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SPREMLJAJTE TELEVIZIJO 
MIKLAVŽ V NOVI PREOBLEKI

19. avgusta je štartala prenovljena shema televizijskega 
kanala TV-Miklavž. Glavna novost je, da lahko program 
spremljate 6 dni na teden, v večerni shemi od 19. ure 
dalje. Skladno s povečanjem časa oddajanja bo uredništvo 
pripravljajo več vsebin kot doslej.
Najpomembnejše dogodke v naši občini si boste še vedno 
lahko ogledali v informativni oddaji Lokalni utrip. Oddaja 
je prenovljena in osvežena, termin premiere ostaja isti: 
vsak drugi torek ob 20. uri. Ob tem si boste lahko ogledali 
še celotne posnetke občinskih sej naše občine, celotne 
posnetke najzanimivejših kulturnih in športnih prireditev. 
Prav tako je program sestavljen iz oddaj zunanje 
produkcije. V celoti so prenovljene videostrani.
Televizijski kanal TV-Miklavž najdete v sistemu 
televizijskega ponudnika Telemach, in sicer 
na programskem mestu 270. In še ena novost. 
Najzanimivejše oddaje TV-Miklavž si lahko odslej 
ogledate tudi na televiziji NET TV. Informativna oddaja 
Lokalni utrip bo imela stalen termin, in sicer vsak drugi 
četrtek ob 18. 30. Vabljeni k ogledu.

Informativno oddajo Lokalni utrip bosta v novi sezoni vodili Mateja Pleteršek 
ter Maja Jenuš.

Naslednjo informativno oddajo Lokalni utrip si 
lahko ogledate v torek, 8. 10. 2019, ob 20. uri v 

sistemu televizijskega ponudnika Telemach, in sicer 
na programskem mestu 270, ter v četrtek, 10. 10. 

2019, ob 19. uri na televiziji NET TV. Vse oddaje 
TV-Miklavž najdete tudi na spletni strani Občine 

Miklavž na Dravskem polju. Vljudno vabljeni k 
ogledu.
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UVODNIK

Kako živi so še v nas spomini na poletni čas, čas 
dopustovanja na morju ali v planinah v krogu družine in 
prijateljev. Verjamem, da smo vsi delili prijetne trenutke 
in dobro napolnili baterije za jesensko delo, tako doma 
kot v službi. Kar nekako prehajamo iz vročega poletja v 
precej hladno jesen. Morda je to zgolj navidezno, morda 
je to zgolj trenutno in gotovo bo še posijalo sonce v naša 
srca in vzbudilo dobro voljo. Smo v jesenskem času, ko 
kmetje s trudom in veseljem pospravljajo svojo letino 
na njivah, ko vinogradniki beležijo količino in preverjajo 
bodočo kvaliteto kapljic »rujnega«. Vse, kar so pridelali, je 
pridelano v naši ali na naši slovenski zemlji, je domače in 
je vredno, da je za nas neprecenljivo.      

Zazvonili so šolski zvonovi, za prvošolčke prvič v življenju, 
občina pa prehaja v zadnji kvartal proračunskega leta, 
ki je po sili razmer prineslo tudi nekatere spremembe. 
Nekateri so jih sprejeli lažje, nekateri težje, želim pa, da 
vsi v smeri, da nekaj »ni dobro samo zame, da je dobro za 
nas vse«. Čutim dolžnost, da se zahvalim vsem krajanom 
Dravskega Dvora, še posebej stanujočih v Lovski ulici, za 
vso dobro voljo in potrpljenje ob izvajanju naše letošnje 
največje investicije, gradnje skoraj kilometer dolge ulice, 
ki nas povezuje s sosednjo občino Rače-Fram. Gradnja je 
zajemala vso novo komunalno in prometno infrastrukturo 
s pločnikom, tako da smo pridobili povsem novo 
urejeno ulico, na katero smo lahko vsi skupaj ponosni in 
katero nam zavidajo tudi tisti, ki dogajanja v naši občini 
spremljajo samo od zunaj. Končno smo po več letih 
truda in številnih zapletov uredili novo varno prometno 
povezavo Ptujske ceste z Ulico Kirbiševih. Dela so v 
polnem teku v nadaljevanju Ulice Kirbiševih, ki jo bomo 
z več kot polmilijonskim vložkom v dveh fazah uredili 
predvsem po meri ljudi, zaradi omejenega prostora 
delno tudi na račun tranzitnega prometa. Prednost imajo 

otroci in zagotovitev varnosti na šolski poti, kar je bilo 
naše osnovno vodilo. V jesenskem času prenavljamo tudi 
Ekartovo ulico v Miklavžu, širi se plinovodno omrežje v 
delu Miklavža, upokojenci bodo v kratkem podrli prve 
keglje v novem večnamenskem objektu ob svojem 
tradicionalnem letnem druženju, to leto ob Taborniškem 
domu v Miklavžu. Vse to delamo s skupnimi močmi, vse 
zato, da bi bilo za vse nas bolje in lepše. Še veliko takšnih 
pridobitev si želimo tudi v prihodnje, za kar iščemo vse 
razpoložljive vire državnih in evropskih sredstev, za kar 
župani bijemo težko bitko z državo za pošteno in obenem 
zakonito določitev povprečnine. Država kar nekako ne 
zmore razumeti, da nam po veljavni zakonodaji mora 
zagotoviti sredstva za vedno več prenesenih nalog. Če 
potrebnega denarja za te namene ne bo zagotovila, se 
bodo še bolj razjedala občinska investicijska sredstva, 
manj bo pridobitev tudi v naši občini, manj bo veselja 
in druženj upokojencev, manj bo otroškega smeha in 
igrivosti. Župani družno in skupnosti občin delamo vse na 
tem, da to ne bo tako.           

Zavedam se, da v življenju vsakega od nas ni vse lepo 
in da ne sije vsak dan le sonce. Življenje je proces 
večnega usklajevanja in sklepanja kompromisov, tako 
doma v krogu družine kot poslovno pri izvajanju nalog, 
ki nam jih vsakemu posamezniku nalaga takšna ali 
drugačna družba. V naši občini smo bili ponosni na to, 
da v preteklosti nismo imeli večjih težav pri sklepanju 
kompromisov in da smo vedno znali najti skupni interes 
na skupnih poteh. Naj bo tako tudi v prihodnje, v času, 
ko se občine krčevito borimo za svoj del pogače, da 
lahko svojim občanom ponudimo čim več in izpolnimo 
čim več pričakovanj. Ne glede na politične in vedno 
prisotne osebne interese nekaterih bo občinski razvoj 
gotovo tudi v prihodnje utiral neko svojo pot. Namenili 
ste mi čast, da lahko nekaj časa utiram to našo skupno 
pot. To pot želim voditi proti skupnemu cilju za dobrobit 
vseh, otrok, mladine, delavcev, kmetov, upokojencev, 
pomoči potrebnih…, zato čim več uvidevnosti politike pri 
sklepanju interesov.

Kot balzam je bil v teh dneh sprehod skozi čudoviti 
naravni park ob miklavških ribnikih, neokrnjeni naravi 
polni naravnih vodnih izvirov in potočnih strug. Po 
večletnem naporu občine, ljubiteljev narave in ribičev 
smo naredili premike v združevanju javnega in zasebnega 
interesa pri načrtovani ureditvi čudovitega naravnega 
parka, ki bi lahko bil nekaj edinstvenega v širšem okolju. 
Včasih tudi majhne stvari v življenju prineso veliko veselja. 
Naj bo to vodilo nam vsem v jesenskem času, ko bo pred 
nami veliko dela in veliko odgovornosti. Kar prehitro bo 
pred nami zimski čas, čas veselega decembra.               

Egon Repnik
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»Če po 44 letih dela dobiš 
toliko priznanj, si moraš priznati, 
da si svoje delo dobro opravil.«

POGOVOR Z LEOM KREMŽARJEM,
ČASTNIM OBČANOM OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Jesen v pomladi energije je naslov likovnega dela, ki 
ste ga prejeli ob podelitvi naziva. Velja tudi za vas?

Lahko bi bil, energije mi res ne manjka, kar je dobro.

Vaša življenjska pot se je začela pred 70 leti na 
drugem koncu Slovenije. Kaj vas je pripeljalo v 
Miklavž?

Rojen sem v Črnomlju. Oče je bil vojaški oficir in nemirni 
časi v začetku 50-ih let prejšnjega stoletja so ga oz. našo 
družino pogosto premeščali. Za 14 let smo pristali v Srbiji, 
nato na Hrvaškem. Z vpisom na Univerzo v Ljubljani sem 
se vrnil v Slovenijo. V času študija  sem spoznal  bodočo 
ženo Tanjo in preselil sem se v Maribor. Splet okoliščin pa 
je pripomogel, da sem svoj dom našel tukaj, v Miklavžu.

V utemeljitvi je komisija za nagrade in priznanja 
zapisala: »svoje vizije, snovanja in dejanja je 
posvetil sočloveku in skupnosti v vseh okoljih, kjer je 
deloval«. Teh je bilo kar nekaj …

Če bi me vprašali, v kakšni luči si želim, da bi me ljudje 
videli, bi bil skoraj enak zapis. S svojim delom sem želel, 
da bi me ljudje videli takšnega, kot so zapisali. Verjetno si 
vsak človek domišlja, da dela dobro, pa tega okolica bodisi 
ne zazna ali ne sprejme. Ko sem poslušal obrazložitev 
komisije, sem bil zelo vesel. Ja, to si iskreno želim- da sem 
takšen vtis pustil pri ljudeh.

Tudi vaša poklicna pot je bila raznolika.

V prvih treh letih sem menjal kar tri delovna mesta - nekaj 
iz radovednosti, nekaj pa kot direktiva. Po študiju sem 
začel delati v Metalni, pred služenjem vojaške obveznosti 
na mariborski občini, ob povratku pa sem bil povabljen 
na mariborski radio. Tam sem v 17 letih prehodil pot od 
novinarja, urednika, odgovornega urednika in vse do 
direktorja. Nekaj več kot dve leti sem imel lastno podjetje 
in se ukvarjal z marketingom, potem pa so me povabili, 
da bi v Miklavžu kandidiral za župana, in začela se je nova 
pot, ki je trajala 20 let. 

Tako ste iz gospodarskih vod zaplavali v politične. 
Če se ozrete na splet okoliščin, ki so vas pred več kot 
20 leti pripeljale do kandidature za prvega župana 
Občine Miklavž na Dravskem polju - ste zadovoljni, 
da ste takrat sprejeli ta izziv?

Zdaj mi ni več žal - pravzaprav, takratne odločitve nisem 
nikoli obžaloval. Ves svoj delovni čas kot novinar in kasneje 
urednik sem bil v bližini politike, ne v njej, ampak ob njej. 
Izkušnje v turbulentnih časih, povezanih z osamosvojitvijo 
Slovenije, so me prepričale, da profesionalno v politiki 
ne bom aktiven. Iskreno povedano, me politika, kjer cilj 
opravičuje vsa sredstva, ne zanima, to ni moja filozofija 
vodenja in odločanja. In dokazali smo, da se lahko dobro 
misli in dela tudi drugače.

V 20 letih je naša občina temeljito spremenila 
podobo, predvsem, kar se tiče kvalitete bivanja. Bi 
katere izpostavili?

Mogoče vas bom presenetil, a najbolj ponosen sem na 
nematerialne dosežke: več kot 90 % sklepov občinskega 
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sveta je bilo sprejetih soglasno, proračuni občin so bili 
sprejeti in potrjeni v prvem branju. Nismo imeli opozicije, 
ker tudi trdne pozicije ni bilo in na to sem najbolj 
ponosen. Ni bilo škandalov, pa čeprav smo bili ideološko 
na različnih koncih in ni bilo nasprotovanja le zato, ker je 
predlog podala druga stran ali stranka. Po vsakih volitvah 
sem se lahko že naslednji dan pogovarjal in dogovarjal z 
vsakomer in z vsemi, ker nisem nikomur ničesar obljubljal 
ali špekuliral. Tako smo vzpostavili sistem, ki teče tudi v 
novem vodstvu in to je vredno več kot vse zgradbe, asfalti 
in lučke.

Pa vendar,  ljudje pričakujejo od občine, da se olajša 
življenje oz. vzdržuje kvaliteta bivanja. Tudi to je 
pomembno, da imamo osnovno komunalno urejenost, da 
ni nikogar brez urejenega vodovoda, da imamo urejeno 
kanalizacijo, da ni azbestnih cevi, da je javna razsvetljava z 
varčno led tehnologijo. Varčevanje z denarjem in ekološko 
varčevanje, posluh za okolje in odgovornost za prihodnost 
naslednjih generacij so nas povezali v skupno odločanje, 
to pa je največ, kar lahko človek na neki funkciji naredi.

Nikakor ne moremo mimo vaših prizadevanj ob 
umeščanju Magne v našo širšo okolico. Veliko polen 
so vam metali pod noge, utišati ali vsaj izkrivljati 
so hoteli vaše sporočilo - napredek da, a z ustrezno 
okoljsko podporo. Kasneje so mnogim zahtevam in 
ugotovljenim nepravilnostim ugodili, tudi po vaši 
zaslugi.

Res je, dobivam precej priznanj, ki mi godijo in pomenijo 
zadoščenje. Ravno v tem času (april 2019, op. a.) mi je 
Skupnost občin Slovenije podelila naziv častni član. 
Tudi zato, ker sem si v imenu vseh občin prizadeval za 
zapis pravice do pitne vode v ustavo. Enako je z Magno, 
letališčem in vsem, kar temeljito posega na področje 
preživetja ljudi. Mogoče se sliši prenapihnjeno, a zavedati 
se moramo, da perspektiva ni optimistična. Poglejmo 
našo Slovenijo, kljub razvitosti smo izredno ranljivi. 
Zaenkrat imamo sicer dovolj pitne vode in veliko gozdov. 
Kaj pa samooskrba s hrano? Za primerjavo napravimo 
vzporednico s problematiko z odpadki. Še do nedavnega 
je Kitajska prevzemala naše odpadke in zaradi njih nas ni 
bolela glava. Zdaj pa se je trgovanje s plastiko ustavilo in 
pojavil se je velik problem. In če/ko se ustavijo poti oskrbe 
s hrano? To je problem preživetja malih narodov. Zato sem 
si ves čas na vseh področjih prizadeval ozavestiti, da so 
ekološke teme hkrati tudi teme preživetja.

Pot vas dnevno več ne vodi na sedež občine, ste pa 
dejavni še na drugih področjih.

Kot predsednik programskega sveta pripravljam 3. 
kongres slovenskih občin, ki bo potekal oktobra v Rimskih 

Toplicah. Predsedujem Partnerstvu za Dravsko kolesarsko 
pot, ki povezuje 18 občin in predstavlja vzorčen model, 
kako s sodelovanjem uspešno realizirati tako velik projekt.

Vsa leta ste bili v vlogi podeljevalca priznanj in 
nagrad. Prejemnikom ste izkazali spoštovanje, 
letos pa ste v vlogi prejemnika najvišjega priznanja 
občine. Je možna refleksija občutkov na obeh 
straneh; nekoga, ki pohvali, in taistega, ki je 
pohvaljen?

Ta priznanja jemljem zelo resno. Zame je  izrekanje 
najvišjega priznanja izraz  visokega spoštovanja. 
Velikokrat je priznanje največ, kar lahko dobi človek 
v zahvalo. Ne denar, ne druge materialne dobrine ne 
presegajo vsebine zahvale in pohvale. Zdaj tudi jaz vem, 
kako so se počutili moji predhodniki. To so močna, bogata 
in nepopisna čustva, ko se prepoznaš v dejanjih, ki v 
drugih ljudeh vzbudijo hvaležnost.

Naziv častnega občana mi pomeni še toliko več, ker je 
podeljen ob koncu mojih mandatov. V njem ni špekulacij, 
podkupovanja, občutka, da boš moral dati kaj v zameno. 
Pravzaprav ga ne bi bilo treba, ker nima od njega nihče 
osebne koristi.  Prejeti le nekaj mesecev po odhodu pa 
nosi še dodatno vrednost, je iskreno in me navdaja z 
velikim ponosom. 

Tudi DU Miklavž me je razglasilo za častnega člana, očitno 
so v društvu prepoznali moj prispevek in ga cenijo.
In če po 44 letih dela dobiš toliko priznanj, si moraš 
priznati, da si svoje delo dobro opravil.

Je zdaj napočil čas za hobije?

O, jih je veliko, že od nekdaj sem rad bral. Dan se je vedno 
končal s knjigo. Preberem po 30 in več knjig na leto. 
Knjiga je moj sopotnik, zdaj uporabljam tudi elektronsko 
knjižnico, v kateri je 2000 knjig. Mi pa čas zapolnijo še 
druge aktivnosti: hribi, kolesarjenje, telovadba, pa še kaj 
se najde. Urnik je še vedno poln, ampak si želim, da bo 
prišel tudi čas za potovanja.

Ste na dobri poti, da prevzamete slogan 
upokojencev »nimam časa«?

Čas si je treba vzeti in predvsem organizirati. Včasih 
še sam ne vem, kako mi je uspelo, če pomislim, kje 
vse sem bil vpet: predsednik Športne zveze Maribor, 
podpredsednik olimpijskega komiteja, predsednik 
športnik klubov, član strokovnega sveta za šport, kot 
poslanec in župan sem se dnevno vozil v Ljubljano in vse 
sem nekako zmogel… Človek mora biti v pogonu.

Andreja Senčar
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Med njimi je bilo prav gotovo preoblikovanje polovičnega 
oddelka drugega starostnega obdobja v cel oddelek vrtca 
Vrtiljak v Miklavžu za šolsko leto 2019/2020, s čimer je bila 
omogočena vključitev še 9-ih otrok v vrtčevsko varstvo. 
V tej povezavi je bilo potrebno zaradi stroškov dodatne 
zaposlitve in potrebne opreme oddelka najti sredstva v 
občinskem proračunu v približnih 8.000 evrih. Izvajanje 
vrtčevskega varstva in osnovnošolskega izobraževanja v 
Občini Miklavž je sicer pod okriljem Javnega zavoda OŠ 
Miklavž, slednji ustanoviteljici - torej občini vsakoletno 
poročajo o finančnem stanju, ki je v letu 2018 izkazalo 
približnih 22.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki. 
Javni zavod OŠ je poročal tudi o neizterljivih terjatvah v 
višini 958,74 evrov, ki bodo pokrite s presežkom preteklih 
let.

Sanacija igrišč v Športnem parku v Miklavžu je s 
potrditvijo Dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta še ena pridobitev, s katero je občinski svet 
na junijski seji soglašal. Dokument identifikacije 
investicijskega projekta je bil potrjen še za Ureditev 
kolesarske poti in pločnikov ob rekonstrukciji regionalne 
Ptujske ceste v Miklavžu. S to investicijo smo prijavljeni 
v seznam razvoja regije, katerega pripravlja Mariborska 
razvojna agencija. Izvedba se predvideva sočasno z 

rekonstrukcijo Ptujske ceste, kar je domena Direkcije 
RS za infrastrukturo, in sicer v letu 2021 in 2022. Skupna 
vrednost projekta je ocenjena na 971.000 evrov, pri 
čemer se iz EU sredstev obeta 493.000 evrov, iz proračuna 
RS 124.000 evrov, preostanek bo zagotovila občinska 
blagajna. 

Občinski svet Občine Miklavž je s sklepom ukinil 
status javnega dobra na zemljišču ob Kidričevi cesti v 
Dobrovcah, ki bo zemljišče prodaje. S soglasno potrjenim 
sklepom se bodo menjala zemljišča Letalskega centra 
Maribor in zemljišče ob Ulici miru v Miklavžu. 

Med pobudami in vprašanji so svetniki povedali: 
Feliks Čuček je tako pohvalil izvedbo mednarodnega 
nogometnega turnirja v izvedbi NK Miklavž, predlagal, 
da se širši javnosti  posreduje slikovno gradivo nove 
prometne signalizacije ob Dravski kolesarski poti. 
Predlagal je tudi polletni pregled realizacije pobud in 
vprašanj članov občinskega sveta. Isti svetnik je povprašal 
o številu zaposlenih z minimalno plačo v občinski upravi, 
kjer gre predvsem za delavce režijskega obrata, ter v tej 
navezavi predlagal zaposlitev še vsaj dveh oseb. 

Majda Dobaj je opozorila na manjkajoči znak za označitev 
avtobusnega postajališča v Dravskem Dvoru in prosila za 
polivanje makadamskih občinskih cest v poletnih dneh. 

Silvo German je v imenu SPV predlagal rekonstrukcijo 

DOGAJANJE OB 
OBČINSKEM OMIZJU
V MESECU JUNIJU 2019

Še pred odhodom občinskih 
svetnikov in svetnic na zaslužene 
počitnice je pripravljeno gradivo 
6. redne občinske seje v mesecu 
juniju zahtevalo posamezne 
pomembne odločitve. 
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7. OBČINSKA SEJA
OB IZTEKU POLETNIH POČITNIC

prehoda za pešce pri kulturnem domu Miklavž in  da se 
na križišču ulic Cesta v Miklavž in Uskoška ulica v Skokah 
postavi prometno ogledalo. V svojem imenu pa želi, da 
se prepleska paviljon v športnem parku Dravski Dvor in 
zgradi pločnik od Lovske ulice do podvoza avtoceste v 
Dravskem Dvoru. 

Sonja Horvat Tušek je zaradi varnosti udeležencev v 
prometu predlagala objavo članka v Miklavških novicah 
o primernem obrezu oziroma odstranitvi grmovnici in 
zelenja, ki s privatnih zemljišč segajo na cestišča, križišča 
ali druge javne površine. 

Damir Pekič je povprašal o minulem javnem natečaju 
za delovno mesto direktorja občinske uprave Občine 
Miklavž. Prispelo je šest kandidatnih vlog, od tega štirje 
kandidati izpolnjujejo pogoje, med temi sta dva kandidata 
občana miklavške občine. Kasneje je na to delovno 
mesto direktorja občinske uprave bil imenovan dosedanji 
direktor Zvonko Fištravec. 

Občinski svetnik Vlado Maksimovič želi pregled 
realiziranih pobud in je ponovno predlagal uvrstitev nove 
stalne točke dnevnega reda občinskih sej za definicijo: 
Informacija direktorja OU o realizaciji pobud in vprašanj 
ter stanju na področju aktualnih projektov.  

V juniju je potekal razpis za odgovornega urednika TV-
Miklavž, za čas do imenovanja (v mesecu septembru) se je 
podaljšal mandat Alešu Tihcu. 

Izmed gostujočih vsebin tega sklica je bil Poslovno-
finančni načrt in Letni program ravnanja s stvarnim 
premoženjem Javnega medobčinskega stanovanjskega 
sklada Maribor za leto 2019, kar je zbranim predstavila 
direktorica sklada Tanja Vindiš Furman.

Mateja Pleteršek

Avgustovsko redno zasedanje Občinskega sveta Občine 
Miklavž so izpeljali 27. v mesecu. Tokrat s pomembno 
računalniško podporo, saj so se svetniki in svetnice 
opremili z novimi prenosniki, preko katerih bodo odslej 
dostopali do potrebnih gradiv za občinske ter seje 
odborov in komisij. Skozi spremenjene splošne pogoje 
poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega 
sklada Maribor se je tako že brskalo z miško v rokah. 
Prisotna direktorica sklada Tanja Vindiš Furman je ob 
tem še povedala, da se spremembe pogojev nanašajo 
na višino tržne najemnine tako obnovljenih kot 
neobnovljenih tržnih stanovanj, ki bo odslej določena 
v višini ocenjene vrednosti tržne najemnine s strani 
pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin. Pridruženo tej 

točki so za revizorja letnega poročila sklada imenovali 
družbo Revidicom, d. o. o.

Veliko pozornosti in razprave so namenili Poročilu o 
meritvah kakovosti zraka v Občini Miklavž, ki ga je v 
imenu Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) 
predstavila Janja Turšič. Na podlagi podpisanega 
Memoranduma  med Vlado RS in občino zaradi 
zagotavljanja pogojev za izvedbo strateške investicije 
na razvojnem območju občine Hoče-Slivnica Magna 
Nukleus, so lansko jesen izvedli enomesečne meritve 
kakovosti zraka v Občini Miklavž, in sicer na merilnih 
mestih: Miklavž, Skoke in Maribor. Pridobljeni rezultati 
in analize bodo  primerjalna osnova kasnejših meritev, 
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torej že v času delovanja obrata Magne Nukleus. Poleg 
meritev delcev PM10 so na vseh lokacijah z difuzivnimi 
vzorčevalniki merili tudi prisotnost lahkohlapnih 
organskih spojin. Rezultati naših meritev ne odstopajo od 
rezultatov meritev na merilnem mestu Maribor, ki je stalno 
merilno mesto in je locirano nabližje novozgrajenemu 
industrijskemu obratu Magna Nukleus in predstavlja 
referenčno lokacijo, na kateri vpliv tega objekta ni 
pričakovati. V imenu Nacionalnega laboratorija za zdravje, 
okolje in hrano je bil na tej občinski seji prisoten Benjamin 
Lukan, ki je delil mnenje, da so bili rezultati meritev 
pričakovani, ne nazadnje je bilo območje naše občine že 
določeno za degradirano območje. Poročila o trenutnem 
stanju, ko Magna Nukleus že obratuje, še ni; ne nazadnje 
obratovalni monitoringi industrijskega obrata še niso bili 
izvedeni oziroma slednji še ne deluje s polno kapaciteto. 
Tako kot že v preteklosti analize kvalitete zraka kot 
glavnega onesnaževalca določajo kurišča in promet.

Obsežnejša razprava svetnikov in svetnic se je namenila 
tudi Dokumentu  identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP) za celovito energetsko prenovo stavbe Občine 
Miklavž, ki je bil s 7 glasovi za in 5 proti tudi potrjen. Gre 
za projekt prenove občinske stavbe, ki se bo prijavil na 
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb 
v lasti in rabi občin v letih 2019-2021, ki ga je objavilo 
Ministrstvo za infrastrukturo. Prenova je ovrednotena 
na 804.000 evrov, iz naslova prej omenjenega razpisa se 
obeta pridobiti 88.300 evrov; preostanek bo bremenil 
občinski proračun. Razpravljalci so predvsem delili svoja 
osebna stališča do tega projekta. Zagovorniki so zastopali 
neprimernost lesenega stopnišča, ki ne omogoča dostop 
oviranim osebam. Pomembna se jim zdi energetska 
sanacija, ki bo privarčevala pri stroških vzdrževanja 
objekta. Nekateri pa so izpostavili skrb vzbujajoč dvom, 
da bodo drugi projekti, kot denimo izgradnja kanalizacije 
v Dravskem Dvoru ali dograditev miklavške osnovne šole, 
zaradi te investicije primorani počakati, kar pa je župan 
negiral. 

Pobude in vprašanja so za govorniški pult privabila 
kar nekaj svetnikov. Leonida Gavez Šerbinek je 
predlagala odstranitev promocijskih tabel za poslovne 
in druge subjekte, ki več ne delujejo, in dodala, da bi 
subvencionirali prevoz javnega potniškega prometa 
upokojenim občanom Občine Miklavž. O slednjem 
predlogu se bo izrekel Odbor za socialo.

Majda Dobaj se je ponovno oglasila na temo namestitve 
smerne table Dravski Dvor ob izvozu iz avtoceste pri 
Marjeti, kar pa je domena upravljalca cest. 
Feliks Čuček predlaga namestitev prometnega znaka 
odvzem prednosti na križišču Kurirčkove in stranske 
ulice v Miklavžu ter pripomnil, da režijski obrat ne skrbi 

za redno čiščenje cestnih muld v Ul. Zofke Kukovič, prav 
tako v Miklavžu. Sonja Horvat Tušek je mnenja, ali je ob 
Dravski kolesarski poti (pri miklavškem ribniku) potrebno 
namestiti smerno tablo za pot do Rimskih gomil, kar pa je 
že predvideno v turistično informacijski signalizaciji. Damir 
Pekič je po vzoru številih občin mnenja, da tudi naša 
občina potrebuje uradno facebook stran, s čimer bi tudi 
mlajše generacije bolj spoznavale lokalni utrip.
Stanislav Petek je ponovno povprašal o namestitvi košev 
za zbiranje pasjih iztrebkov na javnih površinah. Župan 
je ob tem povedal, da je za ta namen občina pridobila 
ponudbo s strani družbe Snaga, d. o. o. Stroški rednega 
čiščenja oziroma praznjenja košev za pasje iztrebke 
prvo leto znašajo 24.000 evrov, vključno s postavitvijo 
košev. Naslednja leta pa bi bilo potrebno za čiščenje in 
vzdrževanje košev namenjati še 18.000 evrov na leto. 
Preverili pa bi možnost nabave košev v okviru programov 
LAS. Isti svetnik je še spomnil na namizne mikrofone, da 
bi občinski svetniki razpravljali iz klopi. Vlado Maksimović 
želi, da se svetnikom formirajo uradni (občinski) 
elektronski naslovi. Dušan Janžek je želel izvedeti, ali je 
občina že pridobila uradni podatek količine odpadkov, 
ki ga proizvede član gospodinjstva, na podlagi česar 
se določi potrebna prostornina posode za odlaganje 
mešanih komunalnih odpadkov. Razprava na to temo 
bo točka dnevnega reda ene od prihodnjih občinskih 
sej. Vera Mom je želela izvedeti, zakaj kmetje ne morejo 
odlagati odpadne folije v Zbirnem centru v Miklavžu 
kljub protiplačilu. V odgovoru je bilo možno izvedeti, da 
se v zbirnem centru odlagajo odpadki iz gospodinjstev 
in ne odpadki, ki nastajajo pri izvajanju neke dejavnosti 
- npr. poslovni subjekti, s. p.-ji in kmetje. Vsi ti namreč 
morajo imeti sklenjeno individualno pogodbo o 
prevzemu in odvozu odpadkov iz dejavnosti z družbo 
Snaga, d. o. o. Prej omenjena svetnica je še prosila za 
korekcijo nameščenega cestnega ogledala, ki je na novo 
postavljeno v križišču Ceste v Miklavž in Uskoške ulice v 
Skokah.

S sklepom občinskega sveta je dopolnjen Odlok o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, in sicer je 
sprememba, da se oprostitve plačil določijo na podlagi 
bruto mesečnega prejemka na družinskega člana v 
zadnjih treh mesecih od vložitve vloge.

Kako so občinske finance tako na prihodkovni kot 
odhodkovni strani vibrirale v prvem polletju leta 2019, je 
prezentiralo poročilo o polletni realizaciji. Prihodki so bili 
realizirani v 39,40 %, odhodki pa v 33,02 %. Za dobo 4 let 
je bil za odgovornega urednika TV-Miklavž imenovan Aleš 
Tihec, za isto obdobje pa v Svet zavoda OŠ Miklavž Žiga 
Voršič, Stanislav Petek in Iztok Peterin. 

Mateja Pleteršek
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GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

MNOŽIČNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN

Vse informacije o projektu množičnega 
vrednotenja, pogosta vprašanja in 
odgovori ter ključne povezave na obrazce 
in evidence so dostopni na Portalu 
množičnega vrednotenja nepremičnin 
http://www.mvn.e-prostor.gov.si/.

Za vsebinsko pomoč in vprašanja lahko 
kontaktirate klicni center na 080 20 09. 
Svetovalci na klicnem centru so vam na 
voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure.

Poštni naslov za pošiljanje pošte: 
Geodetska uprava RS - Vrednotenje, 
p.p. 35, 1001 Ljubljana.

Vprašanja ali zahteve za pojasnila 
posredujte na elektronski naslov 
vrednotenje@gov.si. 

POŠTNI NASLOV:

ELEKTRONSKI NASLOV:

MNOŽIČNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN
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V skladu s 3. odstavkom 19. člena Zakona o množičnem 
vrednotenju (ZMVN-1) ter 23. člena Statuta Občine 
Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17) 
objavljam:

NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI

Predloga modelov vrednotenja nepremičnin

Predlog modelov vrednotenja bo od 1. 10. 2019 do 
vključno 30. 10. 2019 javno razgrnjen na spletnem 
naslovu: 

https://www.mvn.e-prostor.gov.si.

Informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini 
Miklavž na Dravskem polju ob sredah v času uradnih 
ur. 

JAVNA RAZGRNITEV
PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA

1 Kaj je množično vrednotenje nepremičnin

Množično vrednotenje nepremičnin je sistem 
ocenjevanja vrednosti nepremičnin na podlagi 
modelov množičnega vrednotenja in podatkov o 
nepremičninah, ki so vpisani v uradne evidence. S tem 
sistemom želi država za vsako zemljišče in vsako stavbo 
določiti posplošeno vrednost, ki se bo kar najbolj približala 
dejanski tržni vrednosti. Seveda se dejanska vrednost 
najbolj zanesljivo ugotovi s prodajo na trgu, vendar se 
vsako leto v Sloveniji proda samo 1 % vseh stanovanjskih 
hiš in 3 % vseh stanovanj, na nekaterih območjih pa sploh 
ne pride do prodaj nepremičnin. Zato se za določanje 
posplošene vrednosti nepremičnin uporabljajo posebni 
matematični modeli, s katerimi se na celotnem območju 
države naenkrat oceni posplošena vrednost vseh 
nepremičnin, s katero se dokaj natančno približamo 
dejanski tržni vrednosti.

Živimo v dobi podatkov. Kakovostni in transparentni 
podatki so bistveni za številne vidike sodobnega življenja 
in za učinkovito vodenje skupnosti. Množično vrednotenje 
nepremičnin je pomembno predvsem za zagotavljanje 
pravne varnosti prebivalcev, ki so lastniki nepremičnin 
ali jih nameravajo kupiti. Kakovostni in transparentni 
podatki o vrednosti nepremičnin bodo pomembni za 
pravično, učinkovito in hitro vodenje upravnih in 
sodnih postopkov.

2 Podatki za množično vrednotenje

Država vodi uradne evidence podatkov, med njimi tudi 
takih, ki so pomembni za določitev vrednosti nepremičnin. 
Poleg tega se v evidencah beležijo vsi kupoprodajni posli 
z nepremičninami, da se lahko njihovi podatki uporabijo 
za določitev modelov vrednotenja. 
V naslednjem koraku se na podlagi podatkov in modelov 
izračunajo posplošene vrednosti nepremičnin. Na ta način 
dobimo oceno tržne vrednosti za prav vsako posamezno 
nepremičnino v državi. Več o evidencah podatkov 
in modelih vrednotenja lahko preberete na Portalu 
množičnega vrednotenja nepremičnin (Portala MVN).
Slovenija ima na prostorskem področju kakovostne 
in urejene podatke. Zaradi nenehnega spreminjanja 
dejanskega stanja nepremičnin je tudi urejanje podatkov v 
uradnih evidencah stalen proces, v katerem imajo lastniki 
nepremičnin pomembno vlogo, saj morajo poskrbeti 
za pravilno in sprotno evidentiranje sprememb.

3 Kaj so modeli vrednotenja

Modeli vrednotenja so pravila, zapisana v obliki tabel, 
vrednostnih con, enačb ipd., ki določajo, katere lastnosti 
nepremičnine vplivajo na njeno posplošeno vrednost in 
v kakšni meri. Zelo pomembne so vrednostne cone, t. i. 
območja, ki povedo, kako dobra je lokacija nepremičnine 
in posledično, kako visoka je ocena vrednosti. V modele 

V okviru javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani 
podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov od 1. 
oktobra 2019 do 15. novembra 2019. Pripombe se na 
standardiziranih obrazcih podajo na Občino Miklavž na 
Dravskem polju. 

Geodetska uprava Republike Slovenije bo izvedla javne 
predstavitve modelov vrednotenja v času od 14. do 18. 
oktobra 2019 na območjih 12 Območnih geodetskih uprav. 
Za občane Občine Miklavž na Dravskem polju bo javna 
predstavitev v petek, 18. oktobra 2019, od 10. do 13. ure v 
prostorih Razstavišča MO Maribor, Grajska ulica 7, Maribor.

Župan
Mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav.
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so zajeti še velikost nepremičnin, starost stavb in vsi drugi 
dejavniki, ki preverjeno vplivajo na dejansko tržno ceno.
Na podlagi pripomb iz prvega obdobja množičnega 
vrednotenja nepremičnin je država za različne vrste 
nepremičnin izdelala skupaj 17 modelov vrednotenja, ki 
bodo v prihodnjih mesecih na javni razgrnitvi. Stroka je 
uskladila različne elemente oblikovanih modelov, sedaj 
pa ima tudi javnost priložnost, da na javni razgrnitvi 
predlaga morebitne spremembe, denimo spremembo 
meja vrednostnih območij ali spremembo teže nekega 
posameznega elementa modela, ki vpliva na posplošeno 
ocenjeno vrednost.

4  Krajevna razgrnitev predloga modelov 
vrednotenja

4.1 Namen razgrnitve 
Namen razgrnitve modelov vrednotenja je seznanitev 
vseh lastnikov nepremičnin s predlogom modelov 
vrednotenja nepremičnin tudi grafično in na vizualen 
način. Iz razgrnjenih izrisov je razvidno, kako so 
vrednostne cone in njihove vrednostne ravni predlagane 
za celotno območje občine, kakšne so vrednostne tabele 
in točkovalniki. Občani in lastniki lahko na podlagi 
javnoobjavljenih poskusno izračunanih vrednosti na 
spletu, in razgrnitve dobijo celovito in širšo informacijo o 
predlaganih modelih vrednotenja nepremičnin. 

4.2 Gradivo razgrnitve
Za vsako občino so izrisane vrednostne cone za vseh 17 
modelov vrednotenja (stanovanja v večstanovanjskih 
stavbah, družinske (eno-dvostanovanjske) hiše, garaže, 
lokali, industrijske stavbe itd). 

4.3  Kako lahko sodelujete na javni razgrnitvi predloga 
modelov vrednotenja

Vsem nepremičninam se na osnovi predloga modelov 
najprej poskusno izračuna vrednosti, ki se jih javno 
objavi na Portalu MVN. Potem bodo na občinah potekale 
javne razgrnitve predloga modelov, ti modeli pa bodo 
istočasno objavljeni tudi na Portalu MVN. 
Če imate pripombo in želite predlagati spremembo 
modela, boste na Portalu MVN ali na vaši občini dobili 
poseben obrazec. Vanj vpišete pripombo in jo čim bolj 
utemeljite. Če bo vaš predlog vezan na vrednostno cono 
vaše občine, ga posredujete občini. 
Če pa bo vaš predlog vezan na drug element modelov, 
ga pošljite na naslov Geodetska uprava RS, Vrednotenje, 
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana ali na vrednotenje@gov.
si.

4.4  Kaj se bo zgodilo po zaključku javne razgrnitve 
modelov vrednotenja

Po zaključku javne razgrnitve predloga modelov bo Vlada 

Republike Slovenije sprejela uredbo, na osnovi katere 
bodo nepremičninam določene posplošene vrednosti, ki 
bodo objavljene v evidenci vrednotenja. 
Vsak lastnik nepremičnine bo takrat po pošti prejel t. 
i. zbirno potrdilo o posplošenih vrednostih njegovih 
nepremičnin, ki bo uradni dokument in osnova za 
prihodnje upravne, sodne in poslovne postopke. Tudi po 
tem bodo lahko lastniki še naprej urejali podatke svojih 
nepremičnin, da bodo ti odražali dejansko stanje v naravi.

4.5  Kaj storiti, če se z izračunano vrednostjo ne 
strinjate

V primeru nestrinjanja z vrednostjo se lastnikom 
priporoča, da preverijo, ali podatki v uradnih 
evidencah, ki so bili uporabljeni za izračun, ustrezajo 
dejanskemu stanju.
Včasih pa ima nepremičnina še neko posebno lastnost, ki 
se v uradni evidenci ne vodi, in zaradi katere je drugačna 
od nepremičnin njenega tipa v soseščini. Če ta lastnost 
bistveno vpliva na tržno vrednost te nepremičnine, 
je lastniku na voljo možnost uveljavljanja posebne 
okoliščine. Posebno okoliščino bodo lahko lastniki 
uveljavljali za svoje nepremičnine šele od prejema 
zbirnega potrdila naprej, če bodo zanje predložili 
ustrezne dokaze. Ko je država prvič množično ovrednotila 
nepremičnine, je bil eden glavnih očitkov prav dejstvo, 
da modeli kljub svoji kakovosti v določenih primerih 
ne morejo dovolj dobro oceniti tržnih vrednosti, saj 
upoštevajo le omejen nabor podatkov nepremičnin. 
Na podlagi teh pripomb je država uvedla možnost 
uveljavljanja posebnih okoliščin, ki lastnikom omogoča, 
da v posebnem postopku posplošeno vrednost  
nepremičnine spremenijo, da bo ta bližje tržni vrednosti.
Več o posebnih okoliščinah si lahko preberete v posebni 
zloženki in na Portalu MVN.

5 Pomembnejše informacije

Vse dodatne informacije o projektu, pogosta vprašanja 
in odgovori ter ključne povezave na obrazce in evidence 
so dostopni na Portalu množičnega vrednotenja 
nepremičnin http://www.mvn.e-prostor.gov.si/.
Za vsebinsko pomoč in vprašanja lahko kontaktirate klicni 
center na 080 20 09. Svetovalci na klicnem centru so vam 
na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure.
Vprašanja ali zahteve za pojasnila posredujte na 
elektronski naslov vrednotenje@gov.si. 
Poštni naslov za pošiljanje pošte: Geodetska uprava RS, 
Vrednotenje, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.
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GRADNJA KANALIZACIJE
IN UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V 
DRAVSKEM DVORU – 2. FAZA

V mesecu oktobru 2018 se je pričela gradnja objekta 
»Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru – 2. 
faza«. Pogodbena vrednost investicije z vključenim DDV 
je znašala 884.669,31 EUR. Projekt je v celoti financirala 
Občina Miklavž na Dravskem polju.
Naročnik je v mesecu juliju izbiral izvajalca del z 
oddajo javnega naročila po odprtem postopku. Izmed 
treh prispelih ponudb za izvajanje gradnje je bila kot 
najugodnejša izbrana družba DRAVA, vodnogospodarsko 

podjetje Ptuj, d. o. o.
Pogodba z izvajalcem 
je bila podpisana 
septembra 2018, v 
začetku oktobra 2018 
je izvajalec pričel z 
deli in 31. 8. 2019 
zaključil z gradbenimi 
in obrtniškimi deli na 
objektu. Strokovni 
gradbeni nadzor 
izvajanja del je 
opravljal Štraf, d. o. o., 
koordinacijo varstva 
in zdravja pri delu 
na objektu je izvajal 
Tingo, d. o. o.

V drugi fazi gradnje 
kanalizacije v 
Dravskem Dvoru 
je bila zgrajena 
kanalizacija v 
Lovski ulici in treh 
ulicah med Lovsko 
ulico in Ulico 8. 
februarja. Sočasno z 
gradnjo kanalizacije 
je bila izvedena tudi rekonstrukcija ceste s pločnikom, 
vodovodnega omrežja in javne razsvetljave, zgrajeno je 
bilo tudi plinsko, elektro in telekomunikacijsko omrežje. 
Izvedena je bila tudi rekonstrukcija ceste na območju 
med zaključkom Lovske ulice in mejo Občine Miklavž na 
Dravskem polju.
Fekalna kanalizacija se navezuje na črpališče, ki je locirano 
na območju za objektom krajevne skupnosti Dravski Dvor 
in je bilo zgrajeno v 1. fazi gradnje kanalizacije v Dravskem 
Dvoru. Odvodnjavanje cest je izvedeno preko meteorne 
kanalizacije v ponikanje. Skupna dolžina položenih 
fekalnih kanalizacijskih vodov je 1161m.
Objekt je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja, 
priključevanje na kanalizacijo še ni dovoljeno. Po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja bodo vsi občani, ki prebivajo na 
območju izgrajene kanalizacije, prejeli obvestilo s pojasnili, 
pogoji in rokom priključitve na kanalizacijsko omrežje.

Blaž Rajter, OU
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Zbirni center za ravnanje z odpadki v Občini Miklavž 
na Dravskem polju je odprt vsak torek in četrtek od 
15. do 19. ure ter v soboto od 8. do 16. ure. 
Zaradi ponovno vse večjega odlaganja odpadkov v 
naravi vljudno naprošamo občane, da nam pomagajo 
poiskati vse tiste nevestne občane, ki še vedno 
onesnažujejo okolico, v kateri bivamo. Svoje opažanje 
lahko sporočijo na telefonsko številko 02 629 68 20, 
po elektronski pošti obcina.miklavz@miklavz.si ter na 
spletni strani občine pod rubriko Nasmeteno območje.

ZBIRNI CENTER

Naziv projekta:
MEDGENERACIJSKI TURNIR V RUSKEM KEGLJANJU

Lokacija:
ob Taborniškem domu v naselju Miklavž

Vrednost investicije:
63.502,11 EUR z DDV

Faza izvedbe: september 2019

IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA 
OBJEKTA – RUSKO KEGLJIŠČE
Namen investicije je izgradnja večnamenskega prostora v 
sklopu ruskega kegljišča, ki bo omogočil izvajanje vsebin 

za večjo vključenost starejših, mladih in drugih ranljivih 
skupin, prostor pa bo na razpolago za izvajanje dodatnih 
programov na območju občine. Projekt bo sofinanciran 
iz naslova 2. javnega poziva za izbor operacij iz sklada 
ESRR za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
za Lokalno akcijsko skupino LAS LASTOVICA v obdobju 
2014-2020 pod naslovom »Medgeneracijski turnir v 
ruskem kegljanju«, ki načrtuje izgradnjo objekta ter 
izvedbo prireditve s poudarkom na medgeneracijskem 
povezovanju. Projekt bo zagotovil izgradnjo 
večnamenskega objekta, ki bo poleg izvajanja novega 
programa služil tudi medgeneracijskemu prostoru, kjer 
bo zagotovljenih dovolj kapacitet za izvajanje različnih 
programov in aktivnosti. Zaključek del je bil predviden 
do 31. avgusta 2019, le-ta pa se je zaradi nujnih in 
nepredvidenih del zamaknil za 20 dni, in sicer do 20. 9. 
2019.
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Naziv projekta:
TURISTIČNA IN DRUGA OBVESTILNA SIGNALIZACIJA

Lokacija:
ob državni Ptujski cesti in lokalnih cestah v vseh 
naseljih Občine Miklavž na Dravskem polju

Vrednost investicije:
34.110,51 EUR z DDV

Izvedba: 2018, 2019

TURISTIČNA
IN DRUGA OBVESTILNA

SIGNALIZACIJA

TURIZEM V MALIH OBČINAH

V letu 2017 je Občina Miklavž na Dravskem polju pričela 
z označitvijo javnih objektov ter naravne in kulturne 
dediščine na celotnem območju občine. V ta namen 
sta bila izdelana elaborata za postavitev prometne 
signalizacije ob državni Ptujski cesti in ob lokalnih cestah 
po celotni občini. V prvi fazi je bila na podlagi izdanega 
naloga za ureditev prometne signalizacije s strani Direkcije 

Republike Slovenije za infrastrukturo v letu 2018 izvedena 
postavitev prometne signalizacije ob državni Ptujski cesti. 
V proračunu občine za leto 2019 so bila zagotovljena 
sredstva tudi za izvedbo druge faze postavitve turistične 
in druge obvestilne signalizacije ob lokalnih cestah, ki je 
že izdelana in se bo pričela postavljati v mesecu oktobru.

Je lahko občina Miklavž zanimiva za turiste? 
Jim imamo kaj ponuditi ? So zgodovinske 
znamenitosti v naseljih občine ustrezno 

dostopne in odprte? Kje lahko dobim pisne 
ali ustne informacije?

Pred nekaj dnevi sem prebral v dnevnem časopisju vrstice, 
kako je potrebno strategijo turizma zajeti z vsemi pristopi 
in ponudbami in jih ponuditi tudi širši okolici. V sporočilu 
je poudarjeno, da je potrebno posebno izven glavne 
turistične sezone ponuditi zgodbe manjših krajev, kjer je 
kaj videti in doživeti. Ob tem naj citiram izjavo državne 
sekretarke Eve Štravs Podlogar v dnevniku Večer: »Če 
turist pešači, gre čez dve občini, če kolesari, pa čez kakih 

pet. Zato je pomembno sodelovanje ponudnikov čez 
meja posameznih občin«. A glej ga šmenta. V naslednji 
številki časopisa pa zasledim novico, kako so se  občine 
Starše, Rače-Fram in Hoče-Slivnica povezale med seboj o 
sodelovanju na področju turizma. Pa se vprašam: »Kje pa 
je občina Miklavž? Smo sprti z njimi? Zakaj nismo nikjer 
omenjeni, ne z njimi, ne v povezavi z Zavodom za turizem 
Maribor-Pohorje?« 
Pobrskam po spominu in ugotavljam, da pravzaprav 
imamo tudi v naši občini kar nekaj zanimive kulturne 
dediščine, ki jih prej omenjene občine nimajo. Tako na 

OBČINA
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Cerkev sv. Miklavža s fresko sv. Krištofa        Gotska in romanska okna

primer lahko pri nas vidijo edinstveno restavrirano rimsko 
gomilo, cerkev s fresko naravne velikosti sv. Krištofa, 
zaščitnika pred nenadno smrtjo, Miklavški dvorec, ki je 
bil ena prvih visokih hiš z balkonom v Miklavžu. Tipično 
panonsko hišo, ko si  pod skupno streho sledijo najprej 
stanovanjski del, nato svinjska kuhinja in naprej hlev 
in nato še gospodarsko poslopje. Posebna značilnost 
Dravskega polja je koruznjak, ki je upodobljen celo 
na poštni znamki. Poleg tega so tu še  ribniki, bližina 
športnega letališča  za 
panoramske polete in  druge 
prireditve, kot so kresovanje, 
parada pustnih mask, dan 
mladosti, živi šah, koruzni 
labirint v Dravskem Dvoru, 
kmečki turizem in po vsebini 
zanimiva obeležja iz druge 
svetovne vojne.
Nazadnje je tukaj še 
najnovejša turistična 
pridobitev - Dravska 
kolesarska pot, ki se vije od 
Avstrije do meje s Hrvaško 
in je speljana po manjšem 
delu kmetijskega zemljišča 
občine Miklavž. Žal samo 
med njivami, tako da se naselju Miklavž popolnoma 
izogne. Pri tem pa nikjer ne nakazuje možnosti stika 
z ljudmi s tem, da kolesariš po vaseh skozi Dobrovce, 
Dravski Dvor, Marjeto, Trniče do Skorbe in Ptuja, ali pa 
da nadaljuješ pot po desni strani reke Drave do Ptuja. Pri 
tem naj omenim, da Maribor načrtuje Dravsko kolesarko 
pot skozi vse mariborske mestne četrti! Pri nas pa smerna 
tabla, ki je postavljena v križišču poti ob velikem ribniku, 
opozarja kolesarje, da je naselje Miklavž oddaljeno kar 1 
km od ribnika! Pa se vprašam: »Kam pa spadajo hiše ob 
velikem ribniku in ob cesti proti rimski gomili?« 
Prepričan sem, da bi bilo potrebno razmisliti ob razpotju 
kolesarske poti Miklavž-Starše-Ptuj in postaviti še 
panoramsko tablo z načrtom poteka poti po občini 

Miklavž proti rimski gomili, cerkvi in ostalim zanimivostim 
naselij občine. Simbolično bi lahko seznanili kolesarja, 
kaj si je vredno kje ogledati. Katera je najkrajša pot, ali 
obstoji možnost izposoje koles? Kje lahko najceneje 
prenoči ter kje lahko okusi domačo hrano? Nazadnje, kje 
lahko kupi razglednico kraja, v katerem je? Zanimajo ga 
kraji, kjer so zgodovinski spomeniki, športni dogodki ter 
vaške in medobčinske prireditve. Dobiš pa zelo čuden 
občutek, če naletiš na zaprta in zaklenjena vrata ter na 

prazne ulice in se nimaš 
s kom posvetovati ali 
vprašati. Mnogo tega bi 
lahko turist na to dobil 
odgovor v prospektu – 
zloženki (ne knjiga), ki se 
redno dopolnjuje in je 
na razpolago.  Kje…? Pa 
tudi v prispevkih javnih 
glasil, ki jih imamo v naši 
občini na pretek (CATV, 
TV-program občinskega 
sveta, Miklavške novice, 
občinsko glasilo Naši 
izviri, tednik za Podravje 
Štajer'c in dnevnik Večer).
Predolgo bi bilo naštevati 

vse, kar zahteva turistična dejavnost. Naj zaključim 
prispevek s stavkom Margarete Benčič, magistrice 
znanosti. »Turizem pospešuje gospodarski razvoj, vpliva 
na urejenost okolja, ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine, življenje domačinov in počutje turistov. 
Pozitivno zavest o turizmu in njegovi vlogi pa je med 
lokalnim prebivalstvom potrebno gojiti ne glede na 
velikost kraja, njegovo zgodovino in tradicijo.« Pri tem 
pa ne smemo pozabiti na del prebivalstva, ki ima interes 
sodelovati pri razvoju lokalne turistične dejavnosti v 
svojem kraju. Teh sploh ni potrebno dodatno motivirati. 
Potrebno jih je le povabiti k sodelovanju.

Rafko Izlakar

Miklavški dvorec

Koruznjak, značilen za Dravsko polje Dobrovce, staro kmečko orodje

Restavrirana Rimska gomila

OBČINA
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Prednosti ogrevanja z zemeljskim plinom
Zemeljski plin je naravni vir energije, nizkoogljično 
gorivo z minimalnimi izpusti ogljikovega dioksida, 
prašnih delcev (nevarnih za zdravje) in drugih 
onesnaževal, zato se uvršča med okoljsko najprimernejše 
energente. 
Zemeljski plin ima visoko kurilno vrednost in odličen 
izkoristek, je praktičen in vsestranski, saj omogoča 
celostno energetsko oskrbo doma. Uporablja se za 
ogrevanje in hlajenje, pripravo tople sanitarne vode, 
kuhanje in proizvodnjo električne energije.
Za skladiščenje zemeljskega plina ne potrebujete 
posebnega prostora, saj plin priteče po ceveh 
plinovodnega omrežja. 
Energetska oskrba z zemeljskim plinom je cenovno 
ugodna in zanesljiva. Primerjava investicijskih stroškov 
in cene energentov kažejo, da je odločitev za preklop 
na zemeljski plin med najugodnejšimi rešitvami. V tem 
primeru v svojem domu potrebujete še sodobno plinsko-
kondenzacijsko peč za ogrevanje in pripravo tople 
sanitarne vode.

Stroškovno ugodno plinsko ogrevanje 
Plinsko ogrevanje s kondenzacijsko tehnologijo 
spada med stroškovno najugodnejše, najvarčnejše in 
tehnološko najbolj izpopolnjene ogrevalne sisteme. 
Kondenzacijski kotli skoraj v celoti izkoristijo toploto iz 
dimnih plinov in jo pretvorijo v ogrevalno toploto. S to 
tehnologijo so izkoristki tudi do 109-odstotni. 
Pri oceni stroškov ogrevanja je vedno potrebno 
upoštevati začetne investicijske izdatke, stroške goriva in 
stroške vzdrževanja sistema. Stroški ogrevanja s plinsko 
kondenzacijsko pečjo  so ob upoštevanju investicije v 
kurilno napravo ugodnejši od tradicionalnega ogrevanja 

PRIKLOPITE SE NA ZEMELJSKI 
PLIN IN PRIHRANITE

Ogrevanje predstavlja v Sloveniji visok strošek, saj 
je domove potrebno ogrevati tudi več kot 200 dni 

letno. Gospodinjski odjemalci, ki uporabljajo za 
ogrevanje energetsko manj učinkovite energente in 
ogrevalne sisteme, lahko s preklopom na zemeljski 
plin in investicijo v eno izmed sodobnih ogrevalnih 

tehnologij občutno znižajo stroške ogrevanja, 
povečajo udobje in izboljšajo kakovost zraka. 

na kurilno olje (ELKO) in lesno biomaso ali ogrevanja s 
toplotno črpalko. 
Stroški ogrevanja se po namestitvi plinske naprave 
lahko znižajo do 70 odstotkov zaradi nižje cene in 
manjše porabe energenta. Če ste za ogrevanje do 
sedaj uporabljali zastarel kotel na kurilno olje, boste 
s preprostim izračunom letnih stroškov za ogrevanje, 
pripravo tople sanitarne vode in kuhanje hitro ugotovili, 
da se vam investicija lahko povrne že v dveh ali treh letih.
Zaradi kompaktne izvedbe je kondenzacijsko plinsko 
peč mogoče namestiti klasično v kleti, v bivalnem delu 
stanovanja ali na podstrešju in zanjo ne potrebujete 
posebnega prostora.
Plinske kondenzacijske peči so preizkušene in zanesljive, 
imajo preprosto zasnovo, delujejo tiho in učinkovito 
in imajo dolgo življenjsko dobo. Zaradi tega so stroški 
vzdrževanja teh naprav zanemarljivi.
Kondenzacijske peči odlikujejo majhna poraba energije in 
najmanjše možne emisije škodljivih snovi v okolje. 

Prehod na plinski ogrevalni sistem - 
ponudba Plinarne Maribor
Naša ponudba za enostavni prehod na plinski ogrevalni 
sistem vključuje: 
· brezplačni ogled objekta z izdelavo celovite rešitve 
energetske sanacije ogrevalnega sistema;
· priključitev na omrežje zemeljskega plina z izgradnjo 
plinskega priključka;
· izvedbo notranje plinske instalacije;
· montažo izbrane ogrevalne opreme;
· pripravo in sklepanje potrebnih pogodb na enem 
mestu;
· zaplinjanje instalacije in zagon ogrevalnih naprav;
· garancijo na izvedeno storitev in opremo;
· 24-urno dežurno službo v primeru uhajanja 
zemeljskega plina.

Informacije za občane Občine Miklavž na 
Dravskem polju
Za pridobitev informacij o možnostih priključitve 
in načrtovanih širitvah plinovodnega omrežja z 
zemeljskim plinom v Občini Miklavž na Dravskem polju 
nam pišite na e-naslov andrej.grapulin@plinarna-maribor.
si ali nas pokličite na 02 22 843 06. 

Plinarna Maribor, d. o. o.
Vir: www.giz-dzp.si; www.zemeljski-plin.si

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

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

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

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

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

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

 n celovito energetsko rešitev
 n prihranke pri stroških 
ogrevanja

 n brezplačni ogled in strokovno 
svetovanje na domu

 n akcijske cene paketne 
ogrevalne opreme + dodatno 
subvencijo 

 n ugodno financiranje celotne 
energetske  rešitve

 n zagotovljen servis vgrajene 
opreme

Priklopite se na zemeljski plin in prihranite!

ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI

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

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

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

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

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

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

 n celovito energetsko rešitev
 n prihranke pri stroških 
ogrevanja

 n brezplačni ogled in strokovno 
svetovanje na domu

 n akcijske cene paketne 
ogrevalne opreme + dodatno 
subvencijo 

 n ugodno financiranje celotne 
energetske  rešitve

 n zagotovljen servis vgrajene 
opreme

Priklopite se na zemeljski plin in prihranite!

ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI

OBČINA
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KURIŠČA IN DRUGI
ZDRAVJU ŠKODLJIVI ONESNAŽEVALCI 
ZRAKA (PRIPOROČILA OBČANOM)
Približuje se nova kurilna sezona in ker 
je vsako kurjenje škodljivo za zrak in 
naše zdravje, bi vas želeli spomniti na 
nekatere bistvene elemente, ki znatno 
omilijo posledice kurjenja.
Zadnja leta se gospodinjstva vračajo h 
kurjenju na lesno biomaso. Čeprav je 
les naravnega izvora in z vidika izpustov 
CO2 nevtralen, pa vendar ni tako 
neškodljiv, kot je videti na prvi pogled. 
Pri  nepravilnem kurjenju se sproščajo 
zdravju škodljivi prašni delci PM10, 
PM2,5, PM0,1 in še drugi onesnaževalci 
(poleg ogljikovega monoksida, hlapnih 
organskih spojin, 
dušikovih spojin, 
težkih kovin...), 
ki ogrožajo 
predvsem 
dihalne organe in 
povzročajo srčno 
žilna obolenja. 
Zato je nadvse 
pomemben pravilen način kurjenja.
Za zmanjšanje škodljivih emisij je zelo 
pomembna ustrezna kurilna naprava 
(certifikat o skladnosti), strokovna 
vgradnja naprave, primerno gorivo, 
pravilen način kurjenja z dotokom 
zraka in redno vzdrževanje kurilne 
naprave.
Pravilen način kurjenja je odvisen 
predvsem od pravilne priprave drv 
(suha drva do 20% vlažnosti, ustrezne 
velikosti, trikotne oblike), priprave 
kurišča (odstranitev pepela, čiščenje 
rešetk, odprtje lopute...), pravilne 
podkuritve (drobno nasekana drva 
za podkuritev, polena, zložena v 
manjšo skladovnico, na vrhu vžigalni 
material – lesna volna, vžigalica...) in 
dodajanja polen (eno do dve poleni za 
vzdrževanje toplotne moči).
Pokazatelji pravilnega kurjenja so 
predvsem: vrsta plamena (svetel 
plamen brez rdečih in temnih 
odtenkov), slabo viden in svetel dim 

ob izstopu, svetel pepel brez delcev 
kuriva, kurišče mora biti brez oblog in 
dimnik brez katranskih oblog.
NE KURIMO: embalaže, obdelanega 
lesa (barvan, lakiran), ivernih plošč, 
plastike in kakršnihkoli gospodinjskih 
odpadkov ter vlažnega lesa!

Poleg kurjenja v 
kurilnih napravah, 
ki je zagotovo 
eden večjih 
onesnaževalcev 
zraka, pa ljudje 
počnemo še 
druge aktivnosti, 
ki poslabšujejo 

kakovost zunanjega zraka:
–  Kurjenje suhe trave in odpadnega 

obreza v naravi, pri čemer se 
sproščajo velike količine dima, v 
katerem so delci PM vseh velikosti. 
Priporočamo, da občani tovrstne 
organske odpadke kompostirajo 
ali jih odložijo v za to namenjene 
posode za biološke odpadke ali pa 
jih odpeljejo v zbiralnico za ločeno 
zbiranje odpadkov, kjer se sprejema 
t.i. zeleni obrez;

–  Kurjenje kresov, ob katerih nastajajo 
velike količine PM delcev, še posebej, 
če na kres naložimo vrsto odpadnih 
materialov, ki niso primerni za 
kurjenje (odpadni les, pohištveni deli, 
gume, razna embalaža,…);

–  Ognjemeti in druga zabavna 
pirotehnika, ki ob eksploziji sprostijo 
v ozračje veliko število produktov v 
obliki plinov in predvsem nanodelcev, 
ki imajo zelo majhno maso (<0,1 µm), 
lebdijo v zraku in z vdihom zaradi 

svoje majhnosti prodrejo v krvni 
obtok, notranje organe in prodrejo 
skozi kožo. Če je le mogoče, se 
izognimo ognjemetom in pirotehniki 
ter uporabimo svetlobne ali druge 
okolju bolj prijazne efekte;

–  Pečenje živil na žaru, pri čemer se 
ob stiku mesnih sokov in maščob 
z ogljem tvori dim, v katerem je 
obilica heterocikličnih aminov 
(HCA) in policikličnih aromatskih 
ogljikovodikov (PAH), ki so povezani 
z rakom. Zelo pomembna je pravilna 
priprava mesa in način peke!

–  Prižiganje sveč, vrtnih ognjev, 
bakel (dimnih in parafinskih) in 
drugih elementov, ki nam pričarajo 
romantično vzdušje na prostem 
ali v stanovanju. Sestavljeni so iz 
parafina, ki je stranski produkt naftnih 
derivatov in pri gorenju sproščajo za 
dihalni sistem škodljive snovi (zmes 
nasičenih ogljikovodikov).

Viri:
–  Spletne strani Ministrstva za okolje
–  Spletne strani Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
–  Spletne strani Nacionalnega inštituta 

za javno zdravje (NIJZ)

Medobčinski urad za varstvo okolja
in ohranjanje narave

Zavedajmo se, da lahko s svojim 
delovanjem močno vplivamo na 
kakovost zunanjega zraka, ki ga 
vdihavamo. Pomislimo na svoje 

zdravje in zdravje drugih ljudi ter 
omejimo vse tiste dejavnosti, 

ki niso nujno potrebne!
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Vas zanima, koliko bi privarčevali v 25 letih, če bi 
dom ogrevali z IR-grelnim sistemom Ekosen?

Preveri na: www.ekosen.si/izracun

Vas zanima, koliko bi privarčevali v 25 letih, če bi 
dom ogrevali z IR-grelnim sistemom Ekosen?

Preveri na: www.ekosen.si/izracun

Sistem za ogrevanje Okvirna naložba
na ključ v EUR

Okvirna letna poraba
z vzdrževanjem v EUR

Garancija
Koliko vas v resnici stane 
ogrevanje? Naložba, poraba, 

vzdrževanje (v 15 letih) v EUR

Peč na kurilno olje s talnim ogrevanjem 10.360 890 3 leta 23.810

Centralna peč na pelete s talnim ogrevanjem 10.850 660 3 leta 20.650

Centralna peč na elektriko s talnim ogrevanjem 7.940 780 3 leta 19.640

Toplotna črpalka (zemlja/voda) s talnim 
ogrevanjem

14.360 290 5 let 18.710

Peč na zemeljski plin s talnim ogrevanjem 9.450 590 3 leta 18.300

Centralna peč na drva z radiatorji 9.980 530 3 leta 17.930

Toplotna črpalka (zrak/voda) s talnim ogrevanjem 11.920 390 5 let 17.770

IR-grelni sistem
(Premium IR-paneli, regulatorji za IR ogrevanje, 
Smart grelnik vode)

5.650 440 12 let 12.280

IR-grelni sistem + sončna elektrarna 7 kW 
(Premium IR-paneli, regulatorji za IR ogrevanje, 
Smart grelnik vode)

14.850 540 12 let 10.360

Primerjava IR-ogrevanja z drugimi tipi ogrevanja
Izračun prihranka je informativne narave in upošteva vse stroške: servisov, menjave sestavnih delov, obnove in ogrevanja.

Pri kombinaciji IR-grelnega sistema s sončno elektrarno smo pri končnem izračunu upoštevali proizvedeno elektriko v 1 letu/900 EUR.
Primerjava je narejena na podlagi podatkov za novogradnjo z odlično izolacijo (C1) v velikosti 130 m². 

Dragi občani 
občine Miklavž
Kljub soncu in prijetnim 
temperaturam ne pozabite –  
zima bo še prehitro tukaj!
Mi vam predstavljamo grelni sistem 21. 
stoletja – tehnologijo, v katero naše podjetje, 
partnerji in zadovoljne stranke trdno 
verjamemo. Ogrevanje z IR-grelnimi sistemi 
Ekosen, ki ima v Sloveniji že več kot 6000 
zadovoljnih uporabnikov! Pripravite se na 
mraz že zdaj, tako da vas bo sonce v obliki
IR-grelnih panelov grelo v vseh mrzlih dneh! 

Za pripravo rešitve za IR-ogrevanje s 
sistemom Ekosen pokličite na brezplačno 
telefonsko številko 080 30 10 ali pišite na 
e-naslov info@ekosen.si.

Lahko obiščete tudi salon pri Mariboru v 
Miklavžu na Dravskem polju, Ptujska cesta 17, 
tel. 02 620 81 99, pri Ljubljani, salon v Mengšu, 
Gorenjska cesta 19, tel. 01 320 73 30, Galerijo 
toplote v Murski Soboti, tel. 080 87 85, ali v 
Zagrebu.

Več o ponudbi si lahko ogledate na
www.ekosen.si in na www.irsun.si.
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Smo podjetje z več kot 20 let izkušenj na področju strojnih inštalacij. 
Specializirani smo za vgradnjo:

•  TOPLOTNIH ČRPALK
•  PLINSKIH KONDENZACIJSKIH PEČI
•  Ogrevalnih sistemov na LESNO BIOMASO, ter
•  Izvedbo plinskih inštalacij, ogrevalnih, hladilnih in 

prezračevalnih sistemov

Največji poudarek dajemo obnovi starih, dotrajanih in stroškovno potratnih 
sistemov, ki jih nadomestimo z novimi varčnejšimi in tehnološko dovršenimi 
sistemi, ki koristijo energijo sonca, zemlje in vode. Pri vsakem projektu, ki je 
izveden strokovno, natančno in kvalitetno, tudi svetujemo in poskušamo najti 
najboljšo rešitev za Vaš ogrevalni sistem.

MI POSKRBIMO ZA VSE!
Ogled izvedemo na objektu samem, kjer se s stranko posvetujemo, s 
preračunom določimo toplotne izgube objekta na osnovi katerih določimo 
velikost ogrevalnega sistema, svetujemo pri morebitnem izboljšanju ovoja 
zgradbe, izdelamo ponudbo, ki zajema dobavo in montažo materiala ter zagon 
sistema ter nudimo pomoč pri morebitnem črpanju sredstev iz EKO sklada.

Pri prenovi kurilnice so vam na voljo:

PLINSKE 
KONDENZACIJSKE PEČI

TOPLOTNE ČRPALKE 
ZRAK/VODA

PEČI NA DRVA / PELETE IN 
HRANILNIK TOPLOTE

Subvencija EKO SKLADA 
do 2.000 EUR

subvencija EKO SKLADA do 
3.200 EUR

subvencija EKO SKLADA do 
4.000 EUR

nudimo 15 % popust nudimo 20 % popusta  nudimo 15 % popusta 

Pokličite za ogled in pripravo ponudbe.
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Paket Miklavž zrak 09 maxi:
INVERTER TEHNOLOGIJA - 

130 m2  talno ali 120 m2 radiatorsko ogrevanje 

Paket Miklavž zrak 14 maxi:
INVERTER TEHNOLOGIJA -  

200 m2  talno ali 180 m2 radiatorsko ogrevanje: 

Paket Miklavž zrak 13 maxi:
ON/OFF TEHNOLOGIJA - 

200 m2  talno ali 180 m2 radiatorsko ogrevanje: 

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

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

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

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

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

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

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

vodo,
• sobni korektor in web modul za 

nadzor na daljavo (priklop na 
internet),

• betonski podstavek, magnetni 
filter nečistoč, 

• montaža, povezava enot, zagon.

 _ 

MLADA DRUŽINA ZA OGREVANJE PORABI LE 20 € NA MESEC! 

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

Štiričlanska družina se ogreva s toplotno črpalko Kronoterm

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

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

_ 
AKCIJSKA PAKETNA PONUDBA SAMO ZA OBČANE*

Paket

SKUPAJ 
 PO  

CENIKU 
z 9,5 % DDV

KRONOTERM 
subvencija

SKUPAJ  
AKCIJSKA 

CENA 
z 9,5 % DDV

SUBVENCIJA 
EKO SKLADA

KONČNA 
CENA

KONČNI 
PRIHRANEK

Miklavž zrak  
09 maxi

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

Miklavž zrak  
14 maxi

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

Miklavž zrak 
 13 maxi

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

**Subvencija Eko sklada za degradirana območja

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

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

Za vas smo pripravili brezplačni e-priročnik.

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

Štiričlanska družina svojo 120 m2 veliko enodružinsko 
nizkoenergijsko montažno hišo ogreva s toplotno črpalko 
Kronoterm zrak/voda.   
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Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju je sprejel 
na 5. redni seji dne 28. maja 2019 Odlok o spremembah in 

dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine 

Miklavž na Dravskem polju.

Zaradi navedenega uredniški odbor Naših izvirov 
prosi, da pri pripravi prispevkov upoštevate naslednja 

navodila:

PISNI PRISPEVKI
Prispevki, ki jih pripravite za objavo v Naših izvirih, smejo 
v skladu z drugim odstavkom 6. člena prej navedenega 
odloka obsegati 1800 znakov s presledki. Ta omejitev 
velja predvsem za prispevke, vezane na opis prireditev, 

dogodkov, poročil in podobno. Izjema so strokovne 
vsebine. 

Odgovorni urednik oz. uredniški odbor ima 
pravico zavrniti objavo prispevka, ki spodbuja 

ali izziva k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi 
neenakopravnosti in k nasilju, sovraštvu in 

nestrpnosti.

FOTOGRAFIJE
Fotografije naj bodo posredovane kot priponka 

elektronski pošti v formatu JPG in ne vstavljene v 
wordov dokumnet, v velikosti najmanj 1 MB. Vsakemu 

prispevku priložite največ dve fotografiji. Fotografij, 
pripetih v programu Word, ali fotografij neprimerne 
kakovosti zaradi slabe resolucije, ne bomo objavili. 

Prosimo, da ob prispevku vedno navedete tudi avtorja 
fotografije. 

SPOŠTOVANI DOPISNIKI NAŠIH IZVIROV!

NASLOV ZA POŠILJANJE PRISPEVKOV
Vse prispevke pošljite obvezno kot priponko na naslov 
obcina.miklavz@miklavz.si, s pripisom za Naše izvire. 

Oddate jih lahko tudi osebno na občini v elektronski obliki 
(CD, DVD, USB).

ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV
Javno glasilo Naši izviri bo izšlo praviloma trimesečno oz. 

do pet (5) rednih številk letno.
Roki za oddajo v letu 2019 so:

NOVEMBER, 15. november, in DECEMBER, 13. 
december.

Če prispevki ne bodo v celoti skladni z navodili, ne bodo 
objavljeni.

Prisrčno vabljeni k sodelovanju pri nastajanju novih številk 
občinskega glasila Naši izviri.

V Medobčinskem uradnem vestniku št. 11 je bil 29. 5. 
2019 med drugim objavljen tudi novi cenik oglaševanja v 
javnem glasilu Naši izviri.
Za objavo barvnega oglasa so bile določene naslednje 
cene:

cela stran 240,00 EUR

pol strani 120,00 EUR

četrtina strani 80,00 EUR

osmina strani 40,00 EUR

Cene oglaševanja ne vsebujejo DDV. V primeru, da isti 
oglaševalec objavlja enak oglas (v istem tekstu in obsegu) 

NOVI SKLEP O OGLAŠEVANJU V NAŠIH IZVIRIH
zaporedoma v javnem glasilu Naši izviri več kot enkrat, 
se mu prizna za drugo zaporedno in vsako naslednje 
oglaševanje 10% popusta glede na ceno osnovnega 
oglasa.
Občinsko glasilo Naši izviri je tiskano v nakladi 2.300 
izvodov in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini 
brezplačno, prav tako približno 100 izvodov posredujemo 
bralcem izven območja naše občine. Ker bi želeli 
ponudnikom storitev omogočiti širšo prepoznavnost 
v našem okolju ter občane seznaniti z dejavnostmi, ki 
se opravljajo v njihovi neposredni bližini, pozivamo 
vse pravne osebe, da se predstavijo in oglašujejo svoje 
storitve.

OBČINA
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SENEKOVIČ,
zavarovalno zastopanje, d. o. o.SENEKOVIČ, zavarovalno zastopanje, d. o. o.  

 
SS                             Hvala za zaupanje…  
 
 
 
 
                                     

      Z VAMI ŽE 27 LET 
 

Senekovič, zavarovalno zastopanje d.o.o.                                                                                 Ludvik 041 642 597
                                                                                                             Lora 031 642 597 
Ptujska cesta 13, 2204 Miklavž (Bell Center)                                                                                                 Rebeka 031 377 501 

                               
 

Senekovič, zavarovalno zastopanje d.o.o.  
Ptujska cesta 13, 2204 Miklavž (Bell Center) 

Ludvik 041 642 597
Lora 031 642 597

Rebeka 031 377 501 

OBČINA
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OBČINA / DRUŠTVENA DEJAVNOST

Potrebujete pomoč oziroma nasvet pri: 

•  izbiri osebnega izbranega zdravnika, ginekologa, 
pediatra,

•  bi si želeli izmeriti vrednost krvnega sladkorja in 
krvnega tlaka,

• ste žrtev nasilja in ne veste, kam po pomoč,

• želite informacije o zdravem življenjskem slogu,

• želite informacije o Centrih za krepitev zdravja,

• potrebujete le nekoga, ki bi Vam prisluhnil.

Humanitarno društvo Pravo za VSE nudi v Mariboru 
brezplačne pravne nasvete, in sicer v prostorih Univerze 
v Mariboru. Svetovanje poteka vsako sredo od 18. do 20. 
ure v prostorih Univerze v Mariboru (Slomškov trg 15). 
Svetovali vam bodo univerzitetni diplomirani pravniki 
z znanjem in izkušnjami z različnih pravnih področij. 
Predhodna najava ni obvezna, lahko pa svojo prisotnost 
na pravnem svetovanju, vključno z vašim vprašanjem, 

BREZPLAČNI POSVETI

Potem ste vabljeni v posvetovalnico vsak tretji torek 
v mesecu med 11. in 12. uro. Patronažna medicinska 
sestra vas pričakuje v Kulturnem domu v Miklavžu.
Vse storitve so brezplačne.

BREZPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE
NA UNIVERZI V MARIBORU

predhodno tudi najavite na elektronski naslov: odgovor@
pravozavse.si. Več informacij o humanitarnem društvu je 
na voljo na spletnem naslovu: www.pravozavse.si.  

POZDRAV JESENI 2019

Za nami je že deveta tradicionalna prireditev POZDRAV 
JESENI 2019, ki je v soboto, 21. septembra, ponovno 
združila 17 društev naše občine z Osnovno šolo Miklavž 
in vrtcem in še 6 drugih ponudnikov domačih dobrot. 
Na naš zeleni trikotnik je v čudovitem jesenskem 
popoldnevu prišlo700 do 800 obiskovalcev, ki so imeli kaj 
videti in pokusiti. Krasen pogled so nudile številne lepo 
pripravljene, z jesenskim cvetjem in pridelki okrašene 
stojnice, za njimi pa prijazni in nasmejani obrazi. Vesel, 
pravi sejemski dan se je naredil, dopolnili so ga prijetni 
zvoki domače glasbe.  

Kot je uvodoma dejala predsednica Turističnega 
društva Miklavž, Sonja Horvat Tušek, brez društev in 
njihove pripravljenosti za sodelovanje te prireditve ne 
bi bilo. Prireditev je pozdravil tudi župan Egon Repnik, 
ki se je zahvalil našemu društvu za organizacijo, vsem 
sodelujočim društvom, šoli in vrtcu za sodelovanje in 
njihov doprinos za tako pestro, zanimivo in bogato 
ponudbo.   

Vseh podrobnosti tokrat ne bomo mogli opisat, želimo pa 
imenovati vse tiste, ki so se z nami trudili pripraviti našim 
občanom kar najlepše jesensko druženje. Z nami so bili: 
Društvo vinogradnikov, Društvo kmečkih žena, RK Skoke, 
GLOG, Osnovna šola Miklavž, PD Mateja Bora Dobrovce, 
DU Skoke, DU Dobrovce, Miklavški čebelarji, DU Modra 
jesen Dravski Dvor, Društvo Gojitelj, KUD Miklavž, DU 
Miklavž, GD Snežka Dobrovce, Miklavški koranti, DPM in 
SNOP Miklavž.
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MIKLAVŠKA TRGATEV
STARE TRTE 2019

Društva so pripravila odlične lokalne kulinarične 
specialitete, tudi takšne zdravju prijaznih sestavin. Šest 
ekip društev je kuhalo tudi štajersko kislo župo, njim pa 
so se pridružile še ekipe KS Skoke, BAR MEKA iz Rogoze, 
Ekipa iz Dogoš, Ekipa DUHEC iz Miklavža in ekipa Liste LM, 
ki je kuhala golaž. 

Svoje pridelke in izdelke so ponujale kmetije Štumperger, 
Pleteršek in Šolar. Dodatno ponudbo jedi in pijač je 
ponudila tudi mesarija Mesni izdelki Obreht iz Zg. 
Polskave. Društvi DPM in SNOP sta ponudili ustvarjalne 
otroške delavnice, ŠD iz Skok pa je izvajalo meritve telesne 
sestave in svetovanje o prehrani. 

Posebej bi se radi zahvalili tistim društvom, ki so že doslej 
z veliko mero domiselnosti in čuta do naših prednikov 
prikazala nekatera kmečka opravila po starih šegah in 
navadah. Tokrat smo občudovali krompirjevo njivo, na 
kateri je bil orač s konjem in lojtrnim vozom v ozadju PD 
Mateja Bora iz Dobrovc. V veliki ponvi so nato pripravili 
pražen krompir.

Težko bi spregledali gospoda, ki je klepal koso ob koruzni 
kopici, poleg njega pa so z »žrmljami« mleli pravkar 
skožuhano koruzo, katere zdrob je nato pristal v loncu za 

žgance. Skuhali so jih člani DU Dobrovce in jih ponudili 
h gobovi juhi, ki so jo skuhali člani GD Snežka, obenem 
pa razstavljali kar 115 užitnih gob. Ob stojnici DU Skoke 
so ribali zelje, nato pa ga ponudili v solati s fižolom in 
klobaso. Članice DU Modra jesen so prikazovale izdelavo 
vseh vrst cvetja iz papirja.
Prav pri vhodu na prizorišče dogajanja je zadišalo po 
žganjekuhi ali »žganjari«, ki jo je prikazala  Ekipa DUHEC 
iz Miklavža. Društvo Gojitelj je pripravilo razstavo malih 
živali. Med njimi so bili tudi golobi, ki so jih nato po 
prisrčnih nastopih otrok iz vrtca in šole izpustili za srečo 
vseh prisotnih, kot je dejala Mateja, ki je povezovala 
program.

Tudi šaljive vaške igre so del naše tradicionalne prireditve. 
V soboto je v treh šaljivih vaških igrah sodelovalo 22 
odraslih in 15 otrok. Odrasli so se pomerili v žaganju 
hloda, otroci pa so veselo in zagnano luščili koruzo in 
vozili »šajtrgo«. 

Zagotovo lahko rečemo »se´jm bil je lep«. Veselimo se 
tako tvornega sodelovanja tudi v prihodnje.

Milena Roj

V organizaciji Turističnega društva Miklavž so v torek, 
24.09.2019, trgači Društva vinogradnikov Miklavž že 
četrto leto zapored obrali obilno letino modre frankinje, 
potomke stare trte z Lenta, ki  krasi Dom upokojencev 
Miklavž. Gospodar naše trte, župan Egon Repnik, je 
dejal, da je mama z Lenta letos obilno obrodila, njena 
miklavška hči pa ji je pridno sledila. Tudi viničar Janez je 

bil zadovoljen z letino, grozdje je sladko, kar so ugotovili 
tudi obiskovalci, ki se jih je zbralo kakšnih 50, ki so se 
nato okrepčali s pravo domačo južino, kot se za »bratvo« 
spodobi. 

 Milena Roj
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PETANKARJI HRASTA
OSVOJILI DALMACIJO

Petankarji KP Hrast smo se od 4. 5. do 5. 5.2019 udeležili 
mednarodnega turnirja v sosednji Hrvaški, v prelepem 
dalmatinskem mestu Primošten.
Že sama dobrodošlica je dala slutiti, da bo vikend uspešen. 
V soboto se je tekmovalo v igri dvojic, kjer je tekmovalo 
blizu 30 ekip iz Hrvaške, Slovenije, Švedske in Nemčije.
Naša članica Darja Žnidarič, ki je igrala skupaj z domačim 
igralcem, je osvojila odlično 3. mesto. Naslednji dan, v 
nedeljo, so bile na sporedu igre trojk.
V sončnem parku hotela Zora nismo niti slutili, da bi se 
lahko katera od naših ekip uvrstila v sam vrh, saj je bila 
konkurenca zelo močna. 
Ob odlični in sproščeni igri je na koncu slavila prav naša 
trojka Darja Žnidarič, Zdenka Kšela in Jože Peklar.

Ob tako izjemnem uspehu je bila pot domov še toliko bolj 
vesela. Pripravljeni smo na naslednje izzive.

Bogdan Kirbiš

IZLET V HRVAŠKO 
ZAGORJE

V soboto, 18. 5. 2019, zjutraj smo se zbrali člani in članice 
KO RK Skoke, Dobrovce in Miklavž, da se odpeljemo na 
izlet, ki smo ga z veseljem pričakovali.

Obiskali smo Hrvaško Zagorje. Prvi postanek je bil pri 
gradu Trakošćan, kjer smo si ogledali prostore rodbine 
Drašković. Bili smo navdušeni nad pohištveno opremo in 
številnimi portreti. Prelepo je pa tudi jezero ob gradu, ki 
je se je to soboto kljub slabi napovedi vremena bleščalo v 
soncu.

Pot nas je vodila v Marijo Bistrico, ki je znano romarsko 
središče. Sprejem je bil topel in mnogi so kupili spominke, 
ki so jih prodajali na vsakem koraku. Ogledali smo si tudi 
veličastno cerkev z znanim črnim kipom Marije, ki je 
kulturno zgodovinska vrednost.

Po ogledu smo se napotili še v Muzej krapinskih 
neandertalcev, kjer smo si ogledali film o njih in spoznali 
nastanek zemlje vse do modernega človeka. Razlaga 
sposobnega vodiča nas ni pustila ravnodušnih. Vsekakor 
priporočamo ogled vseh treh krajev. 

Izlet nam bo zagotovo ostal v lepem spominu, saj 
smo uživali tudi ob druženju z ljudmi z enakim ciljem, 
pomagati in kdaj pa kdaj polepšati kak dan. Z veseljem 
sprejmemo istomisleče nove člane, ki so pripravljeni 
pomagati, darovati kri ali se kako drugače vidijo v naši 
organizaciji.

Hvala članicam in članom za udeležbo v imenu vseh 
krajevnih organizacij RK Občine Miklavž na Dravskem 
polju.

Urška Ertl, 
članica odbora in aktivistka KO RK Skoke

DRUŠTVENA DEJAVNOST
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Za Slovenijo in slovensko čebelarstvo je zelo pomemben 
produkt trajnostnega – zelenega turizma, čebelarski 
turizem. Čebelarstvo je v Sloveniji način življenja in 
čebele kot simbol čiste narave imajo pri Slovencih 
poseben status. Razvoj čebelarske turistične ponudbe v 
zadnjih letih predstavlja pomemben ključ k ohranjanju 
slovenskega čebelarstva, še posebno v zadnjih letih, 
ko je pridelava medu slabša. Z razglasitvijo svetovnega 
dne čebel pa je ta panoga postala pomembna tudi 
z gospodarskega vidika drugih panog v Sloveniji, saj 
privablja mnoge turiste, ljubitelje narave in čebel. 

Slovenija je dežela čebelarjev, ima bogato čebelarsko 
tradicijo, čebelarski turizem je v vzponu, kar se kaže tudi 
na področju čebelarskih spominkov, ki predstavljajo 
izjemnost naše dediščine. Nekateri spominki kot so 
npr. panjske končnice, lectova srca, dražgoški kruhki, 
med in drugi izdelki iz medu so že zastopani na našem 
trgu in so pogosto tudi del protokolarnih daril, saj so 
povezani z našo tradicijo, kranjsko čebelo in slovenskim 
čebelarstvom. Poleg teh na slovenskem trgu najdemo 
številne ponudnike, ki ponujajo edinstvene, izvirne, ročno 
izdelane spominke iz naravnih materialov, povezanih z 
zgodovino in kulturo določenega kraja ali države.

Trenutni trendi na področju turizma in čebelarstva 
so naklonjeni čebelarskim spominkom in na trgu se 
pojavljajo nove in nove ideje spominkov na področju 
čebelarstva. S ciljem, zbrati pestro ponudbo spominkov, 
je Čebelarska zveza Slovenije v letu 2017 objavila natečaj 
za čebelarske spominke in darila, povezana s čebeljimi 
pridelki in izdelki in objavila spletni katalog spominkov 
na področju čebelarstva, ki je dostopen na spletni strani 
http://www.czs.si/spominki/. Predloge spominkov za v 
e-katalog lahko ponudniki še vedno pošljejo na naslov 
Čebelarske zveze Slovenije in v primeru, da bo komisija 
ocenila primernost spominkov, bomo le-te dodali med 
ostale spominke. V spletnem katalogu boste našli opise 
različnih spominkov, ponudnike  in njihove kontakte. 

Poleg teh spominkov Slovenijo zaznamuje tudi med. 
Pri tem je potrebno izpostaviti prednosti, ki jih prinaša 
med, vključen v EU sheme kakovosti: Slovenski med z 
zaščiteno geografsko označbo in Kočevski gozdni 
med in Kraški med z zaščiteno označbo porekla. Pri 
tujih turistih je prepoznavnost EU simbolov kakovosti 
zelo dobra in marsikdo se za nakup odloči prav zaradi 
teh simbolov, saj predstavljajo višjo kakovost. Poleg tega 

je iz samega imena razvidno poreklo, kar evropskemu 
potrošniku veliko pomeni.

Nakupovanje spominkov predstavlja nekaj zabavnega, 
iskanje nečesa, kar spominja na kraj potovanja in 
turistom predstavljajo otipljiv dokaz doživetja obiskane 
dežele. Preko spominkov doživljajo kulturo dežele, se 
z njo povežejo. Zakaj Slovenije ne bi identificirali s 
čebelnjakom, tako kot Pariz identificiramo z Eifflovim 
stolpom? To, da svetovni dan čebel praznujemo na 
rojstni dan slovenskega čebelarja Antona Janša, je veliko 
priznanje ne samo slovenskemu čebelarstvu, temveč tudi 
Sloveniji. 

Tanja Magdič, Čebelarska zveza Slovenije

ZAKAJ NE BI SLOVENIJE
IDENTIFICIRALI S ČEBELNJAKOM?

DRUŠTVENA DEJAVNOST
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DELOVANJE DRUŠTVA PRIJATELJEV 
MLADINE MIKLAVŽ  V LETU 2018
Društvo prijateljev mladine Miklavž 
(v nadaljevanju DPMM) je nevladna, 
neprofitna, humanitarna organizacija. 
Njeno delo temelji na prostovoljstvu 
za dobro otrok in mladostnikov ter je 
hkrati sestavni del Zveze prijateljev 
mladine Maribor (v nadaljevanju 
ZPM). Aktivnosti ZPM in DPMM kot 
njenega sestavnega dela potekajo 
tudi v osnovni šoli in vrtcu. 
ZPM je bil vpisan v register leta 1952 
in je od takrat sestavni del naše 
družbe, ki skrbi za otroke in mladino. 
V Miklavžu na Dravskem polju se je 
gibanje prvič pojavilo v letu 1957 pod 
vodstvom predsednika Ivana Cvetka, 
toda nato se je delovanje za nekaj 
časa ustavilo. Uradno je bil DPMM 
vpisan v register leta 1977. Tedanja 
predsednica je bila Anica Tomažin. 
V preteklem letu je po večletnem 
predsedovanju Marije Podhostnik 
vodenje društva prevzela Vanja 
Grdadolnik.

DPMM se ves čas trudi ustvariti kar 
najboljše pogoje za varstvo, vzgojo, 
izobraževanje in rekreacijo otrok. Tako 
si je društvo v preteklem koledarskem 
letu 2018 zastavilo program dela, ki 
ga je v celoti uresničilo. 
V začetku leta društvo zmeraj 
pripravi otroško pustno rajanje, ki je 
postalo tradicionalno. Namenjeno 
je predšolskim in šolskim otrokom 
občine Miklavž. Pri organizaciji 
zabave v zadnjem letu smo poskrbeli 
tako za dekoracijo kot za prigrizek, 
pri čemer nam je prijetno vzdušje 
z glasbo in ozvočenjem pomagal 
pričarati Vlado Lipovec. Finančna 
sredstva za izvedbo zabave je tudi 
v preteklem letu zagotovila Občina 
Miklavž na Dravskem polju.

V pričakovanju prebujanja narave 
smo organizirali pomladne delavnice. 

V mesecu aprilu 2018 smo izvedli 
delavnice pod vodstvom Nine Čižič. 
Izvedli smo jih v sejni sobi občinske 
stavbe v Miklavžu. 

V sodelovanju z osnovno šolo smo na 
prireditvi Šport špas udeležence na 
stojnici seznanjali z aktivnostmi, ki jih 
izvaja ZPM Maribor.

Ob izteku šolskega leta je treba 
otroke, tako predšolske kot šolske, 
še posebej motivirati za aktivno in 
ustvarjalno dogajanje ob vstopu v 
počitnice. Iz tega razloga ZPMM vsako 
leto organizira tudi poletne delavnice. 
Lansko leto smo jim ponudili možnost 
sodelovanja pri gradnji taborniške vasi. 
Delavnic se sicer ni udeležilo veliko 
otrok, a so lahko sodelujoči kljub temu 
opazovali predstavitev taborniških 
veščin.

Društvo ne deluje le za najmlajše, saj 
smo v mesecu juliju 2018 z Društvom 
Več v prostorih Osnovne šole Miklavž 
na Dravskem polju izvedli kamp 
Fusion rock. Mladostniki so tako pod 
vodstvom mentorjev pričeli počitnice 
na atraktiven in predvsem poučno-
zabaven način.

Planinsko društvo je velikokrat del 
mnogih dejavnosti v našem kraju, zato 
nas je tudi lani povabilo k sodelovanju 
pri »izvedbi iskanja skritega zaklada«. 

V ta namen smo priskrbeli zvezke in 
barvice za 30 otrok.

Ko je počitnic konec, je društvo 
ponovno pripravljeno na nove izzive. 
Ob tednu otroka smo otroke vrtca 
Vrtiljak in Ciciban ter šolske otroke 
prvega vzgojno-izobraževalnega 
obdobja razveselili s predstavo Velike 
težave malega petelinčka, in sicer v 
izvedbi pravljičarke Renate Brglez.
Teden otroka nekako sovpada 
s prihodom jeseni in jesenskih 
pridelkov, ki združujejo krajane 
na prireditvi Pozdrav jeseni. Na 
tej tradicionalni prireditvi, ki jo 
organizira Turistično društvo Miklavž, 
smo izvedli ustvarjalne delavnice, 
kjer so se otroci lahko preizkusili 
v spretnostih ustvarjanja jesenske 
dekoracije. 

Ko se bližajo decembrski prazniki 
in prihajajo trije dobri možje, je za 
člane ZPMM zmeraj veliko dela. 
Tokrat smo decembrske delavnice 
izvedli v Kulturnem domu Miklavž 
in v prostorih vrtca Vrtiljak. Otrokom 
smo ob izdelavi različnih okrasnih 
predmetov s pogostitvijo in glasbo 
ustvarili praznično vzdušje. Obe 
omenjeni delavnici sta bili dobro 
obiskani.

Aktivnosti, ki jih organizira in izvaja 
ZPM Maribor, so potekale tako v OŠ 

DRUŠTVENA DEJAVNOST
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Miklavž kot vrtcih Vrtiljak in Ciciban. 
V šoli so izvedli otroški parlament, na 
katerem so govorili o Izobraževalnih 
sistemih. Otroke so spodbudili k 
sodelovanju pri Prežihovi bralni 
znački, v vrtcu pa je spodbujanje k 
bralni kulturi potekalo pod nazivom 
Palček bralček. Prav tako je otroke 
v preteklem letu že tradicionalno 
obiskal Dedek Mraz.  
Društvo prijateljev mladine Miklavž 

se je odzvalo na prošnjo OŠ Miklavž 
in nakazalo sredstva za denarno 
socialno pomoč, ki so se porabila za 
poravnavo stroškov šolske prehrane 
ter sredstva, namenjena nabavi 
učnega gradiva ter literature za 
predšolske otroke obeh vrtcev.
Člani društva so se aktivno 
vključevali v vse načrtovane 
aktivnosti in se trudili povečati 
interes mladih za vključevanje v 

dogajanje, ki ga organiziramo. 
Posamezne dejavnosti društva 
so postale tradicionalne in jih 
tako otroci kot starši z veseljem 
pričakujejo. Še naprej se bomo 
trudili, da ohranimo dobro voljo in 
društveno zagnanost, ki povezuje 
vse generacije.
  

Leonida Gavez Šerbinek

MLADI UPI

Vrtci, osnovne in srednje šole znova odpirajo svoja vrata. 
Vsaj deset mesecev bodo tako omenjeni zavodi njihov 
drugi dom, nič drugače pa ne bo za njihove vzgojitelje, 
učitelje in učiteljice.

Nekaj je v zraku, … nekaj lepega, … nežnega, … 
nekaj je v zraku !

V šoli tako znova odmeva otroški smeh, saj so se učenci 
z veseljem vrnili v šolske klopi. Poseben dan, poln 
pričakovanj. Novo šolsko leto je tu, otroci, starši in tudi 
učitelji pa smo s tem postavljeni pred nove izzive.
In kako se nanje pripraviti?
595 učencev, 53 prvošolcev, od tega 16 iz podružnice 
Dobrovce, čarovnik Niki, gospod župan, za katerega je bil 
prav tako – poseben dan – saj je prvič nagovoril učence v 
svoji novi vlogi, 190 otrok v vrtcu Vrtiljak, 86 v Cicibanu, 87 
učencev v šoli Dobrovce, 508 učencev v matični šoli in še 
in še . . .
Vse je enkrat prvič. Ko otrok raste in odrašča, je veliko 
dogodkov, ki se zgodijo prvič. Prvi samostojni koraki. 
Prva uspešna raba kahlice. Prva noč brez pleničke. Prva 
ljubezen. Prvi poljub. Vmes pa tudi prvi šolski dan. Najprej 
prvi šolski dan, ko otrok prvič prestopi šolski prag, nato 
pa vsako leto še en prvi šolski dan, dokler ne zaključi 
osnovnega in srednjega šolanja.
Za naše prvošolčke je bil prvi šolski dan šole prav poseben. 
V šolo so prišli skupaj s starši. Zbrali smo se v avli, kjer sem 
jih najprej pozdravila ravnateljica šole, gospod župan, nato 
pa so si ogledali  zanimiv program, ki jim ga je » pričaral 
» čarovnik Niki, in program, ki so ga pripravili učenci naše 
šole. Polni pričakovanja so se srečali z učiteljicami, ki jih 
bodo poučevale in si ogledali učilnice. V učilnicah so se 
seznanili z delom v prvem razredu, malce poklepetali s 

PRVI KORAKI
V PRVI ŠOLSKI DAN ZA 

PRVOŠOLCE

sošolci ter se posladkali s torto.
Življenje je raznobarven mozaik, v katerem je čas, 
namenjen brezskrbnosti, različnim užitkom, počitku, je 
pa tudi čas za mladostno zvedavost, širjenje obzorja, 
spoznavanje novosti in učenje.
Začetek šole pomeni tudi več otrok na cesti, ko je nujna 
še večja pazljivost vseh udeležencev v prometu. Otroci 
spadajo med najranljivejše udeležence v prometu, saj 
so manjši in v prometu slabše vidni, prav tako pa težko 
predvidijo nevarne situacije. Vozila pozneje opazijo in ne 
znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, 
prav tako težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila.
 »Pot v šolo je ena najpomembnejših poti, ker je nov 
začetek. Čeprav jih potem v življenju prehodimo še 
nešteto, se nam prva šolska pot za vedno vtisne v 
spomin. To je pot, na katero se prej ali slej podamo sami 
– takrat spoznamo, da smo del celote. Vsi potujemo na 
različne načine in različno hitro. Tako postane šolska pot 
pomembna pot spoznavanja pravil, zlasti pa, kako po njih 
živeti in se po njih ravnati. Včasih pozabimo, da se v šoli 
naučimo mnogo več od modrosti, zapisanih v knjigah. 
Spoznamo lahko, kako pomembno je sodelovanje in kako 
pomemben je vsak posameznik. Sami zmoremo narediti 
veliko, skupaj zmoremo narediti več. In ob tem - niste 
sami. Tu smo zato, da vam pomagamo – ne samo na prvi 
šolski dan, ampak na prav vse dni v letu, »povedo učitelji. 
» Vendar brez vas ne bo šlo. Naši šolarji morajo znati tudi 
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PRVI VRTČEVSKI DNEVI
V VRTCU VRTILJAK IN CICIBAN

Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka 
in staršev. Ločitev otroka od staršev in bivanje v novem 
okolju sta za otroka veliki spremembi, zato je pomembno, 
da se na te spremembe pripravijo tudi starši. Z 
medsebojnim sodelovanjem pa je ta dogodek prijetnejši.
V vrtcu Vrtiljak in Ciciban imamo v ta namen že pred 
vstopom v vrtec organiziran sestanek za starše otrok, 
ki prvič vstopajo v naš vrtec, konec meseca avgusta pa 
pripravimo še uvajalne dneve, ko otroci skupaj s starši 
pokukajo v naš vsakdanjik in tako skupaj doživijo del 
dopoldneva v vrtcu.
Skupaj s starši spoznavajo prostor, nove prijatelje, 
vzgojiteljice, didaktične igrače in seveda igrala na naših 
prostranih igriščih. 
Uvajanje poteka postopno po dogovoru z vzgojiteljico in 
začetne težave ob uvajanju otroka kmalu minejo. Otrok se  
kmalu navadi novega okolja , življenje v vrtcu mu  postane 
prijetno. Za varno in prijetno vzdušje se bomo zaposleni 
vrtca potrudili, saj si želimo, da bi se otrok počutil 
sprejetega in varnega, kar je pogoj za njegov uspešni 
psihofizični razvoj.
Naša prva dolžnost je omogočiti otrokom doseganje 
vseh zastavljenih vzgojnih ciljev in skrb za varnost vaših 
in naših otrok, vsi skupaj pa si želimo, da bi jih vzgojili v 
samostojne, prijazne in sočutne ljudi.
Okolje v našem vrtcu je varno, prijetno, zdravo in 

spodbudno za razvoj individualnih sposobnosti otrok. 
Za prijetno in varno počutje otrok ter kakovostno delo 
vrtca skrbijo zraven vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic še 
zaposleni v kuhinji, perici, čistilki, hišnik vrtca ter zaposleni 
v  vodstvu vrtca.
V šolskem letu 2019/2020 so otroci v vrtcu Vrtiljak in 
Ciciban razporejeni v starostno homogene in heterogene 
oddelke. Vzgojno-izobraževalni programi potekajo v 
oddelkih vrtca in obsegajo vzgojo, izobraževanje ter 
varstvo in prehrano otrok.
Vrtec Vrtiljak obsega 10 oddelkov, od tega štiri oddelke 
prvega in šest oddelkov drugega starostnega obdobja, v 
katere je v letošnjem letu vpisanih 191 otrok.
V šolskem letu 2019/2020 se je polovični oddelek II. 
starostnega obdobja preoblikoval v cel oddelek, pridobili 
smo nove sanitarije in umivalnico, izhode iz igralnic v 
atrij vrtca ter dodaten izhod na igrišče na hodnikih II. 
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prometna pravila vsak dan, tudi ko so zaspani, ko zamujajo 
v šolo, ko so zaljubljeni, ko je slabo vreme in ko posije 
sonce. To je težka naloga. Pazimo nanje, da bodo vedeli, 
da niso spregledan del velike skupine, ki se trudi doseči 
pomemben cilj – večjo varnost v prometu.«
Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, 
čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo 
biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti 
prednost na prehodih za pešce. Zato so na Agenciji 
za varnost prometa skupaj s partnerji med prvošolčke 
razdelili 20.840 rumenih biorazgradljivih balonov, po 
enega za vsakega prvošolčka v Sloveniji. Vozniki, če boste 
v zraku opazili rumen balon, bodite še posebej previdni!
»Do varnejših poti v šolo pridemo tako, da smo obzirnejši, 
pozornejši in seveda tovariški do drugih. Upoštevanje 
pravil je seveda ključno, a otroške glave so polne tudi 
drugih pravil in vseh drugih obveznosti, ki jih imajo, 
ampak na srečo tudi zabavne vsega tistega, česar se v šoli 
veselijo.« 

. . . so nagovori, kateri opozarjajo na njihovo prisotnost.
  Na OŠ Miklavž na Dravskem polju je 2. septembra 
2019 šolski prag prestopilo 53 prvošolčkov. Učence sva 
nagovorila ravnateljica, ga. Dušanka Mihalič Mali in župan 
Občine Miklavž na Dravskem polju, g. Egon Repnik.
Z rumeno rutico okrog vratu in z nasmehom na obrazu 
so srečni pohiteli v objem staršev preživet enega 
najpomembnejših dni v življenju.
Želimo jim prijetno počutje v šoli in lahek prehod iz 
igrivega otroštva v svet učenosti!
Vsem šolarkam in šolarjem želimo, da bi se radi učili zase 
in za svojo prihodnost, da bodo lahko uresničili svoje 
sanje. 
Domov so odšli skupaj s starši, polni vtisov in mnenja, da 
je v šoli prijetno.

Dušanka Mihalič Mali,
ravnateljica zavoda
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starostnega obdobja zaradi vse večjega števila vpisanih 
otrok. 
Atrija vrtca, kjer sta igralnici na prostem za dve skupini 
II. starostnega obdobja, smo opremili z mehko umetno 
travo, ki malčkom omogoča prijetno gibanje na prostem.
Vrtec Ciciban obsega 5 oddelkov, od tega dva oddelka 
prvega in tri oddelke drugega starostnega obdobja, v 
katere je v letošnjem letu vpisanih 84 otrok.
Dograditev vrtca nudi vpis otrokom prvega in drugega 
starostnega obdobja. Igralnice so prostorne, svetle in 
sodobno opremljene. Zasnovane so tako, da je v njih 
mogoče oblikovati več kotičkov za igro otrok v manjših 
skupinah ali individualno.
Vrtec Ciciban se lahko pohvali z moderno opremljeno 
telovadnico, z različnimi športnimi rekviziti ter plezalno 
steno.
Stavbo obkroža povečano in preurejeno igrišče z 
otroškimi igrali, varno ograjo in asfaltnim dvoriščem, 
ki nudi otrokom možnost številnih gibalnih aktivnosti, 
domišljijske igre in igro z vodo, ki jo omogoča napeljana 
pitna voda na obeh igriščih vrtca.
V letošnjih poletnih počitnicah smo prepleskali 

igralnice ter hodnike vrtca Ciciban, kar še dodatno 
polepša ambient vrtca. Urejen je tudi dovoz za 
traktor, s katerim urejujemo travno površino, tik pred 
odhodom na počitnice pa so se otroci razveselili novega 
kombiniranega igrala na igrišču drugega starostnega 
obdobja.
Strokovni delavci oz. vsi zaposleni v vrtcu Vrtiljak in 
Ciciban smo z nasmeškom in pozitivizmom vstopili v 
novo šolsko leto, veselimo se vseh trenutkov, skupnih 
dogodkov z otroci, njihovimi starši ter vsemi zunanjimi 
prijatelji, s katerimi sodelujemo skozi vse šolsko leto.
Zahvaljujemo se ustanoviteljici - Občini Miklavž na 
Dravskem polju, katera nam vedno prisluhne pri 
uresničitvi naših želja in potreb, ki so potrebne za razvoj 
vsakega posameznega otroka v našem vrtcu.

Prisrčen, nasmejan pozdrav od vseh otrok in zaposlenih v 
vrtcu Vrtiljak in Ciciban.  

Urška Suhodolčan Homer, 
pomočnica ravnateljice za področje vrtca

POREČ 2019
Igralke in igralci Košarkarske šole Miklavž so se že deseto 
leto zapored udeležili poletnih priprav v Poreču. Priprav 
so se udeležile ekipe od U9 do U17, tako deklice kot dečki, 
celotna odprava pa je štela kar petinpetdeset članov. Prvič 
se je priprav udeležila tudi ekipa deklic, na kar smo še 
posebej ponosni.
V Poreču smo trenirali 2- do 3- krat na dan, tekmovali 
v različnih igrah, odigrali nekaj tekem, seveda pa ni 
manjkalo kopanja, druženja in predvsem zabave.
Se vidimo prihodnje leto!
 

Rok Ozmec

ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA 2019
POSKRBIMO ZA VARNOST OTROK NA ŠOLSKIH POTEH
Spoštovani vozniki in starši!

Otroci promet doživljajo drugače. So manjši, ne vidijo 
preko parkiranih vozil in drugih ovir, imajo manjši vidni 
kot in manj opazijo. Do 10. leta še ne zmorejo samostojno 
sodelovati v prometu, pogosto preusmerjajo pozornost, 
pozabijo na pravila, pri hoji in teku še niso dovolj spretni, 

obvladovanje kolesa pa je bolj zahtevno. Težje ocenijo 
oddaljenosti in hitrosti vozil, smeri zvoka, zamenjujejo 
levo in desno ter se še ne zmorejo primerno odzivati v 
prometu.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
naše občine je v začetku šolskega leta oziroma že v 
drugi polovici meseca avgusta 2019 pripravil številne 
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SPREHOD SKOZI NEKI ČAS - 56
Na levi strani Ptujske ceste v smeri proti Ptuju stoji 
velik objekt, to je Moto Nautika, d. o. o. Objekt meri 
3000 kvadratnih metrov notranje površine. Podjetje je 
leta 2003 ustanovil Zoran Resnik. Izkušnje s področja 
servisiranja motornih koles in plovil si je več let nabiral 
doma in v tujini, preden se je odločil za samostojno 
podjetništvo. Leta 2003 je v Framu odprl obrt za servis 
motorjev in navtike. Leta 2008 pa sta z ženo Leo odprla 
Prodajno-servisni salon Moto Nautike v Miklavžu v 
izmeri 1000 kvadratnih metrov, ki pa kmalu ni več sledil 
potrebam podjetja, zato sta ga povečala na dobrih 3000 
kvadratnih metrov. Konec septembra sta s slavnostno 
otvoritvijo odprla tako največji salon v Sloveniji, ki je 
verjetno tudi največji v tem delu Evrope. V novem in 
modernejšem salonu ponujajo vse za motoristične in 
navtične navdušence. Glavna dejavnost podjetja sta 
prodaja in servis celotnega    Yamahinega asortimenta 
izdelkov od motorjev, štirikolesnikov, vodnih skuterjev, 
izvenkrmilnih motorjev in opreme za slovenski trg. V 
Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori in Albaniji pa 
so generalni zastopnik za plovila Ranieri International in 

gumenjake Grand.

Center ima tri etaže. Večji osrednji del je osrčje navtičnega 
dela salona. V zahodnem delu centra ostaja servisni 
del. Razširjen je prodajni salon in skladiščni del. Salon 
so uredili po segmentih, ločili so motorje od navtike 
in opremo. Uredili so posebne kotičke za obiskovalce 
s sedežnimi garniturami tako, da si lahko kupci v miru 
ogledajo, kaj jim nudijo, prodajalci pa jim strokovno 
svetujejo. Večino plovil, ki jih imajo v prodajnem 
programu, imajo na zalogi. Izbira je tolikšna, da se kaj 
najde za vsak okus. Vsako leto imajo tudi dve ali tri 
testna plovila za testne vožnje. Dejavnost so dopolnili 
še za hrambo plovil preko zime. Center je založen z več 
kot 10000 rezervnimi deli za različne blagovne znamke, 
tako je servis tudi poleg kvalitete opravljen v najkrajšem 
možnem času. 

Bistvo njihovega  salona je, da stranki omogočijo vse 
na enem mestu od motornega kolesa, dostave na dom, 
prevzema na domu, če potrebujejo servis ali popravilo, 

SPV / OHRANJENO SPOMINU

preventivne aktivnosti za varno pot v šolo. Skupaj z 
vodstvom OŠ Miklavž in občinsko upravo je poskrbel 
za novelacijo elaborata prometne študije šolskih poti in 
v juniju 2019 še za digitalizacijo načrtov šolskih poti za 
OŠ Miklavž in za podružnično šolo Dobrovce. Občinska 
uprava je že v mesecu juliju poskrbela za obnovo in 
osvežitev oz. pleskanje talnoprometne signalizacije v 
okolici šol in vrtcev. SPV je uredil postavitve dodatnih 
opozorilnih tabel in transparentov, pregledal in uredil 
prometno signalizacijo-šolska pot, priskrbel knjižice 
za starše prvošolcev »Prvi koraki v prometu« in nabavil 
rumene rutice za prvo in drugošolce.

Vsako leto stopajo na šolsko pot novi začetniki – 
prvošolčki, katerim posvečamo posebno pozornost 
in hkrati osveščamo tudi ostale učence in voznike. 
Ocenjujemo, da je varnost otrok lahko najbolj ogrožena na 
prehodih za pešce in avtobusnih postajališčih, zato na teh 
mestih izvajamo največ aktivnosti. 

Kot vsako leto so pri nalogah varovanja otrok na nevarnih 
odsekih šolskih poti aktivno vključeni tudi člani društev 
upokojencev naše občine, policija in člani mestne redarske 
službe. Najpomembneje pa je, da smo odrasli otrokom 
zgled in jim z lastnim ravnanjem pokažemo, kakšno je 
pravilno in varno ravnanje v prometu. 

Hvala vsem udeležencem v prometu, ki boste s pozorno in 
zmerno vožnjo pomagali skrbeti za varnost naših otrok.

Silvo German,
predsednik SPV
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vse pripravijo tudi za registracijo vozila. Pri Navtiki pa 
imajo prodajo plovil, prikolic za plovila, registracijo 
plovila, po dogovoru plovilo tudi pripeljejo na morje, 
ga pripravijo za plovbo in stranko tudi uvedejo, stranki 
tako prihranijo čas in denar. Njihova največja prednost 
je velika zaloga motorjev in plovil ter celotna podpora. 
Mnogo strank jim prav zaradi tega sledi. Veliko delajo 
tudi z gasilskimi društvi, ki imajo plovila, in z Dravskimi 
elektrarnami.

Prisotni so na vseh navtičnih sejmih v Sloveniji, na 
Hrvaškem, v Srbiji pa tudi v Črni gori. Na sejmih se 
predstavljajo s 6 do 15 plovili. Promet jim raste iz leta 

v leto. V podjetju je 10 zaposlenih, vsi so strokovno 
usposobljeni. Načrtujejo zgraditi še dodatno skladišče 
in zaposliti nove delavce. Njihov center s centralnim 
skladiščem v Miklavžu je tudi največji distribucijski center 
plovil za države bivše Jugoslavije v Sloveniji, ima odlično 
strateško centralno postavitev – je križišče med vsemi 
državami.

Podjetju uspeva vedno znova pridobivati konkurenčne 
prednosti ter širiti krog sodelavcev in zadovoljnih kupcev.

Milka Hadler

S SVETOVALNO PODPORO
O IZOBRAŽEVALNIH MOŽNOSTIH DO NOVEGA ZNANJA

Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza – 
skupaj s partnerskima organizacijama Ljudsko 
univerzo Slovenska Bistrica in Zavodom Antona 
Martina Slomška – izvaja svetovanje o možnostih 
izobraževanja in učenja odraslih. Izobraževalno 
svetovanje je namenjeno zaposlenim, predvsem manj 
izobraženim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, 
kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu 
dela.

Svetovanje je brezplačno. Izvedemo ga lahko v 
prostorih delodajalca ali na naslovu Andragoškega 
zavoda Maribor-Ljudske univerze na Maistrovi 
ulici 5 v Mariboru. Svetovanje se lahko izvede 
tudi v prostorih podjetja kot oblika svetovanja 
na delovnem mestu (na primer več zaporednih 
obiskov v prostorih vašega podjetja). V zaupnem 
okolju se lahko zaposleni pogovorijo s svetovalko 
o možnostih izobraževanja in učenja. Zaposlenim 
lahko pomagamo opisati neformalno pridobljeno 
znanje, zbrati dokazila o izobraževanju, pomagamo 
urediti življenjepis. Ponudimo lahko tudi postopke 
ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega 
znanja ter zaposlene podpiramo na poti do vključitve 
v izobraževanje, ki v praksi potekajo v obliki testiranja 
znanja nemškega in/ali angleškega jezika ter tudi 
različnih računalniških znanj.

Dodatne informacije lahko dobite na Andragoškem 
zavodu Maribor-LU, in sicer na telefonskih številkah 
02 / 234 11 34, 041 / 372 273 ali preko elektronske 
pošte: svetovanje@azm-lu.si Projekt svetovanja 
zaposlenim sofinancirata Republika Slovenije in 

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
Spletna stran: http://www.azm-lu.si/podporna-
dejavnost/svetovanje-za-razvoj-kariere-in-nacrt-
izobrazevanja-maribor/ 

Poleg svetovanja zaposlenim izvajamo v sklopu 
projekta Svetovalno središče Maribor tudi 
izobraževalno svetovanje brezposelnim, ki si želijo 
nov poklic; starejšim odraslim, ki se želijo izobraževati 
v programih za osebni razvoj ipd. Svetovalni 
pogovori se nanašajo na možnosti prekvalifikacije, 
prehoda iz nižje na višjo stopnjo izobraževanja, na 
informacije o izpitih iz tujih jezikov, svetujemo tudi o 
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (NPK), povezanosti 
izobraževanja in dela ipd. 

Tudi ta dejavnost je financirana iz sredstev Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport, zato so storitve za 
uporabnike brezplačne. Več informacij lahko dobite na 
Andragoškem zavodu Maribor-LU: 02 / 234 11 34. 

Alenka Sagadin Mlinarič
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza

PABERKI
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Nemalokrat se zgodi, da nekdo živi v naši neposredni 
soseščini, pa ga sploh ne poznamo, čeprav se je medtem 
že uspešno uveljavil tako doma kakor tudi v svetu. Eden 
takšnih je mladi Jan Satler, doma iz Miklavža. Trenutno je 
še študent glasbe na Univerzi Antona Brucknerja v Linzu, 
njegovi študijski smeri pa sta koncertna in pedagoška 
usmeritev. Kot solist pianist ima za sabo vrsto nastopov 
na koncertih in festivalih, predstavil se je prav tako tudi 
že s svojimi lastnimi skladbami. Kot obetavnega pianista 
smo ga že lahko poslušali v mariborski Kazinski dvorani, 
prav tako v Ljubljani. Enako uspešno je tudi koncertiral v 
tujini: v Avstriji, Italiji, Nemčiji in Veliki Britaniji. Prav tako 
je prejemnik mnogih nagrad na mednarodnih glasbenih 
tekmovanjih. Tudi mariborski Konservatorij dr. Romana 
Klasinca mu je podelil priznanje za njegove izjemne 
umetniške dosežke.

S svojima študijskima kolegoma  - z avstrijskim violinistom 

in kolumbijskim violončelistom – je pred dvema letoma 
ustanovil komorno zasedbo Rubricus trio. Doslej so že 
uspešno igrali na številnih festivalih in koncertih. Njihov 
repertoar sega od dunajske klasike pa vse do sodobnih 
skladateljev. Tako so se letošnjega septembra predstavili 
v Kazinski dvorani SNG Maribor  in v Slavnostni dvorani 
ptujskega gradu. Tokrat smo lahko prisluhnili izvedbi 
kompozicij Ludwiga van Beethovna, Dmitrija Šostakoviča 
in Johannesa Brahmsa.

Skratka – našemu sokrajanu še želimo obilo  uspehov na 
njegovi  umetniški poti.

Ivan Žigart      

PIANIST, KI 
ŽANJE USPEHE

ALI DOVOLJ SPOŠTUJEMO
SVOJO DOMOVINO, DRŽAVO SLOVENIJO?

Po prebiranju članka v zadnjih Naših izvirih, ki ga je 
napisal Ivan Žigart, kjer se sprašuje, ali dovolj spoštujemo 
svoj materni jezik, tudi sprašujem samega sebe in tudi vas: 
ali res dovolj cenimo svojo domovino Slovenijo?

Da imaš svojo domovino, ni nekaj res samoumevnega, 
ampak za domovino ali državo je potrebno nekaj storiti, 
se celo boriti. Ko pa imaš samostojno državo je potrebno 
in odgovorno, da jo spoštuješ, ceniš in celo ljubiš kot svojo 
last.

Takoj za to mislijo se poraja vprašanje o domoljubju in o 
tem, kaj lahko tudi mi državljani storimo za svojo državo, 
ne samo, kaj bo ona storila za nas. Menim namreč, da se 
o domoljubju govori premalo, tako v javnih občilih kakor 
tudi v učnih programih za mlade, in to od osnovne šole 
naprej. Prepričan sem, da bi morali bolj poudarjati pomen 
domoljubja, predvsem ob prazniku državnosti, še posebej 
na lokalni ravni. Dvomim namreč, da so na šolah pred 
tem praznikom govorili o domoljubju, zlasti pa kako in na 
kakšen način smo postali samostojna država Slovenija.
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Šola je pomemben faktor v življenju vsakega mladega 
človeka, prav poseben mejnik pa predstavlja zaključek 
šolanja. Takrat je treba zbrati vse moči in mobilizirati vse 
znanje, pridobljeno v zadnjih nekaj letih. Tisti, ki se pri 
tem posebno izkažejo, se lahko okitijo z laskavimi nazivi. 
Ena takšnih učenk je tovrsten uspeh tokrat prvič ponesla 
tudi v našo občino. To je Anja Marovt iz Skok, ki si je s 
pridnim delom prislužila „lovoriko” oz. naziv diamantna 
maturantka. Anja je na poklicni maturi, ki jo je opravljala 
na Srednji gostinski in turistični šoli Maribor, dosegla prav 
vse možne točke. Da se takšne dosežke praznuje, vedo 
prav vsi na občini in so za Anjo in njeno sestro Amadejo 
pripravili slavnostni sprejem z darilcem. Svoje čestitke 

ANJA MAROVT,
PRVA DIJAKINJA V 

OBČINI Z LASKAVIM 
NAZIVOM DIAMANTNA 

MATURANTKA

ob izjemnem dosežku so mladi dijakinji, ki želi študirati 
na Poslovni fakulteti Maribor, smer management, izrekli 
župan občine Egon Repnik, podžupanja Dragica Centrih 
ter predsednik sveta KS Skoke Zdenko Čuš, ki je poudaril 
prizadevnost dijakinje tudi na družbenem področju. Anja 
je ena izmed 106 kandidatov, ki so na poklicni maturi 
dosegli najvišji možni splošni uspeh, torej zavidljivih 23 
točk (najnižje število točk pri uspešno opravljeni poklicni 
maturi je 8,  povprečje se giblje okrog 16 točk). Anji so 
seveda z veseljem zaželeli, da bi še naprej sejala in pa žela 
same uspehe!

Maja Jenuš

Mislim, da je naša dolžnost in odgovornost do zgodovine, 
da gojimo domoljubje in ga  prenašamo na mlajše rodove, 
na zanamce.

S tem bi zaključil svoje razmišljanje ob dnevu državnosti, 
ki bi moral biti praznik vseh nas, vseh državljanov.
Če bi pa sedaj hoteli odgovoriti na vprašanje, ki je 
postavljeno v naslovu, bi se glasil odgovor, da žal ne 
spoštujemo dovolj svoje z vojno pridobljene domovine 
Slovenije. Vsaj ob tej priložnosti se malo zamislimo sami 
nad seboj in poiščimo vzroke, zakaj in od kod ta medla 
mlahavost. Skratka – stanje, kakršno je, nam ne more biti 
ne v ponos in ne v spodbudo.

Feliks Čuček,
občinski svetnik
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Pisal se je 20. september 1969. leta, ko sta si v daljnem 
Berlinu zakonsko zaobljubo izrekla Branka in Jože 
Lepoglavec. Po prehojeni skupni poti sta ob teži 
življenjskih izkušenj in modrosti ponovno izrekla dvakrat 
da. Ob tem ju je s svojo prisotnostjo počastil tudi župan 
Občine Miklavž Egon Repnik. Civilna zaobljuba je potekala 
v mogočnih prostorih raškega gradu; cerkveni obred pa v 
farni cerkvi Marijinega rojstva v Slivnici. 

Jože se je 1946. leta rodil v Čakovcu kot zadnji izmed 
petih otrok. Po končani osnovni šoli se je po znanje 
ključavničarja napotil v Ljubljano, nato pa delo našel v 
Berlinu. Tam je spoznal svojo ženo Branko, katero je tja, 
prav tako pot za kruhom, vodila iz Ogulina. Rodila se 
je kot šesti otrok 1948. leta. V Nemčiji sta se jima rodila 
sin Dražen in hči Nada, a po nekaj letih se je družina 
odločila dom ustvariti v Sloveniji. Sprva na Teznu, kjer 
sta tudi našla zaposlitev v takratnem Tam-u, nato pa sta 
hišo zgradila v Dravskem Dvoru. Njuno zadovoljstvo 
predstavlja skrb za urejanje okolice in vrta, vesela sta 
družbe vnuka Saša in Žana; pa tudi s sokrajani se rada 
poveselita. Še posebej aktivnosti Društva upokojencev 
Modra jesen izpopolnijo njun vsakdan. 
Ob praznovanju zlate poroke so se vrstile dobre želje 
sorodnikov in prijateljev, naše uredništvo pa ob tem 
dodaja: nosita nasmeh in dobro voljo na obrazu še mnogo 
let!

Mateja Pleteršek

Prvega dne meseca septembra je 90.rojstni dan 
praznovala Marjana Svenšek iz Dravskega Dvora. Ta dan, 
na zavidanja vreden osebni praznik občanke, ni pozabil 
župan kakor tudi ne predstavniki domačega krajevnega 
sveta, društva upokojencev in organizacije Rdečega 
križa. Zbrano družbo je slavljenka na svoj praznični dan 
nasmejala s svojo hudomušnostjo. A skozi desetletja 
življenja ji ni bilo vedno lepo. Rodila se je 1929. leta v 
družini Pulko v Trničah, kjer so odraščali trije otroci. Hitro 
je morala pričeti služiti denar, se zaposlila v raški opekarni 
in doma izdelovala pletene košare, metle. Kaj kmalu je 
kupila parcelo v Ulici 8. februarja v Dravskem Dvoru, si 
zgradila hišo in v tem kraju spoznala tudi moža Stanka 
Svenška. Z njim ter sinovoma Zvonkom in Bojanom sta 
se 1968. leta napotila na delo v Nemčijo. Hči Marjana 
je ostala na domačiji, kjer vse od mamine upokojitve in 
vrnitve v domovino skrbi zanjo. V daljni deželi je že pri 48 
letih k zadnjemu počitku pospremila moža, žal pa tudi oba 
sinova. Veselje pa je prineslo rojstvo vnukov: Sebastijana, 

Manuela, Sebastijana, Tobiasa, Adriane in Andreasa; ki 
pa so radost povečali še s pravnuki. 90-letni Marijani 
optimizma ne kratijo zdravstvene tegobe, ki jih vendarle 
nalagajo življenja križi in še vedno je srečna v družbi 
hčerine družine ter vesela obiska sosedov. Še mnogo let 
naj bo tako!

Mateja Pleteršek  

50 SKUPNIH LET
ZAKONCEV LEPOGLAVEC IZ 
DRAVSKEGA DVORA

MARJANA SVENŠEK
PRAZNOVALA 90 LET
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Kdo ne pozna dolgoletne tajnice Društva upokojencev 
Erike Lešnik in njenega moža, predsednika Društva 
upokojencev Miklavž, Rajka Lešnika? In ta naša draga 
sokrajana sta si v nedeljo, 29. junija 2019, tako kot pred 
petdesetimi leti, ponovno obljubila zvestobo: v sreči in 
nesreči, v bolezni in zdravju, v ljubezni… Njuni otroci so 
jima ob tem visokem in dragocenem jubileju hvaležni 
za lepo otroštvo, neizmerno ljubezen in nesebično 
pomoč skozi vse življenje, ki traja še danes, priredili lepo 
slovesnost. Slavljenca sta na njihovem domu z izrazi 
najlepših želja in čestitkami obiskala tudi miklavški župan 
Egon Repnik ter podžupanja Dragica Centrih.

Ernest Centrih

Tudi naša občina se je v tem mesecu, natančneje  19. 
avgusta, vpisala na seznam 85 slovenskih občin, kjer živijo 
stoletniki. Častitljiv življenjski jubilej je namreč dočakala 
gospa  Angela Žaberl, ki živi na Skokah pri hčeri Eriki Firer. 
Kot se za tak jubilej spodobi, sta jo obiskala in obdarila 
v imenu KS Skoke predsednik Zdenko Čuš in v imenu 
občine župan Egon Repnik. Gospe Angeli sta izrekla 
čestitke ob visokem jubileju in čeprav je tega dne prejela 
že veliko čestitk s strani sorodnikov in bližnjih sosedov, 
ni skrivala ganjenosti ob obisku. Kljub temu da težko 
hodi in ji sluh več ne služi, je z veseljem sodelovala v 
pogovoru in opisala svojo življenjsko pot. Začela se je 
l. 1919 v Križevcih pri Ljutomeru v času, ko si je svet po 
strahotah prve svetovne vojne komajda malce opomogel. 
Po končanem šolanju jo je pot zanesla v Maribor, kjer je 
v predilnici dobila prvo zaposlitev in v njej vztrajala do 
upokojitve. V Mariboru si je ustvarila svojo družino in do 
nedavnega sama skrbela zase. Zdaj zanjo skrbijo njeni 
bližnji in ji krajšajo čas.

ANGELA ŽABERL,
POGOVOR S STOLETNICO

Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije je v 
prvi polovici leta  2019 v naši državi živelo 189 stoletnikov 
v 85 občinah, za pravi prestolnici stoletnikov pa veljata 
občini Križevci in Ljutomer- za slednjega velja najvišji 
indeks stoletnikov, saj jih je v kraju z dobrimi 11.000 
prebivalci kar 8 rojenih v času avstroogrskega-cesarstva. 
Očitno so pred 100 leti tamkajšnje rojenice in sojenice  ob 
zibelki tudi gospe Angeli namenile dolgo življenje. In ko 
smo jo v šali povprašali za recept zanj, je bil odgovor sila 
preprost: »Moraš biti dobre volje, vse vzemi za dobro. In 
veliko se gibaj.«
Pogosto so največje modrosti sveta tako preproste, kot 
je vodilo njenega življenja. Tudi v uredništvu glasila ji 
izrekamo iskreno željo, da bi ji jesen življenja še dolgo bila 
zdrava, prijetna in v krogu vseh, ki jo imajo radi.

Andreja Senčar

ERIKA IN RAJKO
50 LET SKUPAJ
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MISIJON ZA OBNOVO VERSKEGA ŽIVLJENJA
Minilo je dvajset let, ko je množica zbranih na Betnavi 
z zanosom pričakovala papeževo razglasitev prvega 
slovenskega blaženega. Takrat nas je sedaj že sveti papež 
spodbujal, naj si blaženega Antona Martina Slomška 
vzamemo za svojega vzornika, vodnika in 
priprošnjika na poti življenja.
Bližina svetega moža je magično delovala 
na zgrnjeno množico ob mogočnem križu, 
simbolu krščanskega verovanja. Izrečene 
besede in blagoslov svetega moža so v 
slehernem izmed nas pustile veliko razlogov 
za razmišljanje. Toda v naravi človeka je, 
da z lahkoto pozabi, kar se mu odmika od 
ustaljenih navad. Kmalu so odšle v pozabo 
tudi papeževe besede ali pa so bile shranjene v bolj 
odmaknjen konec našega zavedanja. Tudi naša vera 
postaja vse bolj mlačna. Potrebujemo nekaj spodbude za 
obnovitev verskega življenja.
Ob letošnjem velikonočnem praznovanju smo ob 
blagoslovu jedi, ki smo jih prinesli v cerkev sv. Miklavža 
na Dr. polju, prejeli tudi programsko knjižico Misijon 
2019, ki ga organizira dekanija Maribor in bo trajal od 4. 
do 25.decembra. Misijon je priložnost, da najdemo pot k 
Njemu, da iščemo resnično pot vere in zaupanja. NE BOJ 
SE, SAMO VERUJ! je geslo, ki nam želi povedati, da nam 
dogodki misijona želijo pomagati pri odkrivanju bistva 
vere. Vse, ki verujemo, želi v veri okrepiti. Vsem, ki iščejo, 
pa vero osvetliti. Naš delež pri tem je, da  zaupamo in  se 
podamo na pot. Zato vas vabim, da v tem misijonskem 
dogajanju najdete prostor tudi za svoje sodelovanje. Ne 
bojmo se visokih idealov, tudi ne za ceno plavanja proti 

toku večine, ki ceni samo koristi, užitke in dobro počutje.
Kot je razvidno iz programske knjižice misijona, so 
dogajanja porazdeljena tudi po posameznih župnijah, 
medtem ko bo osrednje dogajanje potekalo v mariborski 

stolnici. Molitev za blagoslov misijona, 
namenjena vernikom naše župnije, je 
predvidena vsako sredo v septembru. O 
točnem času molitev bomo obveščeni pri sv. 
maši zadnjo nedeljo v avgustu. 
V devetdnevnici pred praznikom, obletnici 
beatifikacije blaženega A. M. Slomška, bodo 
v stolni cerkvi v Mariboru vsak večer mašo 
oblikovali duhovniki in verniki posameznih 
župnij iz dekanije. Prenos maše bo na radiu 

Ognjišče. Šestnajstega septembra bomo skupaj z MB 
Pobrežje, Sv. Martin – Dvorjane in Vurberk oblikovali sv. 
mašo tudi mi iz župnije sv. Miklavž na Dr. polju. Na željo 
udeležencev bi lahko organizirali tudi skupen prevoz. Sv. 
maša bo ob 19. uri.
To je le nekaj bližnjih dogodkov iz programa misijona 
2019; če poiščeš programsko knjižico, lahko najdeš veliko 
več. O dogodkih, ki bodo organizirani skupinsko, bomo 
obveščali sprotno. Prav gotovo pa boste obveščeni ob 
oznanilih pri nedeljskih sv. mašah.
Hvala, ker ste prebrali sestavek do konca. Pomeni, da vam 
ni vseeno, kam tone naša krščanska zavednost. Ni realno 
pričakovati množičnega odziva, lepo pa bi bilo, da bi se 
verni udeležili vsaj tistih dogodkov, h katerim smo bili 
določeni kot župljani cerkve sv. Miklavža na Dr. polju.

Peter Domajnko

KOLESARJENJE ZA CELIAKIJO
Novomeški rekreativni kolesar Matjaž Golob ima v načrtu 
prekolesariti 3.000 km po Sloveniji z namenom, obiskati 
vseh 212 občin in promovirati društvo Celiac – Življenje 
brez glutena. Njegova naloga med kolesarjenjem je 
osveščanje o celiakiji in težavah, s katerimi se bolniki s 
celiakijo soočajo v vsakdanjem življenju.
V okviru 11. etape, in sicer v četrtek, 15. 8. 2019, se je 
ustavil tudi v naši občini, kjer ga je sprejel župan Egon 
Repnik ter občinski svetniki: Verica Mom (tudi kot 
predstavnica društva Glog), Dušan Janžek in Feliks Čuček 
ter Sonja Tušek kot predstavnica Turističnega društva.

Zrinka Majstorović
Foto: Dušan Janžek
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Med reševalce, ki nam bodo na dopisnicah poslali pravilno rešitev (samo izpis temnih polj), bomo z žrebom razdelili tri lepe knjižne nagrade. 
Rešitev s svojim polnim naslovom nam pošljite najpozneje do 15. 11. 2019 na naslov Občine Miklavž na Dravskem polju.
Nagrajenci prejšnje križanke št. 94 so: Oto Merčnik (Zdravkova ulica 18, Maribor), Žiga Leskovšec (Kajuhova ulica 5, Lucija, Portorož) in 
Fanika Posavec (Ulica svobode 7, Miklavž na Dravskem polju).

NAGRADNA KRIŢANKA št. 95 
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 Ugan karski slo varček :  ALIN  – snov v česnu in čebuli, ASO – italijanska reka, ki se izliva v Jadransko morje, IRIGA – vulkan 
na največjem otoku v jugovzhodni Aziji, ki sestavljajo filipinsko otočje, KANA – rdeče-rumeno barvilo za barvanje las, KAPOVA 
– jama v zgornjem toku reke Belaje v juţnem Uralu s slikami ţivali, ORIŠE – so energije v naravi povsod okoli nas in del našega 
planeta, PASTINAK – zdravilna rastlina s sladko koreniko, rebrinec. 

Rešitev kriţanke št. 94, Vodoravno: ODPLAKA, VELETOK, MOZIRSKI, GAJETA, OM, LAMBARENE, OTO, OGRLJAK, 
KAKAV, PIZA, S, ARES, KE, TALIBAN, AT, NG, O, RIBA, STR, NOSAVAN, BOGOJINA, SLAMNIK, TAR, OTI. Geslo: 
MOZIRSKI GAJ, BOGOJINA, ROGLA. 



FOTO: M. Roj

POZDRAV JESENI


