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ODPRTJE NOVE POVEZAVE
PTUJSKA CESTA – ULICA KIRBIŠEVIH
18. oktobra 2019 smo v Občini Miklavž na Dravskem 
polju svečano odprli novo povezavo PTUJSKA CESTA – 
ULICA KIRBIŠEVIH. Zbrane na odprtju je nagovoril župan 
mag. Egon Repnik in predsednik krajevnega sveta Dušan 
Janžek. Kot je povedal župan, gre za novo povezavo v 
dolžini 85 metrov, nove pločnike in javno parkirišče s 16 
parkirnimi mesti ter za glavno pot skozi našo občino iz 
smeri Dogoš in Pobrežja. Operacijo je delno financirala 
Evropska unija, Občina Miklavž na Dravskem polju bo 
za projekt pridobila nepovratna sredstva v višini 27. 811 
evrov. Skupna vrednost investicije je znašala 294.497 
evrov.
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UVODNIK

Kako bliskovito se vrti čas. Kako hitro prehajamo iz 
zimskega hladu v pomladno prebujenje narave v soju 
sončnih žarkov, ki nas z vedno večjo močjo popeljejo v 
čas poletnih radosti in užitkov, že smo v jesenski mavrici 
različnih barv in razpoloženja. V zadnjem času predvsem 
v množici različnih odtenkov sive. Tudi jesen ima svoje 
čare, tudi jesen zna biti lepa in prijetna, če za to nekaj 
seveda tudi sami naredimo. Jesen za vse, ki smo vpeti v 
delo občine, pomeni predvsem zaključek planiranih del in 
nalog ter pripravo na nove oz. prihajajoče izzive.   

Zaključujemo precej pestro leto v vseh pogledih. Moje 
prvo leto na županski funkciji seveda drugačno tudi ni 
moglo biti. Moj osebni vtis prvega leta je dober, imam 
občutek, da smo znali skupaj stopiti vsi za blagor vseh, 
tako funkcionarji kot občani vseh štirih krajev naše 
občine. Svoje obče razmišljanje sem ob nedavnem 
praznovanju krajevnega praznika v Dobrovcah ponazoril 
z besedami, »da resda v letošnjem letu v krajih Dobrovce 
in Skoke nimamo pokazati kaj velikega po finančni 
vrednosti ali obsegu opravljenih del s strani delavcev 
in gradbenih strojev, vendar sem osebno zadoščen in 
zadovoljen, ko vidim, da krajani Dobrovc in Skok znajo 
podpirati in se veseliti letošnjih pridobitev v Miklavžu in 
Dravskem Dvoru.« To je to, kar nas naredi bogate v duši in 
zadovoljne z našim življenjem, ne da gledamo le na lastno 
korist. Da si znamo prisluhniti, da se znamo podpirati in 
da smo složni za dosego ciljev »pod enakimi pogoji za 
vse«.     

Ob izteku letošnjega poletja smo po letih različnih 
zapletov namenu predali pomembno novo prometno 

povezavo Ulice Kirbiševih in Ptujske ceste v Miklavžu. 
Gre za eno od najpomembnejših in najbolj zahtevnih 
faz celovite ureditve Ulice Kirbiševih kot varne šolske 
poti. Nova končna ureditev, ki je v zadnjem severnem 
delu ulice v teh dneh prav tako že v zaključni fazi del, 
bo zasledovala predvsem cilj doseganja varnosti otrok, 
pešcev in kolesarjev. Zaradi žal omejenega prostora bo 
nujen kompromis vseh uporabnikov Ulice Kirbiševih in 
verjamem, da ga bomo sčasoma le dosegli. Tudi Ekartova 
ulica v Miklavžu bo po letih naporov dobila novo urejeno 
podobo. Letošnje leto v Miklavžu in Dravskem Dvoru 
bi lahko označil kot leto infrastrukturnih projektov, ki 
sicer niso v zadnjem času popularni »mehki projekti«, so 
pa tisti, ki ljudem prinašajo večjo kakovost življenja, pa 
naj si bodo trdi ali mehki. Slednjega se letos še posebej 
veselijo krajani ob Lovski ulici v Dravskem Dvoru, ki bo 
s slovesnim prerezom traku in druženjem občanom v 
prihodnjih dneh uradno predana v uporabo kot naša 
nova »promenada«, kot jo pogosto označujejo številni 
ljudje izven naše občine. Da ne bo navedeno zvenelo 
kot preveč samohvalno, naj se ob zaključku vseh 
letošnjih gradbenih del po občini skromno zahvalim 
vsem občanom za uvidevnost, pomoč in vsakršno obliko 
podpore tako v imenu občine kot naročnika kot v imenu 
vseh pridnih izvajalcev del na terenu.       

Kot novi župan, ki sem v prvem letu že dobro spoznal 
delovanje lokalne samouprave in pri tem spoznaval 
številne županske kolege po celi Sloveniji, sem prepričan, 
da so občine najbolj usklajen in učinkovit del upravljanja 
naše države. V zadnjem času so bile pravzaprav edino 
gibalo razvoja izven glavnega mesta in večjih ali 
pomembnejših mest. Tako ne morem verjeti, kako 
lahkotno v našem hramu demokracije preračunavajo 
in se taktično politično preigravajo z zneski občinske 
povprečnine tik pred novim proračunskim letom, ko 
imamo v načrtu toliko novih pomembnih pridobitev za 
ljudi, predvidenih izdatkov za vrtce in šole, izdatkov za 
vzdrževanje občinske infrastrukture, potreb socialno 
ogroženih ljudi…, kako odmerjajo evrčke nam županom, 
svetnikom in ne nazadnje občanom, ki znamo vsak evro 
obrniti vsaj dvakrat. 

Nič nam ne more pokvariti veselja ob prihajajočem 
veselem decembru in nihče nam ne more vzeti 
miklavževanja kot ponosa in praznika počastitve simbola 
nastanka in delovanja naše lokalne skupnosti. Veselite 
se ob vseh dogodkih, ki nam jih bodo z zanosom in 
ponosom pripravili naši otroci iz šole in vrtca, veselite se 
vseh letošnjih novih pridobitev na otvoritvenih druženjih 
in veselite se prav vseh novih izzivov za vaše osebno in 
naše skupno zadovoljstvo. 

Egon Repnik
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REBALANS
OBČINSKIH FINANC
IN ŠTIPENDIJE

Redno sklicana občinska seja tudi v mesecu septembru 
ni izostala, ko je bilo največ pozornosti namenjeno 
rebalansu proračuna za leto 2019. V marcu sprejet Odlok 
o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 
2019 je določil prihodke in odhodke letošnje občinske 
blagajne. Z rebalansom pa so se občinske finance po 
določenih proračunskih postavkah spremenile oziroma 
korigirale glede na realizacijo prvih sedem mesecev 
letošnjega leta. Preverjeni so tako bili projekti, ki se v 
letu 2019 ne bodo zaključili v načrtovanem obsegu, prav 
tako pa so bile vključene nove obveznosti. Finančno 
so spremembe ovrednotene v skorajšnjih 78.000 evrih. 
Prihodki se tako predvidevajo v višini 6.041.870 evrov in 
odhodki v znesku 6.843.534 evrov. Večje spremembe od 
planiranja v mesecu marcu so na prihodkovni strani: višji 
prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice, višji 
prihodki od dobička in dividend Mariborskega vodovoda 
in podjetja Famadent, višji prihodki za nadomestilo in 
degradacijo prostora, nižji prihodki iz okoljske dajatve 
Nigrada... Na odhodkovni strani je povišanje zaradi 
novega polovičnega oddelka v vrtcu, obnove športnih 
igrišč v Miklavžu, gradnja pločnika v Lovski ulici v 
Dravskem Dvoru, ureditev pločnikov in kolesarskih stez ob 
rekonstrukciji Ptujske ceste. Odhodki pa so se zmanjšali 
pri projektu rekonstrukcije cestnih površin in vodovoda 
v Ulici Kirbiševih, ureditvi krožišča pri Sparu v Miklavžu, 
izdelavi projektne dokumentacije za  pločnik in javno 
razsvetljavo Miklavž - Rogoza, pri rekonstrukciji omrežja 
javne razsvetljave v Miklavžu.

V povezavi z rebalansom občinskih financ se je spremenil 
tudi Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Miklavž za leto 2019, kjer se predvidi odkup zgolj 
enega od zemljišč za preboj Mladinske ulice proti Vrtni 
ulici v Dobrovcah; do odkupa več zemljišč za ureditev 
Letališke ceste v Skokah pa zaradi nestrinjanja lastnikov s 
parcelacijo letos ne bo prišlo.  
Spremembe Pravilnika o štipendiranju v Občini Miklavž 
so se napovedovale že nekaj časa. Tokratna obravnava 
občinskega sveta pa je slednjega tudi spremenila, in 
sicer bodo odslej do občinske štipendije upravičeni 
tudi prejemniki državne štipendije, ampak samo, če je 
državna štipendija nižja od občinske. V tem primeru bodo 
upravičeni do razlike zneska. Štipendija učencem pa se 
podeljuje za izjemne dosežke tako na področju športa kot 
tudi kulture. 
S strani občinskega sveta je bila v preteklosti podana 
pobuda, da bi razprave svetnikov potekale iz klopi, za kar 
bi bilo potrebno sejno sobo opremiti z mikrofoni in drugo 
tehnično komunikacijsko opremo, kar pa po razpravi na tej 
občinski seji in glasovanju svetniki niso potrdili. Tako kot 
doslej bodo tudi poslej pobude in vprašanja spregovorili 
izza govorniškega pulta. Majdo Dobaj je zanimalo, kako 
daleč je ureditev meje s sosednjo Občino Starše v zvezi s 
cesto ob gozdu v Dravskem Dvoru, ki omogoča dostop do 
stanovanjskih hiš kar nekaj stanovalcem Ul. 8. februarja. 
Po opravljenem pogovoru Občina Starše še ni podala 
uradne odločitve, se je glasil odgovor občinske uprave. 
Silvo German želi, da se Občino Starše pozove k sanaciji 
udarne jame na cesti iz Marjete proti Dravskemu Dvoru. 
Vlado Maksimović bo prejel pisni odgovor, katere ukrepe 
je Občina Miklavž na podlagi prostorskega akta že povzela 
v zvezi z omilitvenimi ukrepi zasaditve vegetacije in 
izvajanja monitoringa vplivov na podzemne vode ob trasi 
visokotlačnega prenosnega plinovoda, ki poteka vzdolž 
Hoškega potoka. Istega svetnika so zanimali realizirani 
odkopi zemljišč za ureditev Uskoške ulice med Skokami 
in Rogozo in kakšen je časovni okvir izvedbe. Ob tem 
je izvedel, da z določenimi lastniki zemljišč dogovor ni 
možen in bo zato občina najverjetneje morala izvesti 
postopke razlastitve. Prav tako je vprašal, zakaj naša 
občina še vedno ni sprejela Občinskega prostorskega 
načrta. Župan je ob tem povedal, da je od izdelovalca, to 
je družbe ZUM, d. o. o., zahteval podrobnejše poročilo o 
izvedenih aktivnostih in pripravo okvirnega terminskega 
plana. Svetnika so zanimale še aktivnosti za imenovanje 
programskega odbora TV-Miklavž. Feliks Čuček pa je podal 
pobudo za uvedbo dvoizmenskega pouka v OŠ Miklavž 
zaradi prostorske stiske. Župan Egon Repnik je ob tem 
povedal, da dvoizmenskega pouka zagotovo ne bo, saj je 
na razpolago še vedno dovolj kapacitet, med drugim tudi 
v obnovljeni podružnični šoli v Dobrovcah. 

Mateja Pleteršek

Spoštovane občanke in občani!
Pred koncem leta 2019 bo izšla še zadnja letošnja 

praznična 99. številka Naših izvirov, zato 
vas prijazno vabimo, da v njej sodelujete s 
svojimi prispevki in fotografijami, ki nam jih 

lahko pošljete na elektronski naslov obcina.
miklavz@miklavz.si ali zrinka.majstorovic@

miklavz.si s pripisom za Naše izvire. 
Zadnji rok za oddajo besedil je 13. 12. 2019, kar velja 
tudi za voščila ob božično-novoletnih praznikih. Voščila 
naj zajemajo samo besedilo v wordu (brez fotografij).

Urednik
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Obsežno gradivo 9.redne občinske seje je 22. oktobra 
2019 od svetnikov in svetnic zahtevalo nekoliko več 
razmisleka in razprave. O kakovosti zunanjega zraka v 
letu 2018 v Mestni občini Maribor in sosednjih občinah, 
torej tudi v Občini Miklavž, je namreč podrobno analizo 
pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. 
Po besedah Uroša Lešnika stanje v naši občini ni dobro; 
za primerjavo merilno mesto v centru mesta  Maribora 
dosega v zimskih mesecih boljše rezultate. Poseben 
problem predstavljajo delci PM10. Vsa preseganja so bila 
izmerjena pozimi (januarja, februarja, marca, oktobra, 
novembra in decembra) in v zadnjih treh letih je trend 
usmerjen navzgor. Še vedno so glavni onesnaževalec 
starejše kurilne naprave oziroma lesna biomasa kot 
energent, ki posebej v neugodni vremenski situaciji 
povečuje koncentracije onesnaževal v zunanjem zraku. 
Nekaj pa med drugim doprinese tudi promet. Po 
županovih besedah bo občina izvedla vse aktivnosti za 
izvajanje večjega nadzora nad kurjenjem neprimernih 
kuriv v zasebnih kuriščih in s tem povezanega večjega 
onesnaževanja zraka. 
V smislu racionalizacije in optimizacije javnih služb bo 
ustanovljena Skupna občinska uprava Maribor, ki bo 
združeno izvrševala naloge inšpekcijskega nadzorstva, 
redarstva, odvetništva, notranje revizije, varstva okolja, 
urejanja prostora in civilne zaščite. K skupni upravi bo 
predvidoma pristopilo 18 občin. Skozi gradivo odloka 
je zbrane popeljal vodja mariborskega Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva, dr. Ivan Kobal.
Na podlagi Elaborata odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju Občine Miklavž 
za leto 2019, ki ga je pripravilo podjetje Nigrad, d. d. in ga 
je v njegovem imenu predstavil Dejan Tacer, je določena 
nova cena komunalnih storitev oziroma spremenjen delež 
udeležbe občinskega proračuna naproti gospodinjstvom. 

Cena odvajanja komunalne odpadne vode ostane 
nespremenjena, in sicer v višini 0,29 eur/m3 porabljene 
vode. Za skorajšnjih 29 % pa se je povišala omrežnina, 
to je od 3,88 na 5 evrov brez DDV za vodomer DN20. 
Občina Miklavž bi tako morala za gospodinjstva zagotoviti 
subvencijo cene iz občinskega proračuna v višini 
205.978,95 evrov letno (brez DDV) pri 2.073 priključkih 
v občini. Po odločitvi občinskega sveta pa se subvencija 
občine ne bo povečala, pač pa bodo to poravnavala 
gospodinjstva in izvajalci nepridobitne dejavnosti sami. 
Pobud, vprašanj članov in članic tudi tokrat ni manjkalo. 
Srečko Čuček je predlagal, da bi Občina Miklavž k Skupni 
občinski upravi Maribor pristopila le z nujnimi nalogami 
in da se zagotovi prostor za uvedbo svetniških pisarn ter 
uvedejo uradne ure občinskih svetnikov za občane. 
Pri miklavški cerkvi predlaga namestitev cestne 
ovire, v starem delu Miklavža tudi ne tesnijo pokrovi 
kanalizacijskih jaškov. Vprašanje je namenil asfaltiranju  
Dravske kolesarske poti, kar bi naj na območju naše 
občine bilo realizirano čez dve do tri leta. Dušan Janžek se 
je ustavil pri odstranitvi začasnega filtra za prečiščevanje 
zraka iz kanalizacije, ki je trenutno postavljen ob pločniku 
na krožišču Ptujske ceste in Babičeve ulice v Miklavžu, ter 
kdaj in kje bo nameščen stalni filter, ker je namreč v tem 
delu še vedno neprijeten smrad. Občinski uslužbenec 
Simon Hmelak je ob tem povedal, da bo ta filter 
prestavljen na notranjo stran pločnika, to je na zelenico, 
pri čemer ga bodo povezali direktno na kanalizacijski 
vod. Glede širjenja smradu je še dodal, da bo v kratkem 
izvedeno čiščenje celotnega kanalizacijskega kanala, saj 
smrad najverjetneje nastaja zaradi zastajanja odpadnih 
komunalnih voda in blata. 
Vera Mom je predlagala, da bi občina v sodelovanju z OŠ 
Miklavž in proti plačilu v času šolskih poletnih počitnic za 
otroke prve triade uvedla varstvo otrok. Majda Dobaj je 

OKTOBRSKE ODLOČITVE
OBČINSKEGA OMIZJA
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spomnila, da se letos predvidena proračunska sredstva 
za delovanje KS Dravski Dvor in nakup določene opreme 
za krajevne prostore še vedno ni realizirala. Predlaga 
tudi, da se do prihodnje komemoracije pri spomeniku 
padlih v Dobrovcah obnovi leseni del spomenika. Vlado 
Maksimović se je ponovno ustavil pri omilitvenih ukrepih 
za ohranjanje narave in vodnih virov, dogovorjenih z 
memorandumom ob izgradnji Magne Nukleus oz. s tem 
povezane izgradnje plinovoda ob Hoškem potoku, za kar 
bi se naj obrnilo na pristojne državne organe. Ob tem je 
župan povedal, da je osebno govoril s predstavniki VGP 
Drava Ptuj in Občine Hoče-Slivnica, ki so mu zagotovili, 
da je zasaditev vegetacije bila izvedena. V povezavi z že 
omenjenim memorandumom je še svetnik povprašal, 
v kateri fazi je izgradnja dodatnega kanalizacijskega 
sistema, ki izhaja iz določil sklenjenega Memoranduma 
o sodelovanju in prizadevanju za izvedbo omilitvenih 
ukrepov pri umeščanju industrijskega obrata Magna 
Nukleus in kdo je nosilec dotičnega projekta. Odgovor 
občinske uprave je bil, da je zadeva v fazi projektiranja 
(za vse tri faze Magne), nosilec projekta je Občina 
Miklavž. Izvedlo se je že povečanje kapacitete črpališča 
na zmogljivost črpanja 600 m3 na uro. V nadaljevanju pa 
so predvideni še trije ukrepi, in sicer nov razbremenilni 
objekt na kanalizacijskem sistemu v Rogozi; povečanje 
oziroma dodatni tlačni vod od črpališča Miklavž do 
centralne čistilne naprave in na zahtevo Mestne občine 
Maribor dodaten vstopno-razbremenilni objekt na 
kanalizacijskem omrežju pred vstopom na centralno 
čistilno napravo. Prej omenjenega svetnika je tudi 
ponovno zanimalo, kako daleč je postopek sprejema 
Občinskega prostorskega načrta Občine Miklavž. Župan 
je ob tem povedal, da pridobivajo dopolnilne smernice, 
prihodnje leto bo javna razgrnitev in da občinska uprava 
čaka na podrobnejšo opredelitev terminskega plana 
s strani ZUM-a. Leonida Gavez Šerbinek je opozorila 

na vandalizem na pumptrack progi v Miklavžu in še 
na drugih igriščih, zato predlaga, da se najde rešitev 
preprečevanja slednjega. Damir Pekič je želel izvedeti, 
kako daleč je obnova športnih igrišč ob miklavški osnovni 
šoli. V začetku novembra je bil izbran izvajalec in glede 
na vremenske obete bo povzeta odločitev o realizaciji 
projekta letos ali prihodnje leto. 
Pripravljeno gradivo te občinske seje je seznanilo o 
pričetku postopka za poimenovanje nove ulice v naselju 
Dobrovce. Gre za ulico na območje novozgrajenega 
naselja, ki je odcep Mladinske ulice, in bi se imenovala 
Dobova ulica.
Pravilnik o subvencioniranju izgradnje in nakupa črpališč 
odpadnih voda se je ponovno spremenil in ponovno se 
je podaljšal rok - tokrat do 15. decembra 2019 za podajo 
vlog občanom na območju, kjer je kanalizacijsko omrežje 
že izgrajeno. 
Občinski svet Občine Miklavž je sprejel odločitev, da se 
ukine obročno odplačilo in odlog plačila komunalnega 
prispevka pri novogradnjah s pridobljenim gradbenim 
dovoljenjem, saj je namreč prihajalo do neplačil, pri čemer 
se je nato občina lahko posluževala zgolj izvršbe. 
Občinsko zemljišče ob Kidričevi cesti v Dobrovcah 
bo v pasu med javno cesto in zasebnim zemljiščem 
prodano po popravljeni ceni ocenjevalca nepremičnin, 
in sicer namesto 36 evrov za 25 evrov po m2. Občinsko 
zemljišče ob miklavškem dvorcu, ki je del programa 
prodaje nepremičnin Občine Miklavž, bo prodajano z 
javnim zbiranjem ponudb, pri čemer pričakujemo več 
zainteresiranih kupcev. Na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja je imenovan programski 
odbor lokalnega televizijskega programa Občine Miklavž 
v sestavi: Damijan Simič, Metka Meglič, Žiga Voršič, Branko 
Smodič in Bojan Janžek. 

Mateja Pleteršek

AKTIVNOSTI
Z UREDITVIJO STAREGA VAŠKEGA JEDRA V MIKLAVŽU

Komisija za pripravo načrta ureditve vaškega jedra Miklavž 
deluje že drugi mandat -  ustanovljena je bila leta 2014. 
Komisija je bila ustanovljena z namenom, da se uredi 
predvsem območje od prvega do tretjega miklavškega 
ribnika, ki velja za enega najbogatejših ekosistemov 
ter hkrati najbolj živih in najlepših habitatov v Sloveniji 
(ob svetovnem dnevu opazovanja ptic so leta 1995 na 
območju Miklavža našteli kar 38 vrst ptic). V načrtih je tudi 
ureditev tretjega ribnika v turistično-rekreacijske namene, 
tako da bi bilo na južni obali ribnika možno kopanje in 

sončenje v poletnem času; predvidena je še postavitev 
tematskih tabel in klopi ter ureditev pešpoti na območju 
miklavških ribnikov, muzeja na prostem, motoričnega 
parka... Seveda je vse to povezano z razpoložljivimi 
proračunskimi sredstvi in pridobitvijo sredstev v okviru 
Programa razvoja podeželja oz. drugih evropskih 
kohezijskih sredstev.
Idejna zasnova Ureditve starega vaškega jedra naselja 
Miklavž na Dravskem polju je bila izdelana že decembra 
2012, zaradi česar je bila pozneje tudi ustanovljena 
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navedena komisija. V prvem obdobju delovanja komisije 
smo oblikovali smernice ter vključili v projekt Dravske 
elektrarne Maribor, Zavod za varstvo narave, ARSO, 
VGP Drava Ptuj...; prav tako je bila leta 2015 opravljena 
strokovna analiza s strani Vodnogospodarskega biroja 
Maribor in leta 2017 s strani Inštituta za ekološke raziskave 
ERICO, Velenje, pridobljeno Poročilo o kemijskih meritvah 
vode v Miklavžu, iz katerega izhaja, da voda ne kaže 
znakov onesnaževanja.
Komisija je v novem mandatu na 1. seji dne 8. 4. 2019 
sprejela prioritetne cilje (čiščenje struge miklavškega 
potoka od drugega do tretjega ribnika, ureditev poti ob 
potoku, postavitev klopi ob sprehajalni poti...) in takoj 
aktivno pristopila k uresničevanju le-teh. Člani komisije 
(Boris Potrč, Dušan Janžek, Branko Lepej, Gregor Zečević 
in Srečko Herceg) smo skupaj z županom in podžupanjo 
ter Renato Vučina Velički, ki je s strani občine pristojna za 
ta projekt, dne 24. 4. 2019 opravili terenski ogled območja 
ureditve ob strugi miklavškega potoka. Na ogledu prvega 
in drugega ribnika ter miklavškega potoka sta bila 
navzoča tudi predstavnika Zavoda RS za varstvo narave, 
direktorica Simona Kaligarič in Simon Veberič. Člani 
komisije smo predstavnikoma Zavoda predstavili težave z 
zaraščenostjo območja od izvirov pa do tretjega ribnika. 
Predlagali smo ureditev sprehajalne poti od izvirov do 
tretjega ribnika, sanacijo zamuljenosti prvega ribnika in 
revitalizacijo izvirov zaradi dotoka čiste vode. 
Po ogledu stanja na terenu smo se vsi prisotni strinjali, da 
so potrebna tako vzdrževalna dela ob potoku kakor tudi 
sanacija stanja prvega ribnika. Po predlogu predstavnice 
Zavoda se lahko sprehajalna pot uredi po vzoru 

sprehajalne poti od Osankarice do Črnega jezeru ali ob 
Lovrenških jezerih. 
Glede na to, da gre pri predlaganih rešitvah za različne 
vsebine, smo se prisotni strinjali, da se le-te obravnavajo 
ločeno, in sicer pri sanaciji prvega ribnika bo potrebna 
izdelava načrta/prikaza omočenosti – vodnatosti izvirov 
ter posledice revitalizacije za strugo potoka in ribnikov; 
prav tako pa mora načrt sanacije prvega ribnika vsebovati 
deponiranje odpadkov – mulja. V zvezi z ureditvijo 
sprehajalne poti ob potoku smo sklenili, da si bomo 
ogledali ureditev sprehajalne poti od Osankarice proti 
Črnemu jezeru. Prav tako bo potrebno izdelati geodetski 
posnetek z izmerami (izdelava sprehajalne poti z lesenimi 
palisadami, ureditve potoka, določitev poteka in širine 
sprehajalne poti ) ter pridobiti soglasje k ureditvam s 
strani vodarjev – MOP, Direkcije RS za vode, Sektorja 
območja Drave. 
Dne 6. 6. 2019 smo si ogledali gozdno pot od Osankarice 
do Črnega jezera ter na podlagi videnega soglašali, da bi 
bila podobna izvedba primerna tudi za ureditev miklavške 
poti.   
Že v poletnem času je podjetje VGP Drava Ptuj začelo 
z urejanjem brežine ob miklavškem potoku in je doslej 
utrdil že precejšen del poti v sklopu vzdrževalnih del. Tudi 
Dravske elektrarne Maribor aktivno sodelujejo pri tem 
projektu ter bodo aktivno sodelovale pri čiščenju prvega 
ribnika. Menim, da se bomo lahko že naslednje leto 
pohvalili z urejeno potjo med ribniki, ob kateri bo nekaj 
klopi. Vse to zaradi že navedenih izvedenih del za občino 
ne bo predstavljalo prevelikega stroška, bo pa izvedba 
projekta pripomogla k večji turistični prepoznavnosti 
občine in bo zanimiva sprehajalna točka.

Boris Potrč

NAZNANILO O JAVNIH RAZGRNITVAH

Lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe 
prostora za ureditev parka v Miklavžu na Dravskem polju

in
Predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko 

ureditvenih pogojih za urbanistično zasnovo mesta 
Maribor – za območje Miklavža (MUV, št. 26/98) – v 

nadaljevanju: PUP za Miklavž)

Javna razgrnitev prostorskih aktov poteka od 20. 11. 2019 
do vključno 4. 12. 2019, gradivo je na vpogled na spletni 

strani občine (www.miklavz.si).

Župan
Mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav.
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Podjete Contrast, d. o. o., že 30 let s ponosom oskrbujemo slovenske cvetličarne z 
rezanim cvetjem, lončnicami in dekorativnimi dodatki.

Najdete nas na naslovu Nad izviri 8, Miklavž na Dravskem polju. Pokličete nas lahko 
na tel. 02 62 69 900 ali pišete na elektronski naslov info@contrast.si. 

Več si lahko pogledate na spletni strani https://contrast.si/ 
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Geli Fan Plac 
‘’Prečudovit ambient med drevesi’’ 

 
 

Geli Fan Plac se nahaja ob Ptujski cesti v Miklavžu – opazite nas lahko po našem odbojkarskem in 
košarkarskem igrišču, za lokalom pa je skrit velik vrt z mizo za namizni tenis in igrali za otroke. 
Na prostornem parkirišču lahko parkirate avto ali avtodom, kolo pa pustite v senci. 

 
V poletnih mesecih vas vabimo na našo strešno teraso. Ta je zgrajena med drevesi, ki nudijo naravno senco, v kateri se 
lahko ohladite. Za osvežitev poskrbi široka ponudba hrane in pijače, posebej znani smo po naših domačih limonadah. 
Pozimi pa se lahko pogrejete ob našem kaminu in posebni sezonski ponudbi kuhanih vin, punčev in ostalih toplih napitkov – te spremlja 
pester izbor čajev. Zraven naše stalne ponudbe hrane so od ponedeljka do petka  od 10. do 14. ure na voljo tudi dnevno sveže malice, ki 
vključujejo solato, z doplačilom tudi juho. 

 
 
 
 

Ptujska cesta 13, 
2204 Miklavž na Dravskem polju 
Tel.: 08 38 45 246 

Delovni čas: 
pon. - ned. od 8. do 23. 

Vabimo vas v na novo odprto Pizzerijo Foglež, ki se nahaja v Ulici 
Marjana Nemca , da v prijetnem vzdušju poskusite naše odlične pizze 
in jedi na žlico. Če pa rajši uživate v udobju svojega doma, vam hrano 
tudi dostavimo. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Geli Fan Plac
‘’Prečudovit ambient med drevesi’’

Geli Fan Plac se nahaja ob Ptujski cesti v Miklavžu – opazite nas lahko po 
našem odbojkarskem in košarkarskem igrišču, za lokalom pa je skrit velik vrt 

z mizo za namizni tenis in igrali za otroke. Na prostornem parkirišču lahko 
parkirate avto ali avtodom, kolo pa pustite v senci.

V poletnih mesecih vas vabimo na našo strešno teraso. Ta je zgrajena med 
drevesi, ki nudijo naravno senco, v kateri se lahko ohladite. Za osvežitev 

poskrbi široka ponudba hrane in pijače, posebej znani smo po naših domačih 
limonadah.

Pozimi pa se lahko pogrejete ob našem kaminu in posebni sezonski ponudbi 
kuhanih vin, punčev in ostalih toplih napitkov – te spremlja pester izbor čajev. 
Zraven naše stalne ponudbe hrane so od ponedeljka do petka  od 10. do 14. 
ure na voljo tudi dnevno sveže malice, ki vključujejo solato, z doplačilom tudi 

juho.

Ptujska cesta 13,
2204 Miklavž na Dravskem polju 

Tel.: 08 38 45 246

Delovni čas:
pon. - ned. od 8. do 23.

Vabimo vas v na novo odprto Pizzerijo Foglež, ki se 
nahaja v Ulici Marjana Nemca, da v prijetnem vzdušju 

poskusite naše odlične pizze in jedi na žlico.
Če pa rajši uživate v udobju svojega doma,

vam hrano tudi dostavimo.

Vljudno vabljeni!
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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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FOTOGRAFSKE STORITVE
AVAI photography, Andrej Glavica, s. p.

Ulica na Preloge 13, Miklavž na Dravskem polju

MARTINOVANJE

Po navadi naših prednikov in ljudskem izročilu je 
Društvo vinogradnikov v sodelovanju z Društvom 

upokojencev in Turističnim društvom pripravilo  
martinovanje v občini. Prireditev je bila v 

večnamenskem prostoru pri DU. 

Udeležencev je bilo okrog šestdeset.
Predsednik društva Ivan Knez je odprl prireditev, pozdravil 
navzoče in pričel nagovor s pregovorom:
Ko motika zazveni, prijateljev od nikoder ni,
ko kozarec zazveni, prijat'lji vrnejo se vsi.
Prisotne je spomnil na pomen martinovanja ob zaključku 
del v vinogradih, pogostitev delavcev in članov družine 
ob pregovorni spremembi mošta v vino, ki bi ga naj 

udejanjil sveti Martin. Tudi občani Miklavža se simbolično 
spominjamo teh dogodkov, ki so se iz zidanic preselili 
na trge v mesta. Kljub temu pa je v kleteh v vinorodnih 
območjih še vedno veselo in pristno praznovanje 
zaključka dela. Sedaj naprej so na vrsti kletarji, ki morajo 
pridelek donegovati v pravo uporabno vino, s katerim 
moramo po pameti ravnati.

(Se nadaljuje na strani 14)



PRIREDITEV KRAJ in ČAS PRIREDITVE PRIREDITEV SO
PRIPRAVILI

Petek, 29. 11. 2019
REKREACIJA DTV PARTIZAN

ŠPORTNA DVORANA MIKLAVŽ
od 18. do 22. ure

DTV Partizan

Nedelja, 1. 12. 2019
MIKLAVŠKA NEDELJA

»Žegnanje«

CERKEV SV. MIKLAVŽA
ob 10. uri –  Sveta maša in »žegnanje«
ob 11. uri – Pogostitev krajanov

KS Miklavž v sodelovanju z Društvom 
vinogradnikov, Društvom kmečkih 

žena in posameznimi krajani

Četrtek, 5. 12. 2019
OBISK SVETEGA MIKLAVŽA

S SPREMSTVOM

ob 16.30 – KULTURNI DOM MIKLAVŽ
ob 17.30 – DOM KRAJANOV SKOKE
ob 18.00 –  DOM KRAJANOV 

DOBROVCE
ob 18.30 –  DOM KRAJANOV DRAVSKI 

DVOR

Občina Miklavž na Dravskem polju
v sodelovanju z Društvom 

upokojencev Miklavž, s KUD-om 
Zvonke Antoličič Miklavž ter s KS 

Dravski Dvor,
KS Dobrovce,
KS Skoke in
KS Miklavž  

Petek, 6. 12. 2019
MIKLAVŽEVA TRŽNICA

V GOZDIČKU PRI ŠPARU
ob 14. uri

Turistično društvo Miklavž v 
sodelovanju z Društvom vinogradnikov

Petek, 6. 12. 2019
»Čarobna vas« - svečano odprtje 

bazarja

OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ
od 15.15 do 17.30 ure

Učenci in učitelji OŠ Miklavž na 
Dravskem polju in podružnična šola 

Dobrovce 

Petek, 6. 12. 2019
Prireditev »MIKLAVŽEVANJE – 

»V objemu čarobnosti«

ŠPORTNA DVORANA PRI 
OSNOVNI ŠOLI MIKLAVŽ

ob 18. uri

Učenci in učitelji OŠ Miklavž na 
Dravskem polju in podružnična šola 

Dobrovce 

Sobota, 7. 12. 2019
POHOD OB MEJAH OBČINE

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Pričetek pohoda pri
VRTCU VRTILJAK

ob 9. uri
Planinsko društvo Miklavž

Sobota, 7. 12. 2019
KOŠARKARSKI TURNIR

ŠPORTNA DVORANA MIKLAVŽ
od 8. 00 do 20.00 ure

Košarkarska šola Miklavž

Sobota, 7. 12. 2019
MIKLAVŽEV KONCERT OB 10-LETNICI 

DELOVANJA LASTOVK

KS DOBROVCE
ob 16. uri

Prosvetno društvo
Mateja Bora – vokalna skupina 

Lastovke z gosti
Sobota, 7. 12. 2019

OBISK IN OBDARITEV STAREJŠIH 
KRAJANOV V DOBROVCAH IN V 

DOMOVIH ZA STAREJŠE

DOBROVCE IN OKOLICA MARIBORA KO RK Dobrovce

Ponedeljek, 9. 12. 2019
SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV 

DRAVSKI DVOR -
družabno srečanje krajanov,

ki so dopolnili 70 let.

VELIKA DVORANA V KRAJEVNI 
SKUPNOSTI DRAVSKI DVOR

ob 16. uri

KS Dravski Dvor v sodelovanju s
KO RK Dravski Dvor, DU Modra jesen 

Dravski Dvor in OŠ Miklavž –
podružnica Dobrovce

Sreda, 11. 12. 2019
SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV 
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU -

družabno srečanje krajanov,
ki so dopolnili 70 let

KULTURNI DOM MIKLAVŽ
ob 17. uri

(obvezne prijave na telefon 041 238 
627 – gospa Erika)

KS Miklavž
v sodelovanju z

Društvom upokojencev Miklavž

Petek, 13. 12. 2019
TRADICIONALNI TURNIR V 

NAMIZNEM TENISU

VELIKA DVORANA DOMA KRAJANOV 
V DRAVSKEM DVORU

ob 16. uri

Športno društvo »Dinamika« 
Dravski Dvor 

PRAZNIČNI DECEMBER V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 2019



Petek, 13. 12. 2019
ZIMSKA PRAVLJICA ZA MALE IN VELIKE 

OTROKE

KULTURNI DOM MIKLAVŽ
ob 17. uri

Društvo Snop

Petek, 13. 12. 2019
SREČANJE STAREJŠIH 

KRAJANOV SKOKE -
družabno srečanje krajanov,

ki so dopolnili 70 let

KRAJEVNA SKUPNOST SKOKE
ob 17. uri

KS Skoke v sodelovanju s KO RK Skoke

Petek, 13. 12. 2019
KRASITEV BOŽIČNO-NOVOLETNEGA 

DREVESA IN 
PRIŽIGANJE PRAZNIČNIH LUČK

GASILSKI DOM MIKLAVŽ
ob 18. uri

PGD Miklavž v sodelovanju s 
Turističnim društvom in KS Miklavž

Sobota,14. 12. 2019
POSTAVITEV BOŽIČKA NA FLANČIČU

FLANČIČ DOBROVCE
ob 10. uri 

Prosvetno društvo
Mateja Bora

Sobota, 14. 12. 2019
PRAZNIČNA DELAVNICA

KULTURNI DOM MIKLAVŽ
od 10. do 12. ure

Društvo prijateljev mladine Miklavž na 
Dravskem polju

Sobota, 14. 12. 2019
SREČANJE STAREJŠIH 

KRAJANOV DOBROVCE -
družabno srečanje krajanov,

ki so dopolnili 70 let

KRAJEVNA SKUPNOST
DOBROVCE
ob 15. uri

KS Dobrovce
v sodelovanju s

KO RK Dobrovce, PD Mateja Bora - 
vokalna skupna Lastovke in učenci 

podružnične šole Dobrovce ter z 
vrtcem Ciciban

Nedelja, 15. 12. 2019
OBISK BOŽIČKA NA FLANČIČU

FLANČIČ DOBROVCE
ob 17. uri 

Prosvetno društvo
Mateja Bora

Četrtek, 19. 12. 2019
PRIHOD DEDKA MRAZA

17.15 – KS DRAVSKI DVOR
17.35 – VRTEC CICIBAN
17.55 – KS SKOKE (pogostitev)
18.15 – VRTEC VRTILJAK MIKLAVŽ

Občina
Miklavž na Dravskem polju

Četrtek, 19. 12. 2019
PALČKOVANJE

(tudi za otroke, ki ne obiskujejo vrtca)

17.10 – VRTEC CICIBAN DOBROVCE 
(zbor 1. starostnega obdobja na 
avtobusni postaji Dobrovce sever ter 2. 
starostnega obdobja zbor na Flančiču, 
nato pohod z lučkami do vrtca-lučke 
prinesite s seboj)

17.30 – VRTEC VRTILJAK MIKLAVŽ 
(zbor na različnih koncih Miklavža 
v dogovoru z vrtcem, nato pohod z 
lučkami do vrtca), pri obeh vrtcih se 
boste lahko pogreli s čajem.

Občina Miklavž
na Dravskem polju

v sodelovanju z OŠ Miklavž – z 
enotama

vrtca Vrtiljak in vrtca Ciciban

Sobota, 21. 12. 2019
LUTKOVNA PREDSTAVA ZA OTROKE

VELIKA DVORANA DOMA KRAJANOV 
V DRAVSKEM DVORU

ob 10. uri

Športno društvo »Dinamika« 
Dravski Dvor 

Nedelja, 22. 12. 2019
BOŽIČNO–NOVOLETNI KONCERT OB 

ZAKLJUČKU KRAJEVNEGA PRAZNIKA
(nastopajoči: Tamburaški orkester, Mešani 

pevski zbor KUD-a Zvonke Antoličič in 
gosti

KULTURNI DOM MIKLAVŽ
ob 18. uri

(prost vstop)

KUD Zvonke Antoličič v sodelovanju s 
KS Miklavž

Torek, 24. 12. 2019
POHOD K POLNOČNICI V SLIVNICO
Pohod z baklami od KS Dravski Dvor 

do cerkve v Slivnici

KS DRAVSKI DVOR
odhod ob 21. uri

DU Modra jesen
Dravski Dvor

PRAZNIČNI DECEMBER V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 2019
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V povabilu smo tako zapisali.
V duhu ohranjanja starih navad in običajev vas vabimo, 
da se nam pridružite v nedeljo, 6. oktobra, ob 13. uri, da  
pospravimo, kar nam je narava v tem letu namenila. 
Pobrali bomo sadove modre kavčine na Flančiču. Ob 
okušanju sladkega vinskega soka bomo ličkali  koruzo, 
čistili buče in luščili fižol. Naj bo to, spoštovani občani, 
naše skupno opravilo, kot bo južina po opravljenem delu.
Se vidimo na Flančiču!

Dobrovce, septembra 2019
PD »Matej Bor« 

Turistična sekcija

TRGATEV
MODRE KAVČINE NA 
FLANČIČU

Prisotne je pozdravil župan mag. Egon Repnik, 
vinogradnikom zaželel uspehe pri njihovem delu, 
občanom pa dosti lepega pri uživanju produkta 
vinogradnikov.
Za uvod v zabavni del prireditve je pesmi o vinu zapel 
Moški pevski zbor DU.
Občinski viničar Ivan Kranjc je organiziral simbolični 
krst mošta v vino. S skupino krajanov so simbolično 
prikazali dogajanje v zidanici ob tem dogodku. Ob zvokih 

harmonike so pritegnili k ubranemu petju, a žal k temu 
niso pritegnili prisotnih.
Maks in Miro sta uprizorila predstavo Smrt vinogradnika. 
Po lastnem tekstu sta v tragikomičen način prikazala 
vinogradnika, kot je bil opisan v Bleiweisovih Novicah.
Za predstavo sta požela navdušen aplavz in prireditev se 
je nadaljevala z malico in pokušnjo mladega vina.

Vladimir Belšak
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Kot zapisano, je bilo tudi opravljeno. 
Malo zamujate s trgatvijo, so nam pravili. Naš viničar Franc 
se ni dal ugnati. Čakali smo, da je sladkoba bila pravšnja. 
Da bi bila bera obilnejša, smo obrali še grozdje po vasi in 
skupaj stisnili. Sladek mošt je napolnil borov sod. Župana, 
g. Egona Repnika, smo poprosili, da je odtrgal prvi grozd. 
Nagovoril nas je, ali bo kaj vina tudi za pokušino.
Seveda ga je in ga bo, dokler sod ne bo prazen. Držali 
smo obljubo in ob prazniku KS Dobrovce, 12. novembra, 
na mizo ponudili gostom Flančič vino. Če so kvinton, mi 
smo ga posodobili in mu dodali kavčino, pili naši dedje in 
pradedje, zakaj ga ne bi tudi mi?

Pa se vrnimo na začetek. 
Jesenskemu soncu so že pojenjale moči. Svetilo je, grelo 
pa bolj malo. Veseli smo bili, da so se krajanom  pridružili  
tudi  predstavniki občine in krajevnih skupnosti. V kotlu je 
že brbotala voda in v njej krajnske klobase. Dišal je domači 
kruh in sladke dobrote, ki so jih prinesle gospodinje. 

Lastovke so v goste povabile člane dramske skupine 
Samotarji iz Hoč. Druščina veselih upokojencev nam je 
skupaj z njimi zaigrala, zapela in sklenila podobo tega 
dne. 
Se vidimo na Flančiču 2020!

Alenka Klasinc

DRUŠTVENA DEJAVNOST

Proti Olimju smo se odpeljali ob 9.uri zjutraj. Majhna 
vasica Olimje leži v zavetju gore Rudnice v območju 
Kozjanskega parka.
Naš izlet se je začel sladko, s čokolado, saj nas je pot 
najprej pripeljala do Olimske čokoladnice. 
Proizvodnja čokoladnih izdelkov v Olimju, majhni vasici 
v jugovzhodnem delu Slovenije, je vezana na prednika 
Alfonza Videtiča, ki je na prelomu 19. in 20. stoletja 
na Dunaju deloval kot slaščičar vse do leta 1915, ko je 
moral zaradi pomanjkanja kakava in drugih uvoznih 
surovin prenehati z delom. Toda njegove recepture za 
čokoladne izdelke, poimenovane praline po francoskem 
maršalu Du Plessis-Praslin, so njegovi potomci v zgodnjih 
devetdesetih letih preteklega stoletja vzeli iz pozabe. 

Rudolf Videtič je vedno živel s Kozjanskim in vedno je 
imel željo vrniti se h koreninam. Odkupil je staro ljudsko 
šolo v Olimju in iz dveh razredov naredil čokoladno linijo. 
Čokoladnica Olimje se je z leti širila in ima danes štiri 
čokoladne butike po Sloveniji in prepoznavno blagovno 
znamko 'Sladkosti iz Olimja'.
Samo nekaj deset metrov naprej se nahaja Minoritski 
samostan.
Grad je bil nekdaj last grofov Atems, sedaj občine 
Podčetrtek in je danes spremenjen v samostan, kjer 
prebivajo manjši bratje sv. Frančiška - minoriti. Ob 
njem stoji veličastna cerkev Marijinega Vnebovzetja, 
ena najlepših baročnih umetnin v naši državi. V 
zavetju samostana se v pritličju južnega stolpa skriva 

NA KOZJANSKEM
IN BIZELJSKEM

Vsako leto Kulturno-umetniško društvo Zvonke 
Antoličič Miklavž organizira izlet – ekskurzijo, kjer 
povežemo prijetno druženje članov in podpornikov 

društva z obiskom krajev in znamenitosti, ki se 
navezujejo na naše delo ter širimo naše vedenje in 

prijateljstvo.



16

Naši izviri

DRUŠTVENA DEJAVNOST

neprecenljiva umetnina, stara samostanska lekarna s 
freskami, zapuščina patrov pavlincev, ki so 120 let bivali v 
olimskem samostanu (1663-1783).
Slovenski pregovor pravi: »Za vsako bolezen ena zdravilna 
rožica raste«. Patri minoriti nadaljujejo tradicijo patrov 
pavlincev in so pred samostanom obnovili čudovit 
zeliščni vrt in zasadili več kot 200 vrst zdravilnih zelišč. 
Preko dvižnega mostu - pod mogočnim portalom, ki ga 
krasi freska puščavnika Pavla z dvema levoma - vstopite 
v pritličje samostana. Na desni strani je napis: »Zeliščna 
lekarna«, kjer lahko najdete in izberete zdravilo za svoje 
bolezenske težave.
Če si v Olimju, moraš obiskati tudi Jelenov greben.
Tudi nas je pot zanesla med hribe in srnjad, kjer smo si 
privoščili kratek postanek. 
Na kmetiji so se včasih ukvarjali z govedorejo in 
vinogradništvom. Potem pa je domačijo prevzel še komaj 
osemnajstletni Borut Ježovnik. Poln energije in novih idej, 
s čisto vizijo, seveda s polno podporo družine in začela se 
je zanimiva turistična zgodba.
Prodali so govedo in pripeljali 75 jelenov damjakov iz 
Brionov, s Hrvaške.
Kasneje so se lotili tudi gojenja šampinjonov, 
konzerviranja, predelave in uvoza komposta za gobe. 
Gostom je gostoljubna mama Anica, ki mimogrede še 
vedno dela v njihovi trgovinici z domačimi pridelki, 
pripravljala šampinjone na razne načine in jelenji golaž. 
Iz starega hleva so preuredili današnje gostišče Jelenov 
greben, kjer se lahko razvajate z domačimi kulinaričnimi 
mojstrovinami.
Po kratkem ogledu Jelenovega grebena smo se odpravili 
še na Bizeljsko, da si ogledamo znamenito repnico 
Najger.
Repnice so posebnost tega dela sveta. Na vrhu vasi 
Brezovica pri Bizeljskem, kjer se odpira pogled na valovito 
vinogradniško pokrajino, se skriva nenavadno podzemlje. 
Jame, izkopane v kremenčev pesek, ki ga je pred milijoni 
let naplavilo Panonsko morje, danes predstavljajo izjemno 

naravno hladilnico. Na območju Bizeljskega naj bi bilo 
več kot sto repnic, kakšnih trideset jih je menda še v 
funkciji, vendar ne tako kot nekoč, ko so v njih spravljali 
poljščine, predvsem repo, po kateri so izkopani rovi 
tudi dobili ime. Zdaj jih kmetje zaradi izjemnih pogojev 
s stalno temperaturo osem stopinj Celzija in od 80- do 
90-odstotno vlago uporabljajo za staranje in hrambo vin.
Vhod v repnico nosi letnico 1893, roko nad lesenimi 
vrati z vzorcem sončnih žarkov drži podoba Bakhusa. 
Konec 19. stoletja je repnice začel kopati ded današnjega 
gospodarja Martina Najgerja. Vse do leta 1995 so tudi 
Najgerjevi v repnici spravljali najprej poljske pridelke in 
kasneje tudi jabolka, ki so brez težav vse leto obstala. Nato 
so se odločili, da izkopane jame namenijo izključno vinu. 
Za lesenimi vrati se najprej odpre hodnik z ornamenti na 
obokanem stropu, ki na prvi pogled spominjajo na freske. 
Ko so hodnik iz prvotnih štiri krat štiri metre leta 1960 
povečali na 30 kvadratnih metrov in povišali strop ter ga 
nato na fino obdelali s posebnimi strugali, so se pojavile 
slike. Z malo domišljije so v ornamentih odkrili številne 
podobe. V zadnjih dvajsetih letih so repnico še povečali in 
prišli do današnjih 230 kvadratnih metrov, kjer se skriva 
šest različnih prostorov. Pomembno je, da je strop v obliki 
oboka zaradi nosilnosti. 
Pripravili so nam tudi degustacijo njihovih vin, ki so s 
prijetnim aromatičnim okusom v ustih zaključila zgodbo o 
repnicah.
Okusno martinovo kosilo nas je pričakalo v Penzionu 
Merkež Bizeljsko, ki  je majhen družinski penzion. Zrasel 
je na mestu stare kmečke hiše iz leta 1868. Notranja 
oprema je v rustikalnem slogu, detajli so skrbno izbrani, 
tako da gostje občutijo tradicijo in pridih starih časov. 
Prijazno sta nas gostila Renata in Karlo. 
Naše brbončice so uživale v okušanju martinove račke, 
pečenke, mlincev in dušenega rdečega zelja. 
V poznih popoldanskih urah smo se polnih vtisov in dobre 
volje vrnili v domači kraj. 

Andreja Lešnik
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STROKOVNA EKSKURZIJA V 
NEGOVO

V mesecu oktobru 2019 smo se člani in članice Društva 
za zdrav način življenja Glog Miklavž podali na strokovno 
ekskurzijo v središče Slovenskih goric. 
Pot nas je vodila v kraj Negova, kjer smo si pod 
strokovnim vodstvom gospe Manje ogledali naš kulturni 
spomenik grad Negova in se za nekaj časa prepustili 
preteklosti. Grad se prvič omenja leta 1425. Sestavljen je 
iz treh kompleksov. Stari grad je najstarejši del gradu in 
še ni obnovljen. Drugi del je novi grad, ki ga je dal leta 
1615 sezidati grof Trauttmansdorff. Tretji del gradu je bilo 
gospodarsko poslopje z dvema stolpoma. Cel grad je 
obdajalo obzidje s strelnimi linami in trije dvižni mostovi, 
ki so grad varovali pred sovražnikom. 
Ogledali smo si notranjost obnovljenih soban, kjer v 
današnjem času opravljajo poročne svečanosti in druge 
protokolarne svečanosti. Iz gradu se nam odpira prelep 
razgled na okolico.
V sklopu grajskega kompleksa je urejen bogat zeliščni 
park z lepo urejenimi sprehajalnimi potmi. Zdravilne 
rastline so lepo označene z imeni na glinenih ploščicah. 
Ker v našem društvu deluje zeliščarska sekcija, smo si še 
toliko bolj z zanimanjem ogledali posamezne rastline in 
izmenjali izkušnje. 
Naše druženje smo nadaljevali s postankom ob izviru 
mineralne vode – Ivajnševske slatine. Vodo smo ob izviru 
tudi poizkusili, saj je bogata z minerali in blagega ter 

osvežujočega okusa.
Naslednja naša postaja je bila Tušakova domačija v 
Cerkvenjaku oz. muzejska hiša družine Rajh. Družina je 
domačijo kupila, jo obnovila in v njej danes razstavljajo 
preko 800 starih predmetov od glasbil, orožja, 
gospodinjskih pripomočkov, starega pohištva, raznega 
orodja do starih fotografij in še marsikaj zanimivega se 
najde. 
V spodnjih prostorih muzeja imajo tudi staro zeliščno 
lekarno, kjer je na ogled bogata zbirka nabranih in 
posušenih zelišč ter zbirka mineralov iz vsega sveta.
Naša naslednja in zadnja destinacija je bil ogled cerkve 
Sveta trojica, kjer je tudi znana romarska pot. Tamkajšnji 
župnik nas je popeljal skozi samostanski kompleks in 
veličastno baročno cerkev s tremi zvoniki. Posebno 
znamenita umetnina  je glavni oltar, ki se uvršča med 
tri največje oltarje v cerkvah v Sloveniji. Znana je tudi 
Loretska kapela, v kateri stoji Črna Marija. 
V samostanu se nahaja še cerkveni muzej in bogata 
muzejska knjižnica  s knjigami od 1574. leta, ki predstavlja 
bogato zapuščino.
V cerkvi smo se povzpeli še na kor, kjer smo od blizu 
videli čudovite orgle, ki so ene od največjih orgel na 
Slovenskem.
Okrepljeni z dobro malico smo lep sončen jesenski dan 
zadovoljni, polni vtisov in že rahlo utrujeni zaključili in se 
podali proti domu.

Milan Podjaveršek
Predsednik društva Glog
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MLADI BOROVCI
IN TONE PARTLJIČ

12. oktober 2019. Čisto navadna sobota. Po luninem 
koledarju je ta dan godoval Maks. Dan, neprimeren za 
čiščenje oči in ušes, in dan, zelo primeren za tekmovanja 
in nove začetke. Če je kaj od tega res, slednje gotovo drži. 
Novi začetki za naše Mlade borovce in nekoč začetki za 
našega gosta g. Partljiča.
Mladi Borovci, podmladek PD Mateja Bora, so ledino 
zaorali dve leti nazaj. Potrebno jih je negovati in nežno 
vpeljati v tirnice, ki vedno vodijo k znanemu cilju. Uspeh! 
Da zmorejo, so nam v veseloigri »Jaz ne grem v šolo«, tudi 
nazorno pokazali. Spisala jo je vodja sekcije, Mateja Vučak. 
Odigrali so jo navihanci, Ema Sagadin, Lana Lepej, Nuša 
Gerečnik, Maja in Sara Vučko ter Leon Vučak.
Čas počitnic dolgo vročega poletja, potepanj po morju, 
druženj s prijatelji, brezskrbnega jutranjega poležavanja 
in hladni sladoled, vse to je učence, nekaj od njih je prvič 
sedlo v šolske klopi, po dobrem mesecu šole postavilo 
pred dejstvo, da nujno potrebujejo počitnice. Krompirjeve 
so še daleč. Kaj narediti? To ni vprašanje, je pa, kako se 
ogniti napornemu »delavniku« v šoli in še doma. Učiteljica 
jih je o vsem lepo poučila. Spoznali so, da je šola pač 
potrebna nuja in so jo sprejeli za svojo. 
In kaj bi na to porekel naš gost, g. Partljič? Verjetno, v 
njemu pristnem izražanju; poln težav je in bridkosti 
sam začetek učenosti. Gospod, rojen v Pesnici, ki je kot 
otrok spoznal krutosti takratnega sistema, se je skozi 
življenje srečal s številnimi obrazi, tako učencev, politikov, 
igralcev, seveda pa najbolj z ljudmi podeželja. Kot učitelj 
slovenskega in angleškega jezika, kot poslanec, kot 
pisatelj, režiser je svoje življenje kot tudi svoje okolice 
in države izrazil v številnih delih, tako mladinskih kot za 

odrasle. Nemalo njih je bilo predmet filmske kot dramske 
uprizoritve. V njih se vedno prepletata resnica, izražena 
na pisatelju lasten način.  Za svoja dela je prejel številne 
nagrade, med njimi tudi nagrado mesta Maribor, kjer živi, 
za življenjsko delo na področju kulture. Kdo od nas ne 
pozna del, ob katerih se vedno znova nasmejimo? Moj ata, 
socialistični kulak, Vdovstvo Karoline Žašler. Manj humorja, 
nam pa veliko povedo: ena od njih Pri Mariji Snežni zvoni. 
Od mladinskih: Hotel sem prijeti sonce, Slišal sem, kako 
trava raste, Dupleška mornarica… Jih je moralo biti kar 
nekaj v vseh teh letih. Sam zase pove, da mu po glavi roji 
še tisoče zgodb in najbrž se katera že piše.
Nagrade gledalci in poslušalci tega dne nismo prejeli, 
smo pa bili vsi vpleteni v igro »Romeo in Julija«. Občutek 
za ljudi mu je narekoval, da to z nami lahko uprizori. Kot 
v sanjah so bili naključno izbrani gledalci, igralci in igra je 
bila odigrana.
 Še veliko humorja je bilo tega dne, žal pa dvorana ni bila 
nabito polna. Ali je botrovalo lepo sobotno popoldne ali… 
Ne bomo se več spraševali, nam prisotnim pa je bilo v čast, 
da smo Toneta Partljiča lahko osebno spoznali. Preprost 
gospod, kot eden izmed nas. V enem od intervjujev je 
izjavil: »Zakaj pa človek ne bi bil prijazen z ljudmi? Kaj pa 
to stane?«
Morda je v Mladih borovcih vzbudil pisateljsko ali igralsko 
žilico in se bo o njih tudi kdaj pisalo.
Dragi bralec, ki prebiraš moj zapis, pot pod noge, knjižnice 
so polne njegovih del.
Zagotavljam vam, da se bo vaša odločitev obrestovala.

Alenka Klasinc
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DRUŠTVENA DEJAVNOST

TRADICIONALNI
MEMORIALNI TURNIR V PETANKI

MEMORIAL
FRANCA FLORJANČIČA

Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž je v mesecu oktobru 
organiziralo memorial Franca Florjančiča. To je mladinsko 
gasilsko tekmovanje, ki je v Miklavžu postalo že tradicija, 
saj je bil letos že 22. memorial. V tem letu je bilo prisotnih 
največ tekmovalnih ekip iz Gasilske zveze Maribor in 
GZ Starše. Prav tako sta bili prisotni ekipi iz pobratenih 
društev PGD Lukovek in PGD Radeče. Na tekmovanju 
je bilo prisotnih 19 pionirskih ekip in 7 mladinskih.  
Tekmovanja sta se udeležili tudi domači ekipi, pionirke 

Petankarji Hrasta smo bili 
organizatorji že tradicionalnega 
memorialnega turnirja v petanki, 
ki smo ga izvedli v prekrasnem 
sončnem vremenu. Preko 30 dvojic 
iz Slovenije in Hrvaške je tekmovalo 
čez dan, vse do zaključnih bojev, 
ki so že potekali pod reflektorji. 
Veliko spominov je bilo prisotnih, 
saj so slednji bili krovci petanke 
v Dobrovcah. V finalu je ekipa iz 
Ljubljane premagala predstavnika iz 
Hrvaške, domači klub pa se je veselil  
dveh tretjih mest (Peklar, Jus, Knez)

Bogdan Kirbiš

in mešana mladinska ekipa. Obe ekipi sta dosegli odlične 
rezultate in s tem domačemu društvu prislužili  3. mesti v 
posamezni kategoriji. Tako smo tudi bogatejši za dva nova 
pokala, ki krasita polico v naši klubski sobi. Prizadevamo si, 
da bi tudi v prihodnje bil memorial Franca Florjančiča tako 
uspešen in privabil še več tekmovalnih desetin. 

PGD Miklavž
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Vrtci, osnovne in srednje šole so 2. septembra 2019 
znova odprla 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.
Kako se nanje pripraviti?

IN KAJ SE DOGAJA ŽE PO MESECU 
POUKA . . . ?
Prvošolčki. Prvi šolski dan je za vami! Velik korak. Morda 
največji v življenju. Pot v življenje. 
In . . . že iščemo - znanje.

PRIPADNOST ŠOLI, SKUPNOSTI . . .
Torej - pričeli smo s šolskim letom 2019/20, ki smo ga 
že nestrpno pričakovali. In že smo v TEDNU OTROKA, 
v katerem vsako leto sprejmemo učence 1. razredov v 
šolsko skupnost. Letošnja tema je bila NAŠE PRAVICE. 
Vsako šolsko leto starejši učenci pripravijo program, 
predsednica šolske skupnosti pa prebere ZAOBLJUBO, 
katero morajo prvošolci obvezno ponavljati. Program 
popestri klonesa, ki učence, starše in učitelje nasmeji 
do solz. Brez nagovora ravnateljice in g. župana tudi ni 
šlo.  Sledila je torta, ki so jo razrezale razredničarke, in vsi 
skupaj smo se posladkali. 
»Svečano obljubljamo, da se bomo pridno učili, da bomo 
pomagali sošolcem in prijateljem v stiski, da bomo 
upoštevali šolska pravila, spoštovali napotke staršev 
in učiteljev ter se trudili za ugled šole…,« je odmevalo 
iz otroških grl. Skupaj s prvošolci, ki so bili sprejeti v 
šolsko skupnost, so tudi ostali učenci ponovili svečano 
zaobljubo. Šolska skupnost je skupnost učencev naše šole. 

In vsak oddelek ima svoja predstavnika. Učenci povedo 
svoje predloge, pripombe in pohvale v zvezi s poukom 
in dejavnostmi na šoli, predstavniki pa jih povedo na 
sestanku šolske skupnosti. Spremljajo se uresničevanja 
pravic in dolžnosti učencev in izvedejo se kakšne 
aktivnosti – organizirajo se plesi, pa šolski parlament, pa 
kakšne dobrodelne akcije. Vsako leto pa organiziramo 
tudi prireditev za prvošolce in jih sprejmemo v to našo 
skupnost. To je zelo svečan trenutek, saj se ostalim 
učencem enakopravno pridružijo tudi prvošolci, ki jih je 
bilo letos 53.
Prvošolci, želimo vam, da bi se s svojimi predlogi aktivno 
vključevali v življenje na šoli in da bi se na šoli dobro 
počutili. Dobrodošli v šolsko skupnost!

IN KAJ ŠE oz. ZAKAJ JE POMEMBNA 
ZAOBLJUBA ?
To je posebnost naše šole, saj s tem gojimo in 
spodbujamo vrednoto PRIPADNOSTI! Pripadati šoli, kraju, 
širši skupnosti in postati del nje. Hkrati pa prevzeti novo 
vlogo v življenju - odgovornost!
OSREDNJA TEMA LETOŠNJEGA TEDNA OTROKA JE BILA 
» NAŠE PRAVICE «.  OBELEŽUJEMO NAMREČ 30 LET OD 
SPREJETJA KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH (20. 
NOVEMBRA 1989 JO JE SPREJELA GENERALNA SKUPŠČINA 
ZDRUŽENIH NARODOV).

PRAVICA PRAVIC
Pravica pravic je pravica živeti, biti otrok za srečo rojen, 
tata in mamo ob sebi imeti in jima padati veselo v objem. 
Lepa pravica je teči po trati in ne biti kot trava teptan, učiti 
se brati in biti med brati enakovreden in spoštovan. Rasti, 
kot rastejo jelke in bori, poslušati pesmi, ne pokov granat, 
in potem enkrat ob majniški zori reči nekomu: IMAM TE 
RAD! In še: biti duša v svetu brez duše, majhna svetloba 
sredi velike teme, ali vsaj kaplja v obdobju suše, ne biti 
nihče, OTROK, KI JE VSE !

(Tone Pavček)

ZAUPAJTE V ŠOLSKI SISTEM 
Učiteljica, ki dela predvsem s prvošolčki, staršem še 
polaga na srce, naj zaupajo učiteljem, šoli. »Iz generacije v 
generacijo se otroci spreminjajo. Toda bolj kot pri otrocih 

SPREJEM
V ŠOLSKO SKUPNOST
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opažamo večja pričakovanja pri starših – včasih so šolo, 
izobraževanje prepustili nam, strokovnim delavcem, 
instituciji. Zdaj so zahtevni, ne samo do učiteljev, tudi do 
otrok. Pogosto pričakujejo preveč. Vedno pravim, imejte 
otroke radi, sprejmite jih take, kot so, postavite jim meje, 
okvire, znotraj katerih se bodo počutili ljubljeni, varni. 
Staršev naj ne bo strah nas, učiteljev. Otroke imamo radi. 
Če jih ne bi imeli, tega poklica zagotovo ne bi opravljali. 

MLADIM SE DOGAJA
V okviru projekta Mladim se dogaja- 
Spirit je na šoli od 20. 9. do 24. 9. 
2019 potekal Start up dnevi na 
temo ustvarjalnosti, inovativnosti in 
podjetništva. Sodelovali so učenci 5. 
razredov. 
Učencem je  v delavnicah zunanji 
mentor mag. Jure Vrhovnik 
predstavil podjetništvo, identifikacijo 
podjetniških idej, ovrednotenje 
potenciala podjetniške ideje, 
pripravili so poslovni model Kanvas, 

ovrednotili so hipoteze poslovnega 
modela na terenu. V praktičnih 
delavnicah so z učiteljem Rokom 
Ozmecem pripravili prototipe, 
oblikovali so učinkovito prezentacijo 
in zaključno predstavitev izdelkov. 
Aktivnosti financira Spirit Slovenija, 
javna agencija, ob finančni podpori 
Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. 

Darja Majhenič

Vedno delamo v dobro otroka, tudi če se staršem kdaj ne 
bo zdelo tako.«
S tem razmišljanjem pa tudi končujem in dodajam: 
»Radovednost je pričetek modrosti«
(Sokrat)

Ravnateljica zavoda:
Dušanka Mihalič Mali

Zaključena je vseslovenska akcija SIMBIOZA GIBA. Gre za 
nacionalni projekt ozaveščanja in spodbujanja k udeležbi 
v gibalno-športnih aktivnostih prek medgeneracijskega 
sodelovanja. Promovira se zdravo in aktivno življenje za 
vse generacije v vseh življenjskih obdobjih. Moto projekta 
je »GIBANJE JE ŽIVLJENJE IN ŽIVLJENJE JE GIBANJE«. 
Preko različnih gibalnih dejavnosti gradimo zavedanje, 
kako pomembno za naše zdravje je gibanje. Hkrati gre 
za medgeneracijsko sodelovanje in druženje – za prenos 
znanj in izkušenj med generacijami.
V tednu med 14. in 18. oktobrom 2019 smo na OŠ Miklavž 
in podružnični šoli Dobrovce že četrto leto zapored 
povabili h gibalnim uricam babice, dedke in tudi mame 

SIMBIOZA GIBA

in očete. Skupaj smo ustvarjali nepozabne trenutke. 
Izvajali smo gimnastične vaje, skupaj zaplesali in zapeli, 
preizkušali smo se v spretnostih z žogo, premagovali 
ovire na poligonu, tekmovali v štafetnih igrah, se odpravili 
na krajši pohod… Naredili smo nekaj dobrega za svoje 
zdravje v družbi tistih, ki jih imamo najrajši. 
Ko se združita modrost starejših in igrivost mlajših, 
zažarijo iskrice v očeh. Nastanejo nepozabni spomini…

Ksenija Detiček

NA OSNOVNI ŠOLI MIKLAVŽ 
NA DRAVSKEM POLJU IN 
PODRUŽNIČNI ŠOLI DOBROVCE
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TRAJNA MOBILNOST
V PREDŠOLSKI VZGOJI

Evropski teden mobilnosti je 
tradicionalna evropska pobuda, ki 
lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi 
in promociji trajnostnih prometnih 
ukrepov. Temu se je pridružila tudi 
naša Občina Miklavž na Dravskem 
polju kot tudi OŠ Miklavž z vrtcema 
Ciciban in Vrtiljak.
Evropski teden mobilnosti, znan 
kot ETM, je letos potekal širom cele 
Evrope med 16. in 22. septembrom v 
znamenju hoje pod sloganom Gremo 
peš! V letošnji projekt se je vključilo 70 
občin in mednje sodi tudi naša. Tako je 
aktivno organizirano sodelovalo 329 
občanov. Cilj trajnostne mobilnosti 
je zmanjšati motorni promet, a kljub 
temu zadovoljiti potrebe vseh ljudi 
po mobilnosti. Med načine trajnostne 
mobilnosti poleg kolesarjenja 
in uporabe potniškega prometa 
prištevamo še hojo. »Hoja je drugi 
najpogostejši način premikanja v 
slovenskih naseljih, čeprav njen delež 
že desetletje upada,« je povedala 
mag. Polona Demšar Mitrovič z 
ministrstva za infrastrukturo.
Da pa bi na takšen način 
premagovanja poti v razdalji 2 km, 
ki se ujema z značilnostjo zgradbe 
večine slovenskih naselij, vplivali 

na mlajšo populacijo, smo se v 
vrtcu Vrtiljak pridružili ETM. SPV je 
izobesil plakate v šoli in vrtcu, ki so 
nakazovali, kakšen doprinos ima 
zmanjšanje motornega prometa. Da 
bi trajnostno mobilnost še poudarili, 
smo se vključili v projekt Beli zajček, 
ki ga je pripravilo ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor. Otrokom 
smo preko pravljice o zajčkih 
predstavili težave živali in rastlin, 
ki nastajajo z gradnjo cest v novih 
naravnih okoljih. Vsak otrok si je 
izdelal sivega – umazanega zajčka. 
Ob spremljanju prihodov v vrtec brez 
avtomobila si je na zajčka prilepil 
belo piko. Tako so kožuščki zajčkov 
ponovno postali beli. Obenem 
so igrali igre, ki se navezujejo na 
področje mobilnosti. Prav tako se 
je vsaka skupina odpravila na daljši 
pohod po kraju. Poti so vodile do 
Miklavške mlake, miklavških gomil, 
skozi gozd… Otroci so se urili v 
varni hoji in se aktivno vključevali 
v promet. V petek, 20. 9. 2019, so 
se otroci II. starostnega obdobja 
udeležili množičnega teka otrok pod 
okriljem Atletske zveze Slovenije. 
Tekli so na 100 m in 200 m in prijetno 
združili s koristnim.

V vrtcu smo se trudili in združili 
moči otroci, starši, zaposleni vrtca in 
lokalna skupnost, da bi pripomogli k 
zmanjševanju onesnaževanja zraka, 
dobremu zdravstvenemu stanju 
kot povezanosti ljudi. Vsekakor ima 
deljenje prevoza velik vpliv tako na 
kvaliteto zraka, porabo denarja kot 
tudi na zasedenost vedno premalo 
parkirnih mest v krajih. Tista svetla 
plat deljenja prevoza pa je ta, 
da imajo drugi udeleženci pešci, 
kolesarji, motoristi več prostora v 
prometu.

Petra Krašna

V okviru razširjenega programa RaP, ki spodbuja zdrav 
psihofizični razvoj otroka, poteka na šoli tudi dejavnost 
Zdravo kuham. Udeležuje se je več kot 100 učencev 
od prvega do četrtega razreda, ki enkrat tedensko v 
šolski gospodinjski učilnici pripravljajo zdrave obroke, 
spoznavajo pomen zdrave in uravnotežene prehrane, 
svežega sadja in zelenjave, razvijajo zdrave prehrambene 
navade.

Darja Majhenič 3. razred – zelenjavni namaz 1. razred – keksi za noč čarovnic

ZDRAVO KUHAM
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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 13. 12. 2019 na naslov Občine Miklavž na Dravskem polju.
Nagrajenci prejšnje križanke št. 95 so: Ela Štrucl (Ulica talcev 47, Miklavž na Dravskem polju), Nevica Šprah (Ljubljanska ulica 93, 
Maribor) in Ivan Pahič (Uskoška ulica 3, Miklavž na Dravskem polju).

NAGRADNA KRIŽANKA ŠT. 96 
               

  

SESTAVIL 
RAFKO 

IZLAKAR 

SPOGLEDO- 
VATI SE Z 

NEČIM 
DRUGIM 

ZADETEK 
DVEH ŠTE-
VILK  PRI 
TOMBOLI 

BOLGARSKA 
GORA SEV. 
OD SOFIJE 

HIŠNA 
ŠTEVILKA 

PRŠILNA 
NAPRAVA, 
KI RAZPRŠI 
ŠKROPIVO 

POKRAJINA 
OB 

EGEJSKEM 
MORJU 

ANG.MESTO 
V LEICESTE-

RISHU       

RIM.ŠT. 1 
 

      

AM. PROIZ. 
RAČUNAL. 

   

OKAY, 
V  REDU 

  
KNJIGA 

 J. JANŠE 
SAMOROD-

NA TRTA 

KEM. 
ZNAK ZA 
ŽVEPLO 

 

 
ZDRAVILNA 

VEŠČINA, 
SPRETNOST 

KRAJ PRI 
ZADRU 

LESENI 
PLUG 

NEM. TABO-
RIŠČE 

    
NAZIV 

   
TESLA AVOMOB. 

OZ. ITALIJA 

ZBIRKA 
KVALITET-
NIH VIN 

        
REZULTAT 

    ZNAK ZA 
KISIK 

IZRAELSKA 
PREMIERKA 

GOLDA 
    ŠPORTNA 

STAVA     

SINTETIČNO 
BARVILO 

   
POL TONA 
ZNIŽAN  E 

NORVEŠKI 
KRAJ OB 

REKI  
GLAMA 

    

GORA V 
HIMALAJI 

      

BIVŠI 
IZRAELSKI 
POLITIK 
ABBA 

    
ELEMENT 

BIVŠA 
TOVARNA tv 

V NIŠU 
  

LEVI 
STRAUSS 

     

INST.VESOL. 
PROGRAMA 

    
ENOTA ZA 
EL. MOČ 

TESARSKA 
SEKIRA 

PARK V 
LJUBLJANI       

EMIL 
ŽELEZNIK 

  

IZLOČEK 
LOJNIC 

   
PILOT LETAL.PRI 

MÜNCHNU 

KRAJ PRI 
OPATIJI    

ŠESTI 
KONTINENT 
NA ZEMLJI 

NATRIJ 

  

DOLGORE-
PA PAPIGA 

     SLOV. 
KOLESAR 
SREČKO 

PRVI 
SAMOGL. 

VLEČENJE 
ZA VEČJO 
DOLŽINO 

          

MADŽAR-
SKO  

MOŠKO  
IME 

AFRIŠKA 
GOZDNA 
ŽIRAFA 

PEČ ZE 
PRIDOBI-

VANJE 
ŽELEZA 

 

VLADO 
LESKOVAR 

  

10.  ČRKA 
ABC 

 

ZDR. PROTI 
EPILEPSIJI 

     
FOSFOR HR. TISK. 

AGENCIJA ODMEV 

 

          

PREDMET, 
KI VARUJE 

KNJIGO 
      

EGIPČAN. 
DOLŽINSKA 

MERA 
   

ZBEGANOST
, ZMEDA       

OBRAT ZA 
PORAVILO 
IN VZDRŽE.    

KALIJ 

RIŽEVO 
ŽGANJE     

REKA IN 
MESTO V 

TOGU 

SIMBOL 
KRŠČAN-

STVA 
    

 
 Ugankarski slovarček:  ATNA – norveški kraj ob reki Glama, ATOMIZATOR – naprava, ki razprši škropivo na zelo drobne 

kapljice, AZO – skupina sintetičnih barvil, BAA – egiptovska dolžinska mera (3M),  IATRIKA – zdravilna veščina in spretnost,  
LETOP – kapsule LEK Ljubljana za zdravljenje epilepsije,  LEVIS – svetovno znana firma oblačil Levi Strauss, OAKHAM – 
angleško mesto v Leicestershiru,  SETI – institut za raziskovalni program vesolja 

 
Rešitev križanke  št. 95, Vodoravno: ALADIN, MORENA, KIVI,RR, K, ANE, KIT,  POULIČNICA, ASTORIJA,R,SMISEL, OPA, 
TEN, CESTAR, IRAN, IKRA, T, NI, APARAT, TER, ACETON, IRIGA, KAPOVA, PJE, AM, O, ORA, ALI, RDEČI, ALIN, 
DELIŠES, TE, CIMETOVEC. Geslo: KIVI, KUTINA, RDEČI DELIŠES, TRAMINEC. 
 



ZAKLJUČEK GRADNJE ZAKLJUČEK GRADNJE 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
V DRAVSKEM DVORU – 2. FAZAV DRAVSKEM DVORU – 2. FAZA

Spoštovane občanke in občani Spoštovane občanke in občani 
Občine Miklavž na Dravskem polju,Občine Miklavž na Dravskem polju,

vljudno vabljeni na slavnostni zaključek gradnje vljudno vabljeni na slavnostni zaključek gradnje 
komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru, komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru, 

ki bo v soboto, 30. novembra, ob 11. uri.ki bo v soboto, 30. novembra, ob 11. uri.
Kulturni program bodo popestrili Kulturni program bodo popestrili 

številni nastopajoči.številni nastopajoči.
Vabljeni!Vabljeni!

mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav.mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav.
ŽUPANŽUPAN


