznično vzdušje, in potem se zač-
ne ustvarjanje. Otroške oči v teh dneh še posebej 
svetlo žarijo v upanju, da jim trije decembrski možje 
izpolnijo vse želje.
Na šolska okna so priletele papirnate bele snežinke, 
šolske prostore krasi mnogo likovnih izdelkov, ki vsi 
opisujejo zimsko pravljico. Ustvarjamo v jutranjem 
varstvu, pri urah pouka in v oddelkih podaljšanega 
bivanja. Zmeraj praznični mesec začnemo z miklavž-
evanjem. Konec novembra, na dan odprtih vrat, 
odpremo vrata tudi staršem pa babicam in dedkom, 
da nam pomagajo ustvarjati različne izdelke, ki jih 
potem ponudimo na šolskem bazarju skupaj z učen-
ci matične šole v Miklavžu. Letos smo bili posebej 
vznemirjeni, saj zadnji dve leti tega srečanja nismo 
imeli. Zato sta bili skupno preživeti dopoldanski uri-

ci 30. novembra res težko pričakovani in sta prines-
li veliko nasmehov in veselja med naše najmlajše. 
Lepo jih je bilo videti skupaj z odraslimi sedeti v šol-
skih klopeh in opazovati, kaj nastaja izpod njihovih 
rok. Pomagali so drug drugemu pri izdelavi voščilnic, 
okraskov, šivanju srčkov, hišic in vrečic iz blaga, izde-
lavi namiznega okrasja iz lesa in zelenja, skodelic in 
velikih hrestačev, ki so jih naredili petošolci. Njihova 
hrestača, rdeče-bele sladkorne palčke in lesen vla-
kec, ki vozi darila, letos krasijo tudi stebre pred šol-
skim vhodom. Ob vstopu v šolsko vežo pa nas ogreje 
pogled na kamin, v katerem plapola ogenj, in darilca 
pred njim, ki čakajo, da jih odpremo, ko bo čas. 
In sedaj samo še čakamo, da nas obiščejo Miklavž, 
Božiček in dedek Mraz. 
Naj bodo praznični dnevi polni radosti in upanja in 
naj bo leto 2023 prijazno vsem.

Vodja podružnične šole Dobrovce
Alenka Primec
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PABERKI
BOŽIČNI ČAS

Skozi vasico pelje nas siva cesta,  
ki vsa v sivino je odeta,
spet prazniki so nas objeli, 
da vzradoščeni bomo in veseli.

Smrečica brhka ob hiški stoji, 
krasijo jo srčki iz naše vasi, 
ponosna se v lučkah iskri in žari, 
okoli sebe božični mir deli.

Potica je že pečena in 
piškotov je zvrhana skleda, 
po hiši cimet diši, 
Metka svoj prst v lonec meda tišči.

Jezušček mali leži v jaslicah na slami, 
pa svoj mir nam deli, 
mi pa praznujemo veseli 
in srčni naj bodo topli objemi.

Slavica Domajnko
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Tudi po vsem tem času
Sonce nikoli ne reče 
Zemlji, dolžna si mi.
Hvaležnost je ključ do obilja       
                                                      

Novo leto je čas za nove upe in nove želje.
Želimo vam prijeten in miren božič ter izobilje zdravja 

in osebnega zadovoljstva v novem letu 

SREČNO 2023!

Gobarsko društvo SNEŽKA Dobrovce

 

Želimo vam čarobne božične praznike, 

v novem letu pa naj se vam 

odpre nova pot čudovitih doživetij.

Društvo upokojencev Skoke

Vsaka beseda, vsak pogled,Vsaka beseda, vsak pogled,
vsako dejanje in vsak nasmeh lahkovsako dejanje in vsak nasmeh lahko

prinese srečo drugim ljudem.prinese srečo drugim ljudem.
Vsak trenutek je lahko nov začetek.Vsak trenutek je lahko nov začetek.

Srečno 2023 Srečno 2023 
in polno zdravja vam želijo vašiin polno zdravja vam želijo vaši

KO RK Miklavž, KO RK Miklavž, 
Dobrovce, Dobrovce, 

Skoke Skoke 
in in 

Dravski Dvor.Dravski Dvor.

KO RK Skoke vsem občanom KO RK Skoke vsem občanom 

želi topline polne božične praznike. želi topline polne božične praznike. 

Leto 2023 pa naj bo za vse srčno, Leto 2023 pa naj bo za vse srčno, 

solidarno, sočutno in res srečno.solidarno, sočutno in res srečno.

Vsem občankam in občanom naše občine želimo Vsem občankam in občanom naše občine želimo 
vesele BOŽIČNE praznike ter SREČNO, ZDRAVO, vesele BOŽIČNE praznike ter SREČNO, ZDRAVO, 

predvsem pa MIRNO novo leto 2023, predvsem pa MIRNO novo leto 2023, 
našim ribičem in ribičkam pa želimo našim ribičem in ribičkam pa želimo 

DOBER PRIJEM in veliko prijetnih druženj DOBER PRIJEM in veliko prijetnih druženj 
ob naših vodah.ob naših vodah.

Ribiško društvo Miklavška mlakaRibiško društvo Miklavška mlaka

Dragi sokrajani in sokrajanke,
še nekaj dni nas loči od trenutka, 
ko se bomo poslovili od tega leta 
in odprli vrata novemu. 
Želimo vam, da bi bilo leto, ki prihaja, 
polno zdravja, dobre volje in pozitivne energije.
Naj bo razgibano.
Naj bo SREČNO!

Društvo Šola zdravja,
skupini Avio Skoke in Magnolije Miklavž
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NAJ VAM NOVO LETO
PRINESE ČIM VEČ LEPIH STVARI,

NAJ BODO POZABLJENI VSI DVOMI IN SKRBI!

VELIKO OSEBNE SREČE, ZDRAVJA
IN VESELJA V LETU 2023 ŽELI

IO DRUŠTVA ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA GLOG

Naj vam praznični dnevi

 prinesejo 

dobro voljo in energijo 

za skupne športne korake.

Šola zdravja "AVIO" Skoke

CIMETOVE ZVEZDICE
Cimetove zvezdice so krhko božično pecivo, pripravljeno iz mandljev, beljakovega snega, sladkorja in cimeta.

Sestavine:
• 500 g zmletih mandljev
• 5 beljakov
• 480 g sladkorja v prahu
• 1, 5 žličke mletega cimeta

Iz beljakov stepemo sneg. Preden sneg postane 
čvrst, postopoma dodajamo 450 g sladkorja. Stepa-
mo tako dolgo, da dobimo čvrst sneg. Pet žlic sne-
ga shranimo v hladilnik. V preostali sneg vmešamo 
mandlje in cimet. Maso shranimo v hladilnik za prib-
ližno 60 minut.

Pripravimo si dva peki papirja, katera posujemo s 
preostalim sladkorjem v prahu in stresemo nanj oh-
lajeno maso. Pokrijemo z drugim papirjem in maso, 
ki je vmes, razvaljamo na približno 1 cm debeline. 
Iz razvaljane mase izrežemo zvezdice. Modelček 
med izrezovanjem sproti namakamo v mleti sladkor.
Zvezdice preložimo na pekač, ki smo ga obložili s 
peki papirjem. S čopičem jih premažemo s prihra-
njenim snegom in pustimo, da se vsaj dve uri sušijo 
na zraku, nato pa jih 10 minut pečemo na 160 °C. 
Počakamo, da se nekoliko ohladijo, nato pa jih pre-
vidno preložimo na rešetko. Pustimo, da se popol-
noma ohladijo.
Naj vam teknejo.
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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 DECEMBER (samo izpis temnih polj), bomo z žrebom razdelili tri lepe knjižne nagrade. Rešitev s svojim 
polnim naslovom nam pošljite najpozneje do 5. 3. 2023 na naslov Občine Miklavž na Dravskem polju. Nagrajenci prejšnje 
križanke so: Lea Gačnik (Miklavž), Nevenka Jurjec (Skoke), in Nino Sever (Puconci).
Geslo nagradne križanke NOVEMBER: STRAŠNA NOČ ČAROVNIC, JOLE COLE

KRIŽANKA DECEMBER 2022

ALATURA - dota, ALORA - mesto v Španiji, AROLAS Juan - španski pesnik, ASAMATI - kraj ob Prespanskem jezeru, IDŽMA - eno od štirih načel islamskega prava, TAARAB - glasbeni sti v Zanzibaru
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Spoštovane občanke, spoštovani občani!

V iztekajočem se letu smo se srečevali s premnogimi težavami, a vseeno si upam trditi,

da smo v Občini Miklavž na Dravskem polju preživeli zelo uspešno leto, 

številne cilje smo pa tudi izpolnili.

K srečnemu življenju v naši skupnosti prispevamo vsi in ob tej priložnosti

iskrena hvala vsem, kar dobrega postorite za našo občino. 

Zavedati se je potrebno, da že lepa misel veliko pomeni,

moč besede spreminja svet, dobro dejanje pa ga izboljša.

Naj bo leto 2023, ki je pred nami, uspešno, zadovoljno, zdravo in veselo 

ter polno spoštovanja in razumevanja.

Vaš župan, podžupanja in uslužbenci Občinske uprave

Občine Miklavž na Dravskem polju


