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LUČKE TOKRAT MALO DRUGAČE

Ne glede na trenutno žalostno stanje moramo gledati v 
prihodnost in graditi nove zgodbe. Ena izmed teh zgodb v 
naši občini je bila tudi praznična okrasitev, ki jo je izredno 
lepo in kvalitetno izvedlo podjetje TDR TRADING, d. o. o. 
Da ne bi bili preveč potratni, smo morali najprej pogledati 
v proračunski mošnjiček, da smo ugotovili, koliko je 
namenjeno in koliko lahko še dodamo za okrasitev po 
novem. 
Skupaj s sodelavko Zrinko Majstorović, sva pričeli z zgodbo 
o okrasitvi naših krajev in ob tem se je porodila ideja, da 
bi se projekt zamišljene krasitve nadgrajeval iz leta v leto. 
Prva zamisel je bila ustvarjena na otoku krožnega prometa 
v Miklavžu, kjer svetlobna skulptura, ki je vidna iz vseh 
smeri, po velikosti predstavlja naše štiri kraje: Dobrovce, 
Dravski Dvor, Miklavž in Skoke, združene v občino Miklavž 
na Dravskem polju. Svetlobna telesa, ki so postavljena 
na drogovih, simbolizirajo naše Dravsko polje, povezano 
z reko Dravo in simbolno s štirimi kraji naše občine. Tudi 
otok krožnega prometa pri trgovini Spar je okrašen s 
posebnimi krasnimi svetlobnimi telesi, kar pa je posebno 

darilo izvajalca občanom Občine Miklavža na Dravskem 
polju. Tudi poslopje naše občinske stavbe kakor druge 
pomembnejše zgradbe v vseh naseljih so osvetljene s 
številnimi lučkami in s tem pričarajo praznično podobo. 
Posebej smo bili pozorni na enakomerno razporeditev 
svetlobnih teles in drugih okraskov v vseh naseljih 
glede na njihovo velikost, želimo pa v naslednjih letih to 
zgodbo nadgrajevati, da bodo naši kraji v teh prazničnih 
decembrskih dneh čim bolj čarobni. Tudi predstavniki 
krajevnih skupnosti so se s svojimi sokrajani zelo potrudili 
in dodali svoje zgodbice, okrasili božična drevesca, katera 
jim z veseljem vsako leto podarijo krajani, izdelali jaslice, 
adventni venec in še marsikaj. Uporabili so tudi stare 
svetlobne okraske, ki so v preteklem času krasili naše kraje 
in s tem pripomogli k popestritvi čarobnosti tega časa in 
svojih krajev. 
Tudi vrli miklavški gasilci se niso izneverili tradiciji in so kljub 
koroni pred svojim gasilskim domom krajanom v veselje 
postavili božično-novoletno smreko, ki lepo okrašena in 
vsa v sijaju simbolizira sedanji praznični čas. 
Res je, da nismo naredili »Čudolandije« kot v velikih mestih, 
ampak gradili bomo našo zgodbo o »Čudolandiji« še 
naprej, počasi, skromno, vendar opazno in prepoznavno.

Dragica Centrih, 
podžupanja 
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Smo v času veselega decembra….Približno tako bi se glasil 
začetek mojega uvodnika v običajnih zgodnjezimskih 
okoliščinah. Letos smo v času negotovega decembra in 
predvsem bolj zmedenega kot prejšnja leta. A naj nas to 
ne ustavi. Za svojo srečo lahko veliko naredimo tudi sami. 
Gotovo je v nas veliko skritih želja in ravno sedaj je čas za 
njihovo uresničevanje. Moja iskrena želja je, da vsi občani 
naredite vse, kar je v vaši moči, da bi veselje prazničnega 
decembra zdravi in veseli skupaj z vami občutili tudi vaši 
najdražji, sorodniki, prijatelji…
Najmlajši, osnovnošolci in srednješolci ta čas gotovo 
doživljajo in čutijo po svoje. Za marsikaj so prikrajšani, o 
tem ni dvoma. Če smo mi vsi, kot nekdanji šolarji, komaj 
čakali vikend ali prosti dan, si sedanji šolarji najbolj želijo 
šolskih klopi in običajnega šolskega vrveža. Pogrešajo 
sošolce, učitelje, prijatelje, simpatije. Ves svet se je obrnil 
na glavo, niti en sam del le-tega ni izjema. Razlika je le v 
tem, kako ga kje kot takšnega dojemajo in kako se s to 
težavo soočajo. Kaj mi počnemo narobe, da je ravno nas 
takšna različica sveta, obrnjenega na glavo, tako hudo 
prizadela, se sprašujem vsakodnevno. Uganka, katere kot 
družba še nismo uspeli razrešiti. Gotovo pa bo prišel dan, 
ko bo uganka dočakala rešitev in končni epilog zgodbe. 
In takrat bo gotovo na pretek nešteto »mislecev«, ki so 
vseskozi vedeli za rešitev. Ti bodo očitali vsem drugim 
njihovo nevednost, nesposobnost soočanja s problemom 
in iskanja rešitev, čeprav sami v tem niso bili izpostavljeni. 
Upam le, da takrat pridemo do neke širše družbene katarze, 
zakaj smo uganko reševali napačno ali slabše kot ostali.
Decembrski čas je tudi čas za analize službenih obveznosti, 
analize izpolnitve osebnih načrtov, želja in ne/uspehov. 
Gotovo je za nami leto turbolentnega léta, katero na srečo 
in z znanjem zaključujemo z uspešnim pristankom na 
našem osamljenem letališču. V spominu letošnjega léta 
so mi ostala nova lepo urejena igrišča ob naši mogočni 
šoli. Da je let nad gradbiščem trajal malce dlje, kot sem 
pričakoval, me niti ni toliko zmotilo, kot se me je dotaknilo 

to, da na igrišču ni bilo slišati odmeva razposajenih glasov 
otrok in mladih kot običajno. Med številnimi stavbami z 
lepo urejenimi dvorišči in vrtovi sem opazil eno večjo, ki 
se je obnovljena »energetsko varčna« lesketala v vročem 
poletnem in zgodnjem jesenskem soncu. Opazil sem tudi 
številna gradbišča v našem okolju z različnimi delavci, 
ki so marljivo delali in še tik pred sončnim zahodom 
ter prihodom prvih snežink opravljali zaključna dela v 
pričakovanju tovornjakov z asfaltom. Let je bil torej poln 
zanimivih prizorov in nikakor ni bil dolgočasen. K temu je 
pripomoglo lepo sončno vreme, ki je omogočalo čudovit 
pogled na našo malo, a vendar prijetno in lepo urejeno 
občino. 
Pošteno do samega sebe, pa tudi do drugih, se je spomniti 
tudi manj prijetnih doživljajev iztekajočega se leta. Gotovo 
mi ne gredo iz spomina neprijetne podražitve nekaterih 
komunalnih storitev, ki so iz naših žepov izmaknile še 
nekaj več dragocenih evrov. Moja osebna katarza je bila 
dosežena s čisto vestjo, da je bilo to nujno, neizbežno in 
edino, kar je preostalo pred utopitvijo v lastnih smeteh. 
Na srečo smo dosegli tudi lokalno družbeno katarzo s 
preostalimi potniki na letalu, ki so se bili pripravljeni pripeti 
ob tej sicer pričakovani turbolenci z iskreno mislijo, da le-ta 
ne bo izginila sama po sebi. Bilo pa je tudi nekaj potnikov, 
ki so kdaj pa kdaj vabili meglice in oblake, da bi zastrli jasno 
obzorje nad našo občino. Tega seveda ne gre zameriti, ker 
je to popolnoma sprejemljivo za demokratično skupnost, 
ki ne slavi enoumja.            
Spoštovane občanke in občani, gotovo ste opazili, da so 
vsi štirje naši kraji dobili novo praznično upodobitev s 
štirimi svetlečimi stebri na največjem občinskem rondoju. 
Z novo praznično okrasitvijo Vam želimo kljub temu 
turbulentnemu času pričarati prijetno praznično vzdušje. 
Naš zaveznik sveti Miklavž pooseblja moč in pogum, še 
posebej pa upanje in dolžnost, da si med sabo izkazujemo 
dobroto. Letalske potnike, katere ste za 4 leta izbrali občani, 
v kratkem čaka nov, že tretji let. Nanj se že pripravljamo 
vedno bolj izkušeni iz preteklih doživetih turbolenc. Tako 
kot pred vsakim letom bodo tudi tokrat vsi potniki prejeli 
dobrodošlico pilota s posvetilom o dolžnosti spoštovanja 
in uresničevanja vrednot našega zaveznika svetega 
Miklavža. 
Vsem skupaj naj ob koncu uvodnika le še zaželim, da vas v 
novo leto popelje slednja misel... 

Kakor vsaka snežinka,
ki se ustavi na naši dlani,
je vsak človek
ENKRATEN in DRUGAČEN.
In vendar lahko samo
z roko v roki svet objamemo
v MIR in Razumevanje... 

Egon Repnik
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Poudarek in obsežnost razprave je bila prav gotovo 
usmerjena na Mariborsko razvojno agencijo, p. o. (MRA), 
ki se bo v kratkem preoblikovala v javni zavod Regionalna 
razvojna agencija za Podravje-Maribor, predvsem zaradi 
širitev nalog regionalnega pomena. V tem obdobju 
šest občin ustanoviteljic v prvem branju obravnava 
ustanovitveni odlok, v katerem bodo poleg deležev 
ustanoviteljic dorečene tudi naloge agencije, sestav 
Sveta zavoda, program financiranja... Vse to je navzočim 
svetnikom predočil Uroš Rozman, direktor MRA-ja. Na 
podlagi podpisanega sporazuma bo Občina Miklavž v 3,01 
% solastnica Regionalne razvojne agencije za Podravje-
Maribor. Za primerjavo naj povemo, da ima Mestna občina 
Maribor 83,35 % delež. Zato tudi mestni občini pripada 
mesto treh predstavnikov v šest-članskem svetu zavoda. 
Preostale občine, poleg naše še torej Občina Hoče-Slivnica, 
Duplek, Starše in Rače-Fram imenujejo enega skupnega 
predstavnika. V svetu zavoda so z eno osebo zastopani 
še delavci zavoda, prav tako enega predstavnika določi 
zainteresirana javnost. Regionalna razvojna agencija bo 

osredotočena predvsem na spodbujanje regionalnega 
razvoja, podjetništva, raziskave, razvoj in inovacije ter 
turizem. Doslej se je agencija financirala pretežno iz 
nacionalnih in evropskih projektov ter tržne dejavnosti; 
poleg slednjega bodo po novem občine programsko 
financirale opravljeno dogovorjeno storitev, pri čemer bo 
osnova dogovorjen letni program dela. 
Skratka, z reorganizacijo bo agencija utrdila razvojno 
funkcijo v Podravju in postala boljši in celovitejši servis 
občinam in gospodarstvu v regiji ter širše. Sodelovanje 
agencije z našo občino poteka že nekaj let in se je izkazalo 
kot uspešno, takšni, če že ne boljši, bi naj bili obeti tudi po  
preoblikovanju. Zato je miklavški občinski svet soglasno 
potrdil odlok o ustanovitvi. Ne nazadnje pa je prav MRA 
odigrala pomembno vlogo pri realizaciji Dravske kolesarske 
poti, ki poteka skozi našo občino in pri številnih projektih 
Lokalne akcijske skupine-LAS Lastovica. 

Štajerski tehnološki park v Pesnici ostaja del Regionalne 
razvojne agencije
Občinski svet pa je potrdil tudi, da se k tej agenciji pripoji 
Štajerski tehnološki park, ki se nahaja v Pesnici in ga je MRA 
kot hčerinsko podjetje ustanovila že leta 1994. Ta tehnološki 
park nudi poslovno podporo inovativnim in razvojno 
usmerjenim podjetjem. Posameznikom pomagajo pri 
prvih podjetniških korakih, že ustanovljenim podjetjem 
pa pomagajo ob težavah pri razvoju novih produktov, 
vstopanju na tuje trge, iskanju finančnih sredstev... S 
pripojitvijo tega parka vključno z zaposlenim kadrom, k 
Regionalni agenciji se obeta optimizirati procese, dvigniti 
kakovost  že ustaljenih in uvedba novih storitev. Že v 

Primerno epidemiološko opremljeni so 
občinski svetniki in svetnice tudi v novembru 

sedli za omizje v miklavškem kulturnem 
domu.

18. REDNA OBČINSKA SEJA
JE BILA IZPELJANA V NOVEMBRU
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kratkem se bo oblikoval nov mrežni inkubator, ki bo nudil 
podporo celotni Podravski regiji.

Osvežena kategorizacija občinskih cest
V Občini Miklavž so evidentirane spremembe na cestnem 
omrežju, nastale po letu 2009, zato je dopolnjena tako 
imenovana kategorizacija občinskih cest, ki odslej po 
veljavnem odloku zajema stanje na terenu in odpravlja 
pretekla neskladja. Z namenom uskladitve stanja na 
občinskem cestnem omrežju je občina v preteklih letih 
uredila lastništvo več zemljišč, po katerih potekajo ceste, 
ki so prej potekale po zasebnih zemljiščih. Na novo se 
evidentirajo tudi ceste, ki so se z urejenim lastništvom 
kategorizirale šele pred kratkim.  Prav tako je bilo nemalo 
lokacij, kjer je evidentirano stanje cestnega omrežja 
bilo v neskladju s stanjem v naravi. V  spremenjenem 
in dopolnjenem Odloku o kategorizaciji občinskih cest 
v Občini Miklavž pa so zajete tudi vse medobčinske 
uskladitve.
Župan mag. Egon Repnik je svetnike in svetnice seznanil 
s prodajo 23 m2 občinskega zemljišča v Premzlovi ulici v 
Miklavžu, kjer je občan na to zemljišče že postavil ograjo. Za 
m2 te parcele pa bo slednji odštel 200 evrov (brez DDV), saj 
je bil takšen sklep Občinskega sveta Občine Miklavž, kljub 
temu da je cenitev pooblaščenega ocenjevalca znašala 63 
evrov za m2. Kupec pa bo dolžan občini povrniti še strošek 
parcelacije in cenitve zemljišča. 
Prav tako bo del občinskega zemljišča prodano občanu ob 
Ulici miru v Miklavžu, in sicer za ceno 59 evrov (brez DDV) za 
stavbni in 15 evrov (brez DDV) za gozdni del nepremičnine. 

Pobude in vprašanja svetnikov
Vlado Maksimović je na občinsko upravo naslovil nekaj 
vprašanj, na katera bo prejel obsežen pisni odgovor. 
Zanimalo ga je, ali bodo vsi objekti v naselju Dravski Dvor 
gravitacijsko priklopljeni na javno kanalizacijsko omrežje, 
v tej povezavi tudi, ali se bo pred plačilom komunalnega 
prispevka, ki je pogoj za priklop na kanalizacijo, spremenil 
dotični odlok in vplival na višino prispevka? Isti svetnik 
s strani občinske uprave še pričakuje skupni znesek 
plačanega oziroma pobranega komunalnega prispevka 

za javno kanalizacijo v Skokah in Dobrovcah ter za katere 
namene so se ta sredstva porabila?
Srečko Čuček je predlagal, da se v dolžini 40 m z asfaltno 
prevleko uredi križišče ulice Na dobravi in Nad gramoznico 
v Miklavžu. Sodeč po odgovoru, ki ga je svetnik prejel, so 
odkupi zemljišč že dogovorjeni, ureditev 7 m koridorja pa 
bo izvedena prihodnje leto. Pobudo je namenil tudi svetom 
krajevnih skupnosti za uvedbo uradnih ur za občane, kar 
pa se v praksi že izvaja in so termini objavljeni na spletni 
strani občine. Svetnik je še izrekel zahvalo za postavljeno 
prometno ogledalo v križišču Ulice prvih žrtev in Na gomili 
v Miklavžu. 
Damir Pekič je predlagal da se na Direkcijo RS za ceste 
naslovi prošnja za postavitev zaščitne ograje ob Ptujski 
cesti oziroma pri krožišču ob igrišču z umetno travo v 
Športnem parku Miklavž, saj je ponovno prišlo do zleta vozil 
s cestišča na igrišče. Prav tako je pozval, da se preveri razlog 
zastajanja vode na cestišču novozgrajene cestne povezave 
med Ulico Kirbiševih in Ptujsko cesto v Miklavžu. V prvem 
koraku bo preverjena ponikovalnica in če bo potrebno, še 
pozvati izvajalca del k sanaciji oziroma odpravi napak, se je 
glasil županov odgovor. 
Silvo German je opazil, da gradbeni delavci vršijo globoke 
vreznine na Kidričevi cesti v Dobrovcah, ki se nato zalivajo 
z zalivno maso. Pri tem je izvedel, da gre za sanacijo napak 
ob izgradnji kanalizacijskega omrežja tako v Dobrovcah 
kot tudi v Skokah. Zaradi neprimernega izvajanja so se 
dela vmes tudi ustavila. Če sanacija ne bo ustrezna, se 
bo unovčila bančna garancija, dela pa bo izvedel drug 
izvajalec. 
Boštjan Hočevar je na podlagi, po njegovi oceni 
neprimernega elektronskega sporočila Dušana Janžka 
na temo planiranja občinskega proračuna za leto 2021 
za kraj Dravski Dvor, pozval vse svetnike k upoštevanju 
Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov Občine 
Miklavž. Isti svetnik je tudi mnenja, da se krši Statut 
Občine Miklavž v povezavi z imenovanjem koordinatorja 
izgradnje kanalizacije v Dravskem Dvoru in sodelovanja s 
tamkajšnjim svetom Krajevne skupnosti. 

Mateja Pleteršek

OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, OBČINSKA UPRAVA, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju
Tel.: (02) 629 68 20, TRR 01369 - 0100009566, DAVČ. 60592869, e-pošta: obcina.miklavz@miklavz.si internet: www.miklavz.si

NAŠI IZVIRI, GLASILO OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, javno glasilo; izdajatelj: OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na 
Dravskem polju; glavni in odgovorni urednik in lektor: Ivan Žigart; članici uredniškega odbora: Andreja Lešnik in Mateja Pleteršek; naslov uredništva: Nad 
izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju. Tel.: (02) 629 68 20, Faks: (02) 629 68 28, e-pošta: urednistvo@miklavz.si, internet: www.miklavz.si; Grafična podoba, 
oblikovanje in tisk Evrografis, d. o. o., Puhova ulica 18, 2000 Maribor; naslovnica: Pixaby.com ; naklada: glasilo je tiskano v 2250 izvodih in ga prejmejo vsa 
gospodinjstva v občini brezplačno

Javno glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju NAŠI IZVIRI je vpisano v evidenco javnih glasil, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo pod zaporedno št. 25. Za 
glasilo se plačuje 9, 5% DDV. Prispevke pošljite na elektronski naslov urednistvo@miklavz.si obvezno kot priponko in s pripisom: za Naše izvire. Oddaste 
jih lahko tudi osebno na občini ali v poštni nabiralnik, in sicer v elektronski obliki (na CD, DVD, USB) na naslovu Nad izviri 6, Miklavž. Besedilo naj bo v wor-
dovem dokumentu, fotografije pa visoko resolucijskem in v .jpg zapisu. Skupaj z besedilom nam posredujte še naslednje podatke: svoje ime in priimek, 
točen naslov, št. transakcijskega računa in davčno številko. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja člankov in spremembe naslovov. Ponatis celote ali 
posameznih delov glasila je mogoč le s predhodnim pisnim dovoljenjem. Nenaročenih fotografij ne vračamo.
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Občinska uprava, ki je med obnovo občinske zgradbe 
delovala v prostorih krajevne skupnosti Dravski Dvor, je 
na zadovoljstvo zaposlenih kakor tudi občanov ponovno v 
svojih lepo obnovljenih prostorih v Miklavžu.

Dragica Centrih, 
podžupanja

POGLED V NOTRANJOST
PRENOVLJENE OBČINSKE STAVBE

OBČINA

Pisarna

Županova pisarna

Prenovljeno stopnišče

Hodnik v pritličjuVhod
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DEJAVNOST V LETU, KI MINEVA
OBČINSKI SVET
BORIS POTRČ

Za nami je leto, ki je vse občane v naši občini, kot tudi 
ves svet, dodobra zaznamovalo z novim koronavirusom 
(COVID-19). V prvem valu epidemije redna seje občinskega 
sveta dva meseca ni bila sklicana, zato pa smo občinski 
svetniki dvakrat odločali na dopisnih sejah. 
Med pomembnejšimi letošnjimi nalogami Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve (KMVI) je bilo, da občinskemu 
svetu predlaga kandidate za izvolitev elektorja in kandidate 
za člana Državnega sveta za nadomestne volitve člana 
Državnega sveta. Odbor za komunalo se je redno sestajal 
in obravnaval aktualno problematiko s svojega področja. 
Zaradi koronavirusa se je premaknil tudi terminski plan, 
ki ga je načrtovala Komisija za pripravo načrta ureditve 
vaškega jedra Miklavž. V svetu KS smo člani nazadnje 
obravnavali predloge za občinski proračun 2021.

DRAGICA CENTRIH, podžupanja

Uredništvo »Naših izvirov« je pred izidom zadnje številke 
v tem letu povabilo občinske svetnice in svetnike kakor 
tudi predsednike krajevnih skupnosti k sodelovanju pri 
kreiranju praznične izdaje glasila. Tako želim tudi jaz na 
kratko povedati nekaj o svojem delu, ki sem ga v zadnjem 
letu opravljala kot občinska svetnica in podžupanja. 
Zame je občina z občinskim svetom in raznimi odbori kot 
velika skupnost, ki z odgovornostjo opravlja svoje delo in 
naloge, seveda, vse v prid občanom. Ne bom naštevala 
vse, pri čemer sem bila v tem letu soudeležena, ker bi 
bilo preobširno, zato bi omenila samo naslednje: Stalno 
sodelujem na sejah občinskega sveta kakor tudi na sejah 
občinskih odborov, na katerih zaradi službenih odsotnosti 
večkrat zamenjujem tudi župana, sodelujem pri pripravi 
gradiva za Miklavške novice in glasila Naši izviri, pomagam 
reševati probleme občanov, ki me velikokrat kličejo na 
pomoč pri določenih zadevah, katere ne morejo rešiti 
sami. Moje delo, posebno z občani, je bilo v tem letu 
precej oteženo, saj smo bili zaradi obnove občinske stavbe 
preseljeni v Dravski Dvor. Sodelujem tudi pri bodočem 
največjem projektu v Miklavžu (rekonstrukcija Ptujske 
ceste), ki se bo izvajal v letih 2021 in 2022 in v tem sklopu 
sem kot domačinka stanovalce ob Ptujski cesti seznanjala s 
projektom ter pripomogla k pridobivanju njihovih soglasij 
h gradnji.
Ob zaključku leta želim vsem skupaj, da nas v letu 2021 
povezujejo dobra dejanja s katerimi si bomo skupaj 
obogatili življenjski vsakdan.

FELIKS ČUČEK

Z izvolitvijo v občinski svet sem prevzel odgovornost, ki so 
mi jo zaupali naši občani. Tako se na vsako sejo občinskega 
sveta poskušam temeljito pripraviti, saj se zavedam, da 
mora biti vsaka podana kritika konstruktivna. Zadovoljen 
sem, ko vidim, da moja vprašanja in pobude obrodijo 
sadove. Realizirani so bili številni moji predlogi, in sicer 
obnovljen je bil mostiček pri zadnjem ribniku, pripomogel 
sem k nakupu stavbe bivše zadruge, postavljena so bila 
ogledala na nepreglednih izvozih na cesto… Prav tako 
lahko z zadovoljstvom zapišem, da je sodelovanje z 
županom, podžupanjo in občinsko upravo zgledno in 
primerno, kajti brez tega ne bi bilo uspešnega sodelovanja. 
Ob tej priliki bi se želel zahvaliti vsem članom občinskega 
sveta za njihovo sodelovanje, saj lahko le s skupnimi močmi 
dosežemo zavidljive uspehe v naši občini.
Vse dobro v novem letu 2021!

Vsem krajankam in krajanom želim miren božič, 
zadovoljstva polno novo leto 2021.

Spoštujmo svoje bližnje, imejmo se radi.
V upanju, da si leta 2021 stisnemo roke

vsaj na razdalji metra in pol.

Feliks Čuček, občinski svetnik

LEONIDA GAVEZ ŠERBINEK, DAMIR 
PEKIČ IN BOŠTJAN HOČEVAR

Tudi v tem burnem, z virusom obarvanem letu 2020, smo 
nadaljevali z delom in programom naše stranke, ki je 
organizirana s ciljem, da s svojimi idejami in s posluhom za 
ideje občanov in občank prispeva k nadaljnjemu dialogu 
in razvoju Občine Miklavž na Dravskem polju. Prioriteta so 
zagotovo programi, ki se dotikajo skrbi za človeka. 
Na naš predlog je bil sprejet Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Miklavž 
na Dravskem polju. S to spremembo se je izboljšal položaj 
dijakov in študentov iz socialno šibkejših družin, izenačil se 
je status rednega ali izrednega dijaka oz. študenta ter člen, 
kjer se lahko za občinsko štipendijo potegujejo nadarjeni 
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učenci na športnem področju in učenci, ki kažejo posebno 
nadarjenost na področju kulture.  
V letu 2019 je sledilo kar nekaj podražitev položnic. Bili smo 
proti povišanju zneska položnic podjetja Snaga,  d.  o.  o. 
Na seji smo tudi opozorili podjetje Snaga, d. o. o., da smo 
občani, s tem ko vestno ločujemo odpadke, nagrajeni 
z višjimi položnicami v primerjavi z drugimi občinami. 
Trenutni sistem zbiranja odpadkov je edini pravilen, le da 
podjetje Snaga, d. o. o. temu ne sledi.
Občinsko upravo smo opozorili na dejstvo, da Občina za 
promocijo športa ni namenila prav nobenih sredstev. 
Odziva ni bilo. Prav tako smo opozorili, da je izvajalec 
obnove športnega igrišča v Miklavžu slabo izvedel to 
obnovo. Še danes so ob dežju vidne luže na igrišču, kar je 
nesprejemljivo.
Na seji smo izrazili dvome glede gradnje toplotne 
črpalke sistema voda-voda na mestih, ki se nahajajo v 
vodovarstvenem območju, glede na to, da se v bližina 
nahaja Magna. Ta problem je bil predstavljen direktorici 
Energetske agencije za Podravje dr. Vlasti Krmelj. Žal, še do 
danes nismo prejeli odgovora.
Med drugim smo podali pobudo o povišanju protihrupne 
ograje blizu naselja Dravski Dvor. Odgovor DARS-a ni 
omembe vreden, zato smo se obrnili na občinsko upravo, 
naj od DARS-a pridobi konkretne podatke.
Na seji smo opozorili na spoštovanje Kodeksa izvoljenih 
predstavnikov v Občinski svet. Spoštljiv odnos med 

županom, občinsko upravo, občinskimi svetniki in člani 
Krajevnih svetov je temelj sodelovanja, saj bomo le z 
dialogom dosegali boljše rezultate. 
Zagovarjamo transparentnost projektov. Izkazalo 
se je namreč, da smo občinski svetniki vključeni v 
izdelavo dokumentacije šele, ko je že vse pripravljeno. 
Težava namreč nastane pri lovljenju rokov in hitrem 
potrjevanju pomanjkljivih projektov, kot je bila potrditev 
Dokumentacije identifikacije investicijskega projekta za 
tržnico pri trgovini Spar.
Na podlagi dosedanjih izkušenj je naša stranka predlagala, 
da se vsi razvojni progami ponovno pregledajo in se 
ovrednotijo po prioriteti. Do tega trenutka to ni bilo 
izvedeno. 
Prioritetne naloge Občine, kot so določene z Zakonom o 
lokalni samoupravi, bi morale biti usmerjene k izboljšanju 
osnovnega šolstva, varstva otrok in s tem povezane varne 
šolske poti. Še vedno ni izvedena tako varna šolska pot 
v samem kraju Dravski Dvor kot tudi varna šolska pot 
med Dravskim Dvorom in Dobrovcami. Kot je razvidno iz 
predloga proračuna, bo Občina k temu projektu pristopila 
šele po letu 2024.  
Drage občanke in dragi občani, pred vrati so božični 
prazniki. Naj bodo zdravi, mirni, družinsko obarvani. 
Ostanite zdravi. Želimo vam in vašim najbližjim lepe 
praznike in vse dobro v novem letu 2021. V kolikor imate 
vprašanje, pobudo, problem, smo vam na voljo. 

Drage občanke in občani!

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

Lepe izkušnje preslikajmo 
v prihajajoče se leto. 

Srečno, zdravo in 
zadovoljno 2021!
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SILVO GERMAN

Za nami je že polovica mandata. Če se ozremo nazaj, lahko 
hitro opazimo, da je bilo v naši občini v tem obdobju veliko 
narejenega, obnovljenega in posodobljenega. Prihajam 
iz Dravskega Dvora, tako bi se osredotočil na investicije v 
našem kraju. Pridobili smo: kanalizacijski sistem po novem 
načinu gradnje v celotni Lovski ulici s posodobljenim 
načinom odvajanja meteornih vod; obnovljeno je 
vodovodno omrežje; na novo je bilo zgrajeno plinsko 
omrežje; novi vodi za telekomunikacije in električno 
omrežje, ki sedaj potekajo pod cesto; razširjena je asfaltna 
površina in postavljene hitrostne ovire skupaj s pločnikom, 
ki je podaljšan do meje s sosednjima občinama; postavljena 
je tudi prometna signalizacija in javna razsvetljava. Tako je 
Lovska ulica postala ena najlepših v naši občini in predstavlja 
pravo malo promenado. Proti koncu poteka izgradnja 1. 
faze v Ulici 8. februarja z vsemi obnovljenimi vodi, vključno 
s širitvijo vozišča. Potekajo pa tudi pogovori med občino 
ter izvajalcem o izgradnji dela pločnika od Lovske ulice do 
gostilne, kar bi pomenilo dokončno ureditev navedene 
ulice na lokalno cesto.
Cenjene občanke in občani naše občine, v prihodnjem letu 
vam želim zdravja, veselja in toplih sončnih dni.

SONJA HORVAT TUŠEK

V letošnjem „viharnem“ letu 2020, polnem prilagajanja 
novim razmeram, ki jih je povzročil novi koronavirus, smo 
s poudarkom na ohranjanju pozitivizma peljali začrtane 
investicijske aktivnosti naprej in poskrbeli za njihovo 
uresničitev. S trdim delom in vztrajnostjo ter s skupnimi 
močmi smo poskrbeli za vrsto investicij, ki izboljšujejo 
življenje v občini. Med najpomembnejšimi so:
–  ureditev nekaterih novih odsekov cest v Miklavžu in 

ureditev dela kanalizacije v Dravskem Dvoru,
–  ureditev športnih igrišč in makadamskih cest,
–  izvedba prireditev s pomočjo društev v okviru projektov, 

prijavljenih na LAS, med drugim za športni objekt pri 
taborniškem domu v Miklavžu, nabavo stojnic in garaže 
za skladiščenje stojnic, ureditev prostorov v 1. nadstropju 
športnega objekta v Dobrovcih,

–  izvedba energetske sanacije občinske zgradbe v Miklavžu 
ipd.

V letošnjem korona času smo oz. ste znali stopiti skupaj 
in pokazali ste svojo solidarnostno in prostovoljsko noto, 
za katero ugotavljam, da je v naši občini ne primanjkuje. 
Ostanite takšni še naprej, vztrajajte pri svojih lastnih in 
skupnih interesih in predvsem ostanite zdravi. Tudi v 
prihajajočem letu 2021.

MAJDA DOBAJ

Čeprav je novi koronavirus zaznamoval to leto, je bilo 
narejenega precej v dobrobit vseh občanov in občank. Kot 
krajanka Dravskega Dvora sem zelo vesela, da smo pričeli 
urejati kanalizacijo v Ulici 8. februarja. Velja izpostaviti tudi 
ureditev igrišč v Športnem parku Miklavž. 
Sicer pa se razmere v državi odražajo tudi pri izdatkih za 
socialne transferje, s čimer smo se soočili v odboru za 
socialo in zdravstvo. Več je šlo iz proračuna za zavarovanja 
brezposelnih, za doplačila oskrbovancem v domovih 
.Ohranili pa smo višino financiranja društev, ki delujejo na 
področju sociale in zdravstva. Pravilnik za štipendiranje 
je korigiran tako, da so dobili možnost za štipendijo tudi 
izredni študenti. Žal smo bili primorani potrditi tudi višje 
cene odvoza smeti.
V prihodnje želim, da se uredi varna šolska pot na relaciji 
Dravski Dvor - Dobrovce. V Dravskem Dvoru je treba 
nadaljevati z urejanjem kanalizacije, urediti še razsvetljavo 
pri športnem igrišču, postaviti večnamensko igralo in 
obnoviti obstoječa.
Ob koncu leta želim vsem zdravja, strpnosti in moči, da 
zdržimo, dokler ne pride spet čas za druženja, ki jih vsi že 
zelo pogrešamo. 

Naj vas v novem letu povezujejo  
lepe misli in iskrene želje,

da skupaj obogatimo življenjski vsakdan.
Želimo vam mirne in tople praznike 

ter obilo sreče v letu 2021.

Občinski odbor DeSUS
Miklavž
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VLADO MAKSIMOVIČ

Čeprav smo vsi preokupirani z novim koronavirusom 
in razmišljanjem, kako v trajajoči epidemiji živeti in ne 
znoreti, pa smo dolžni biti pozorni tudi na dogajanja v naši 
lokalni skupnosti. Območje naše občine je obremenjeno 
s slabim zrakom ter zdravju škodljivimi PM10 delci in je z 
vladnim odlokom razglašeno za degradirano območje. 
Zato dodatnih obremenitev našega okolja ne bi smelo 
biti. Kljub temu pa se okoli Mariborskega letališča, na 
okoli štiristo hektarjev rodovitne kmetijske zemlje in 
ožjem vodovarstvenem območju, snuje postavitev 
multimodalnega cargo logističnega centra ter vetrnih in 
sončnih elektrarn. Po oceni NIJZ so vodonosniki Dravskega 
in Ptujskega polja že čezmerno obremenjeni z nekaterimi 
nevarnimi snovmi in dodatni vplivi ter onesnaženje 
podzemne vode na vodovarstvenem območju lahko sto 
petinšestdeset tisoč prebivalcem Slovenije ogrozi oskrbo 
z zdravstveno ustrezno pitno vodo v zadostnih količinah. 
Industrijski obrat Magna, ki naj bi ostal zaprt tudi v letu 
2021, je zahteval več kot sto hektarjev najboljše kmetijske 
zemlje. Po oceni stroke gre za idealna kmetijska tla 
neprecenljive vrednosti, ki jih je narava ustvarila skozi več 
deset tisoč let. 
Verjamem, da ni razumnega človeka, ki bi nasprotoval 
razvoju in ustvarjanju novih delovnih mest, vendar, ko pa 
se to počne na način, da se v interesu kapitala uničuje in 
ogroža osnovne človeške fiziološke potrebe (voda, zrak, 
hrana) ter ogroža zdravje in varnost ljudi, pa ne moremo 
in ne smemo biti tiho. Kot pravi rek, v aktivnosti in slogi 
je moč, zato moramo, ko gre za zdravje in varnost ljudi, 
združno spremljati dogajanja ter pravočasno protestirati 
zoper nespametno in neodgovorno politiko. 
Vsem občankam in občanom naše občine želim vesele 
božične praznike ter zdravo in zadovoljno leto 2021.

DUŠAN JANŽEK, občinski svetnik in 
predsednik KS Miklavž

Ena prvih stvari, ko je epidemija izbruhnila v vsej svoji 
celovitosti, je bila, da je občina kupila zaščitne maske 
za vsakega občana, katere smo vsem dostavili na dom. 
Obnovljena so bila igrišča pri osnovni šoli Miklavž, 
nadaljevali smo s plinifikacijo, istočasno pa smo v 
skupni kanal polagali optično napeljavo dveh različnih 
ponudnikov za kabelsko televizijo ter napeljavo za javno 
razsvetljavo skupaj s temelji za poznejšo montažo svetilk. 
Pri tretjem ribniku je bilo izvedeno saniranje mostu, preko 
katerega vodi kolesarska pot v smeri Dogoš in Starš, po isti 
poti pa vozijo tudi lastniki njiv v smeri reke Drave. V ulici 
Nad izviri smo na željo voznikov kmetijske mehanizacije 
zamenjali hitrostne ovire, saj tako lažje vozijo po cesti. 
Obnovljena je bila celotna zgradba občine Miklavž, 

istočasno pa je potekala tudi ureditev okolja. Opravljen je bil 
nakup zgradbe, kjer je bila pred časom kmetijska zadruga 
Hoče. V Ulici Kirbiševih smo krajani obnovili igrala, občina 
pa je dokupila nove elemente tako, da je igrišče za naše 
najmlajše ponovno primerno za igro. Obnovili smo Ulico 
Zlatke Karer, kjer je sedaj zgrajen pločnik od Ptujske ceste 
do otroškega igrišča, po celotni ulici pa je postavljena tudi 
nova javna razsvetljava, položena optična napeljava dveh 
ponudnikov, del ulice pa je dobil novo asfaltno preplastitev 
ter novo horizontalno in vertikalno signalizacijo. Tudi 
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spominsko obeležje „Kurirčkov kamen“ je dobilo na novo 
urejen in primeren prostor. Ob vstopu v  mesec december 
ste že lahko opazili  novoletno okrasitev kraja z novimi 
okraski opremljenimi z novejšo led-tehnologijo, katere 
poraba energije je neprimerno nižja od prejšnje, novo, 
lepšo podobo pa je dobilo tudi krožno križišče na Ptujski 
cesti za smer Dobrovce - Skoke in Dravski Dvor.
Skozi vse leto so potekale aktivnosti za pripravo sanacije 
Ptujske ceste. V prihodnjem letu lahko pričakujemo 
tudi dokončanje celotnega novega stanovanjskega 
naselja Zelena terasa, na katerem je postavljenih že 28 
stanovanjskih hiš, kar pomeni, da se bo v naš kraj na novo 
priselilo okoli 100 prebivalcev, da pa sploh ne navajam, 
koliko jih bo prišlo še v druga stanovanjska naselja in 
individualne hiše, ki se kar množično gradijo. Pričele so 
se že tudi aktivnosti za poimenovanje nanovo nastalih 
ulic. Seveda pa so pri vsem, kar je navedeno kot tudi pri 
številnih manjših zadevah, ki so se dogajale skozi vse 
leto, sodelovali članice in člani krajevnega sveta Krajevne 
skupnosti Miklavž, odbori občinskega sveta in seveda 
Občinski svet Miklavž na Dravskem polju. Da pa je bilo vse 
našteto realizirano, pa je seveda poskrbel miklavški župan 
in občinska uprava. Vsem se iskreno zahvaljujem.
V prihodnje bi bilo v naši občini potrebno dati še večji 
poudarek čistemu zraku glede na to, da spadamo skupaj 
z Mariborom med degradirana območja. Preko Eko-sklada 
lahko vsi naši občani pridobijo do 50 % subvencije na kurilne 
naprave, družine, ki pa imajo status socialno ogroženih, pa 
dobijo 100 %. Poskrbeti bo potrebno tudi, da posamezniki 
ne bodo več kurili odpadnega in neprimernega lesa ter 
drugih odpadkov, saj s tem močno onesnažujejo okolje, 
da pa ne omenjam vseh sosedov, ki zaradi tega ne morejo 

Vsem občankam in občanom občine Miklavž
želimo mirne božične praznike,

v novem letu 2021 pa veliko zdravja,
uspeha in osebne sreče.

zračiti stanovanj ali sušiti perila na prostem.
O vsem tem in še o marsičem drugem pa se bomo razpisali, 
ko bo sprejet občinski proračun za leto 2021.

KRAJEVNI SVETI
KS DOBROVCE

Svet krajevne skupnosti Dobrovce se je do konca novembra 
2020 sestal na 11 rednih sejah in dveh koordinacijah vseh 
štirih krajevnih svetov.
Realizacija predlogov v letu 2020 in sicer:
–  odkup župnijskega zemljišča za cestni preboj iz Mladinska 

do Vrtne ulice, 
–  ureditev cerkve z novimi okni,
–  nakup betonske mize in klopi na »Flančiču«,
–  ureditev obvozne makadamske ceste (Mladinska–Vrtna 

ulica),
–  ureditev prostorov DU Dobrovce prostor za druženje in 

ogrevanje prostorov,
–  ogrevanje prostorov GD Snežka v ŠP Dobrovce,
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–  namestitev defibrilatorja in novih podlog pod igrali v ŠP 
Dobrovce,  

–  optični priključek Wifi for EU v večnamenskem objektu v 
ŠP Dobrovce,

–  postavitev nadstreška in ograje - vrtec Ciciban.
–  zamenjava lesa na spomeniku padlim borcem 
Največja pridobitev za kraj v letu 2020 je dokončanje 
prostorov v 2. etaži večnamenske stavbe v ŠP Dobrovce, s 
čimer je svet KS Dobrovce pridobil lastne prostore in sejno 
sobo za potrebe seminarjev, sestankov in občnih zborov. 
Investicija je bila sofinancirana z deležem 85 % evropskih 
sredstev. 
V prihodnjem letu 2021 nas čaka izredno pomemben 
projekt, kot je dolgo pričakovana obnova ceste Dobrovce-
Miklavž. V predlogu za proračun 2021 je še kar nekaj želja, 
njihova uresničitev pa bo odvisna od finančne vzdržnosti 
proračuna. Zato društva in krajane naprošamo, da v času, ki 
je pred nami, izkažejo solidarnost in razumevanje. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo občini Miklavž in PD 
Matej Bor za novoletno okrasitev kraja, da vsako leto 
poskrbita za zasaditev rož v korita, ki so po celotnem kraju.

Robert Meznarič, 
predsednik KS Dobrovce

KS DRAVSKI DVOR

Kljub temu, da je bilo leto 2020 zelo turbulentno, smo se 
trudili, da smo delovali kar se da aktivno in v korist občine 
in še posebej KS Dravski Dvor. Marca smo izpeljali edino 
prireditev,  ki smo jo posvetili ženskam na Dravskem Dvoru. 
Organizirali smo predstavo« Nakup lovske opreme«. Po 
izbruhu covid - 19 smo s pomočjo občine delili zaščitne 
maske v vsako gospodinjstvo in redno opozarjali krajane, 
na upoštevanje ukrepov in navodil vlade. Junija smo 
prostore KS odstopili v uporabo občinski upravi, ki se je 
preselila na Dravski Dvor zaradi prenove občinske stavbe, 
kjer so delovali vse do zadnjega tedna v mesecu novembru, 
ko so se preselili nazaj v prenovljene prostore. 
Konec meseca oktobra se je začela gradnja kanalizacije v 
Ulici 8. februarja, ki je zadnja ulica v celotni občini, ki še ni 
opremljena z kanalizacijo.
Prizadevali smo si za izgradnjo pločnika, ki bi povezoval 
vse 4 ulice na Dravskem Dvoru, vendar neuspešno. Prav 
tako so si naši najmlajši krajani želeli večnamensko igralo 
na otroškem igrišču, ki pa ga prav tako žal niso letos 
dočakali. Želimo si, da se v letu 2021 nadaljuje izgradnja 

kanalizacije, ter izgradnja pločnika, kasneje pa tudi 
povezava s pločnikom Dravski Dvor - Dobrovce, saj nam 
mora biti varnost krajanov na prvem mestu.
Glede na trenutno zdravstveno situacijo v državi bo letošnji 
december manj vesel, želim pa si , da praznike preživite 
zdravi in v krogu družine. Upamo da bo 2021 manj stresno, 
da se bomo lahko ponovno družili na prireditvah v KS in da 
se bodo stvari postavile nazaj na tirnice.
Vsem skupaj želim lepe praznike in srečen, zdrav skok v leto 
2021.

Boris Ploj,
predsednik KS Dravski Dvor
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KS SKOKE

Leto 2020 je bilo najtežje v mandatu in pol vodenja KS 
Skoke. Na žalost je bil to spopad s corona-virusom, ki je 
prerasel v novodobno kugo in nas bo za vedno zaznamoval.  
V začetni fazi smo vse skupaj vzeli premalo resno in 
odgovorno, saj smo verjeli, da se to dogaja nekje daleč od 
nas. Kmalu pa smo ugotovili, da je svet, v katerem živimo, 
majhen, in virus se je z veliko naglico naselil tudi med 
nas. Žal smo se morali zaradi tega odpovedati številnim 
dogodkom v našem kraju. To so: prireditev ob materinskem 
dnevu, postavitev mlaja, praznik KS Skoke, kostanjev 
piknik, otvoritev športnega parka Skoke...
Kljub vsem tegobam pa smo naredili zelo veliko. Skupaj 
z občinsko upravo in nekaj posamezniki smo zgradili 
večnamensko nadstrešnico v športnem parku Skoke, ki 
bi naj in bo služila druženju in rekreiranju naših krajanov. 
Tisti, ki so v tako imenovani dnevni sobi Skok sredi gozda in 
travnikov že preživeli nekaj, časa so bili navdušeni.
V mesecu oktobru smo pričeli s pripravo za božično-
novoletno okrasitev našega kraja. Praznične lučke že 
gorijo po vsej občini in prepričan sem, da so Skoke letos 
res čudovito okrašene. Želeli smo organizirati tudi božični 

koncert na prostem, a žal zaradi že znanih ukrepov to ne 
bo mogoče.
Za prihodnje leto imamo pripravljenih kar nekaj načrtov 
in verjamem, da jih bomo z dobro voljo in pridnostjo 
uresničili. Naš kraj želimo še polepšati in vam vsem 
omogočiti še prijetnejše bivanje !
Spoštovane krajanke in krajani KS Skoke! V svojem in v 
imenu krajevnega sveta Skoke Vam v letu, ki prihaja, želim 
veliko dobrega!

Zdenko Čuš,
predsednik KS Skoke

ODPADKI ALI SUROVINE?
V današnji »potrošniški« družbi se le stežka izognemo 
odpadkom, ko poskušamo zadovoljiti svoje potrebe z 
nakupovanjem dobrin. Zato je toliko bolj pomembno, da 
o tem razmišljamo že ob samem nakupovanju izdelkov. Če 
le hočemo, se lahko odločimo za nakup izdelkov, ki imajo 
manj embalaže oziroma je embalažo mogoče ponovno 
uporabiti. To je lahko vračljiva embalaža ali embalaža 
iz materialov, ki jih je možno ponovno uporabiti. V tem 
primeru lahko iz »odpadkov« pridobimo surovine. Le-te 
lahko uporabljamo za nove izdelke, ki bodo zadovoljevali 
naše potrebe, ne da bi ponovno pridobivali surovine iz 
narave.

Kadar se odpadki pomešajo med seboj, jih je potrebno 
ponovno ločiti glede na material, iz katerega so izdelani. 
To precej podraži ali tudi onemogoči izvedbo postopkov 
za ponovno uporabo. Resnično je pomembno, da temu 
posvetimo del naše pozornosti in tako prispevamo k 
zmanjšanju negativnih vplivov na naravo oziroma nas 
samih.
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SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 
MARIBOR

Skupna uprava je v letu 2020 za ustanoviteljice izvajala 
naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega 
redarstva in varstva okolja, v prihodnje pa bomo 
predvsem zaradi stimulativnega državnega financiranja 
našo dejavnost širili tudi na ostala zakonsko opredeljena 
področja.
Namen vzpostavljanja skupnih občinskih uprav je 
povezovanje, naša obveza in poslanstvo pa sta ustvarjanje 
pogojev za boljše, varnejše in bolj zdravo življenjsko okolje.
Ker je ena izmed nalog skupne občinske uprave tudi 
informiranje, vam tokrat posredujemo koristne informacije

Skupna služba varstva okolja
•  Subvencije in ugodni krediti za okolju prijazne nalože 

(EKO sklad)
Občane občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave 
Maribor-Skupne službe varstva okolja obveščamo, da je 
na spletnih straneh EKO-sklada odprtih še kar nekaj javnih 
pozivov za nepovratne finančne spodbude občanom v 

18 občin širšega mariborskega območja 
je konec leta 2019 z namenom skupnega 

opravljanja določenih strokovnih in razvojnih 
nalog ustanovilo Skupno občinsko upravo 

Maribor.

nove naložbe rabe obnovljivih virov energije (OVE) in večje 
energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (URE), ki so na 
razpolago do objave zaključka javnega poziva. Spodbude 
so na voljo kot subvencije in/ali krediti, naložbe so lahko 
samostojne ali skupne, temu pa so prilagojeni tudi javni 
pozivi.

Kurilna sezona prihaja z zamudo
Letošnja kurilna sezona se je pomaknila kar daleč proti 
koledarski zimi. V oktobru smo beležili dokaj visoke 
temperature zunanjega zraka, ki se nadaljujejo tudi v 
novembru. Vztrajanje toplega vremena pa zamika tudi 
kurilno sezono, kar je z vidika kakovosti zraka sicer dobro, 
je pa, žal, kazalec vse večjih podnebnih sprememb v 
lokalnem okolju. 
H kakovosti zunanjega zraka lahko veliko prispevamo 
občani sami, saj je v zimskih mesecih ta precej slabša, kar je 
povezano s kurilno sezono in prometom.
Ogrevanje stavb, priprava tople sanitarne vode in hlajenje 
imajo na kakovost zraka občuten vpliv, zato je zelo 
pomembna taka izbira energenta, ki najmanj onesnažuje 
okolje.
Kljub splošnim smernicam o uporabi ustreznega energenta 
pa v praksi še zmeraj velik delež odpade na fosilna goriva 
in kurjenje z lesno biomaso, prav tako nam velikokrat 
menjavo stare kurilne naprave onemogoča finančno stanje 
gospodinjstva.

Kaj lahko sami naredimo za boljši zrak?
O kurjenju lesnih goriv je bilo že veliko napisanega, 

Nekaj primerov DOBRE in SLABE prakse!

+ Nakupujemo preudarno.
+  Odpadke v gospodinjstvu pravilno ločujemo in 

odlagamo v za to predvidene posode.
+ Biološke odpadke kompostiramo

 X Odlaganje odpadkov v naravo
 X  Mešanje odpadkov glede na izvor (gospodinjstvo ali 

dejavnost)
 X  Odlaganje odpadkov iz dejavnosti in gospodinjstev 

v javne posode za smeti (avtobusna postajališča, 
pokopališče, igrišča…)

    
Črt Sekač,

občinska uprava

ZBIRNI CENTER – PRAZNIČNI DELOVNI ČAS

Obveščamo vas, da bo zbirni center v četrtek, 24. 12. 
2020 in v četrtek, 31. 12. 2020 obratoval po skrajšanem 
delovnem času, in sicer od 15. do 18. ure.
Hvala za razumevanje! 
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glede na dejstvo, da je lahko nepravilno kurjenje velik 
onesnaževalec zraka, pa vseeno velja poudariti pomen 
naslednjega:

Pravilna izbira kurilne naprave
Sodobne naprave so tehnološko napredne, imajo 
večji izkoristek in zato nižje stroške energenta, pa tudi 
občutno nižje ravni izpustov dimnih plinov v ozračje. 
Predimenzioniranost kurilne naprave vodi v prehitro 
zgorevanje in oddajanja prevelike količine toplote v 
prostore, s čimer znatno povečujemo stroške!

Kakovost goriva
Za kurjavo so primerna polena, lesni briketi ali peleti iz 
naravnega, kemično neobdelanega lesa. Barvan, lepljen in 
umazan les ni primeren za kurjavo!
Drva za takojšnjo uporabo morajo biti primerno suha. 
Glede na okolje se sušijo različno dolgo - od enega leta za 
smreko in topol ter tudi do treh let za hrast. Vsebovala naj 
bi manj kot 20 % vlage, saj imajo vlažna manjši izkoristek, 
povzročajo večje onesnaženje zraka in tudi višje stroške. 
Prav tako je pomembna velikost polen, s čim manj lubja, 
brez trohnobe.
Lesni peleti so različnih kakovostnih razredov (A1, A2 
in B za domačo rabo in I1, I2 in I3 za industrijsko rabo); 
opredeljeni so glede na delež pepela, vlažnost, gostoto 
nasutja in mehansko obstojnost (delež finih delcev). 
Različni so glede na vrsto lesa (kalorična vrednost), prav 
tako pa so raznovrstne sestave (čist les, lubje, smola in 
druge primesi) in dimenzij (premer in dolžina). Kakovostni 
peleti se izkazujejo s certifikatom.

Način kurjenja
Najprimernejši način je zgornje odgorevanje goriva od vrha 
proti rešetki, ki se izvede tako, da najprej zlagamo večja 
polena (vzporedno ali križno), nanje polagamo manjše 
nasekana drva ali trske, med katere položimo vžigalni 
material (npr. lesna volna). Z dovodom zraka uravnavamo 
plamen. Faza vžiganja in segrevanja mora biti čim krajša, saj 
v nasprotnem primeru prihaja do nepopolnega zgorevanja 
in tvorbe CO.

Ne pozabite na obvezno uporabo senzorjev za ogljikov 
monoksid!

Vzdrževanje kurilne naprave
Redno čiščenje pepela in pravilno vzdrževanje v skladu 
z navodili proizvajalca sta pogoja za  dobro delovanje 
naprave in zmanjšanje izpustov v prostor in zunanji zrak. 
Prav tako je pomembno izvajanje rednih pregledov in 
čiščenje dimniških naprav.
Ob doslednem upoštevanju teh osnovnih pravil bo 
zgorevanje v peči s svetlim rumenim ali modrikastim 
plamenom, brez vidnega dima in nizkimi emisijami, 

medtem ko sta za visoke emisije značilna temnejši, rdeč 
ali celo črn plamen in sajast dim, v dimniku pa so opazne 
sajaste in katranske obloge (možnost dimniškega požara).
Čeprav lesna biomasa velja za ekološko prijazno, pa lahko iz 
zapisanega ugotovimo, da z neustreznim načinom kurjenja 
okolju povzročimo veliko škode (povišane koncentracije 
PM delcev, benzo(a)pirena, črnega ogljika in drugih 
onesnaževal iz nepopolnega izgorevanja), ki se nam vrača 
v obliki številnih respiratornih, krvožilnih in srčnih bolezni.

Kurjenje odpadkov?
V zadnjih letih se je močno povečala uporaba malih 
kurilnih naprav na lesna goriva v gospodinjstvih, saj je les 
finančno dokaj ugoden energent oziroma ga je v našem 
okolju relativno veliko. Ob tem opažamo tudi povečano 
onesnaženje zraka s trdimi delci na račun kurjenja, kar 
dokazuje vedno večji delež črnega ogljika v teh delcih. Ob 
lesu ljudje kot gorivo uporabljajo različne snovi/odpadke, 
ki v peč ne sodijo, zato so vse bolj pogoste pritožbe zaradi 
tovrstnih brezvestnih ravnanj posameznikov. Vedeti 
moramo, da je mogoče po izpustu iz dimnika (količina, 
barva, gostota dima) sklepati o neustreznem kurjenju.
V skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki 
je kurjenje le-teh prepovedano, saj s takim početjem 
neposredno škodujemo naravi in ogrožamo zdravje ljudi 
okoli sebe.
Glede na pritožbe občanov in z namenom preprečevanja 
nepotrebnega onesnaževanja okolja bo občina organizirala 
poostren nadzor z okoljsko inšpekcijo in dimnikarsko 
službo, s katerim želimo zagotoviti ustrezno in znosno 
bivalno okolje za vse občane ter preprečiti nepotrebne 
zdravstvene težave. Ob tem prosimo vse, da spoštujete 
predpise in se na tak način vedete odgovorno do sebe, 
svojih bližnjih in ostalih prebivalcev.
Z napačnim načinom kurjenja ne povzročamo težav samo 
sebi, ampak škodljivo vplivamo tudi na bližnjo okolico in 
tamkajšnje ljudi, ki vdihavajo onesnažen zrak iz našega 
kurišča!

Viri:
•  Vzdrževanje kurilnih naprav in toplotnih črpalk pred in po 

kurilni sezoni, Energap
•  Kakovost peletov v Sloveniji 2019, Gozdarski inštitut 

Slovenije
•  Zgorevanje lesa v malih kurilnih napravah; Jože Kaplar, 

spletna stran MOP
Irena Kozar, 

strokovna sodelavka

mag. Zorica Zajc Kvas,
vodja SOU Maribor
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LEKARNA MIKLAVŽ
V SKRBI ZA NAŠE ZDRAVJE

ZAHVALA KMETIJI LAH IN 
KMETIJI RUKAV

Prav v času izrednih, epidemioloških razmer je oskrba 
z zdravili, zaščitnimi sredstvi in drugimi izdelki, ki so 
namenjeni ohranjanju in krepitvi zdravja, izredno 
pomembna. Tako v pomladnem kot zdajšnjem 
epidemiološkem obdobju je oskrba lekarne v Miklavžu in 
njene podružnice v Staršah nemotena. Magistra farmacije 
Maja Vrabl-Miglar s svojo ekipo skrbi za zalogo potrebnih 
zdravil, ki se na varen način v lekarni v Ulici Planinčevih 
73 v Miklavžu in v izrednih situacijah tudi z dostavo izroča 
občanom in občankam Občine Miklavž. Slednja ugotavlja, 
da je med ljudmi v primerjavi s pomladnim obdobjem 
manj panike, več organiziranosti in tudi čakalnih vrst ni 
dolgih kljub posamičnemu vstopu v prostore lekarne. 
Zelo razumno ravnajo ljudje, ki imajo potrjeno okužbo ali 
podobne znake in na podlagi telefonskega klica določijo 
drugo osebo ali mesto, kjer se zdravilo izroči za prevzem. 
Trudijo se, da ne bi okužili drugih, kar je dejansko edino 
lepo in etično. „Ljudje se obnašajo zelo odgovorno, 
upoštevajo ukrepe, nosijo maske. Vsi delamo tako, tudi mi 
zaposleni v lekarni, da bi bili vsi varni. Mi, ker moramo biti, 
če hočemo delati, in tudi naše stranke, ki želijo ostati varne 
in zdrave,“ je še dodala vodja miklavške apoteke. 
Vrabl Miglarjeva nam je še zaupala, da je zvezda tega 
drugega vala vsekakor D-vitamin, s katerim so v njihovi 
lekarni zelo dobro založeni. Vsekakor je prav D-vitamin 
tisti, ki nam pomaga ohraniti imunsko odpornost, in tudi 
v primeru okužbe z virusom covidom bi naj ta potekala 
nekoliko lažje. V ponudbi ga imajo v vseh mogočih oblikah. 
Veliko ga predpisujejo tudi zdravniki, prav D-kapljice 
se namreč izdajajo zgolj na podlagi recepta osebnega 
zdravnika. Zdravil zoper povišano telesno temperaturo, 
bolečinam, glavobolom, za lažje izkašljevanje in lažje 

dihanje v miklavški in starški lekarni nikoli ne primanjkuje. 
Prav tako imajo na razpolago vso osebno varovalno 
opremo - maske, vizirje, rokavice, razkužila, po čemer tudi 
dejansko stranke veliko povprašujejo. 
V prehladnem obdobju svetujejo...
Enako kakor vsako leto v tem zimskem času, ko so dnevi 
krajši in se začno temperature nižati, je kot prvo potrebno 
poskrbeti za dovolj gibanja in fizične aktivnosti, zdravo 
prehrano in kolikor je možno omejiti stres, po potrebi 
uživajte vitamine. Maske v času epidemije covid-19 nam 
dejansko dajejo dodatno zaščito pred drugimi virusi in 
prehladnimi obolenji. Farmacevtke namreč opažajo, da 
je v tem obdobju manj sinusitisov, manj bolečin v grlu 
in prehladov. Čeprav se še vedno pojavljajo skeptiki o 
smiselnosti nošenja zaščitnih mask, so miklavške lekarnarke 
prepričane v nasprotno in v njihovo koristnost. 

Mateja Pleteršek

Dobrodelnost je neprecenljiva 
človeška vrednota, skrita v globini 
srca. Svoje srce sta tako odprli 
kmetija Lah iz Miklavža, ki je podarila 
tono krompirja, ter kmetija Rukav 
iz Dobrovc, ki je prav tako podarila 
krompir, ki ga bodo prejele socialno 
šibke družine v naši občini.

Občinska uprava Občine Miklavž 
na Dravskem polju v sodelovanju s 
Krajevnimi organizacijami Rdečega 
križa se donatorjema iskreno 
zahvaljuje. 
 

Občinska uprava
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MIKLAVŽEVANJE
V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU V ČASU KORONAVIRUSA

Pa vendarle kljub omejitvam, kljub številnim oviram, 
prošnjam, telefoniranjem in usklajevanjem smo uspeli 
pripraviti »miklavževanje«, saj bi bila ironija, če že ne 
rečem »greh«, da sv. Miklavž v Občini Miklavž na Dravskem 
polju ne bi obdaril naših najmlajših krajanov. A to ni 
bilo miklavževanje, kot smo ga bili vajeni vsa leta, saj ni 
potekalo po dvoranah posameznih krajev in sodelujoči 
smo bili prikrajšani za tiste neprecenljive iskrice v očeh 
otrok, ko so zagledali sv. Miklavža. Kljub pripravljenim 
različnim scenarijem, kako izvesti miklavževanje, smo bili 
primorani obdariti otroke kar na njihovih domovih. Sveti 
Miklavž je tako s pomočjo svojih pomočnikov (ob tej 
priliki se jim iskreno zahvaljujemo) v soboto, 5. decembra, 
dostavil darila na njihove naslove. Glede na to, da smo 
na opravljeno delo prejeli številne odzive staršev, ki jih v 
nadaljevanju tudi objavljamo, je bil naš namen dosežen, 
in sicer razveseliti otroke in privabiti nasmeh na obraze 
staršev. 

Najlepša hvala za obvestilo ter iskrena hvala še enkrat za 
vaše delo ☺ T. K.

Hvala za lepo presenečenje, ki ste ga pripravili za otroke. 
Škoda, ker jim daril ni dostavil Miklavž osebno, potem bi bilo 
doživetje še bolj čarobno. Mogoče v razmislek za prihodnje 
leto. Vem, da je bila »dostava« daril na dom izbrana kot edina 
možnost zaradi trenutnih razmer, vendar mislim, da bi se 
lahko takšno obdarovanje ohranilo tudi v bodoče - vsaj z naše 
strani. N. K.

Najlepša hvala za Miklavževo darilo. S…. je bila zelo vesela. 
Super ste se to spomnili. M. K.

Najlepša hvala za darilo, ki nikakor ni bilo simbolično, ampak 
pravo Miklavževo darilo. Otroci so bili navdušeni. Prav luštno 
je bilo, kako so pomočniki pozvonili, pustili darila pred vrati in 
tekli v avto ☺. B. B.

Škoda, da nam čas ni omogočil druženja in videnja Miklavža 
v živo. Upajmo, da bo drugo leto takšno kot vsa pretekla. Lep 
pozdrav in hvala vsem sodelujočim. B. B.

Iskrena hvala za Miklavževo darilce, ki nas je pričakalo pred 
vrati. Zelo lepa gesta občine. T. T.

Želel bi pohvaliti vaš trud in lepo gesto, s katero ste kljub 
tej situaciji s covidom-19 uspeli pričarati našim otrokom 
obdarovanje ob sv. Miklavžu. Res lepo, da ste vseeno našli 
način in obdarili otroke v občini Miklavž. D. B.
Rada bi se vam zahvalila za darila, ki sta jih prejela moja dva 
sinova L… in T… za Miklavža.
Res sta bila vesela . V. H.

Vsem, ki ste nam poslali prijazne besede, se iskreno 
zahvaljujemo ter vam želimo, da bo božič obžarjen z 
ljubeznijo in toplimi objemi vaših najdražjih, novo leto pa 
vam naj prinese veliko zdravja, polno drobnih presenečenj 
in presenetljivih radosti. Srečno 2021! 

Zrinka Majstorović,
občinska uprava

Leto 2020 se počasi poslavlja in večina 
nas si želi, da bi se življenje vrnilo v do 

nedavno poznane tirnice. Zaradi epidemije 
so bile odpovedane številne prireditve, ki 
jih pripravljamo v počastitev občinskega 

praznika, ni bilo možno izvesti odprtij 
zaključenih investicij, prav tako pa zaradi 
popolnih prepovedi zbiraj ni bilo številnih 

prireditev, ki se vsakoletno odvijajo v okviru 
veselega decembra.
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OBČINA

prijatelja

energijaplus.si 
080 21 15 
02 22 00 115

Prijateljem priporočite Energijo

plus. Ob sklenitvi pogodbe

bosta oba prejela dobropis v

višini 40 EUR, ki ga lahko

koristita za plačilo elektrike, 
zemeljskega plina oziroma 

ostalega blaga in storitev iz 
ponudbe Energije plus. 

Povabite neomejeno število 
prijateljev in prihranite tudi v 

naslednjih mesecih.

Akcija traja samo

 do 31. 12. 2020.

PRIPELJI
PRIJATELJA

Pripelji
En

er
gi

ja
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lu
s 
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o.

o.
, V

et
rin

js
ka

 u
lic

a 
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0

0
0
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2 x 40 EUR
           = 80 EUR

DOBROPISA
za vas in vašega 
prijatelja
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OBČINA

Za več informacij o ponudbi smo vam z veseljem na voljo:

02 22 843 43
info@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 

Ponujamo: celovito energetsko rešitev, prihranke pri stroških ogrevanja, brezplačni 
ogled in strokovno svetovanje na domu, akcijske cene paketne ogrevalne opreme + 
dodatno subvencijo, ugodno financiranje celotne energetske rešitve in zagotovljen 
servis vgrajene opreme. Zemeljski plin je čist energent in ne onesnažuje okolja.  
Z odločitvijo ZA ZEMELJSKI PLIN, prispevate svoj delež k čistejšemu okolju.

ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI

Želimo vam topline polno,
dobro in srečno leto 2021!

Vaša Plinarna Maribor
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Da bi gledali s srcem, da bi prepoznali 
dragocenost časa, da bi imeli srečo, zdravje, 
mir in da bi soustvarjali lepe trenutke, ki se 

jih bomo ob letu z veseljem spominjali.
(J. Volfand)

Nikoli sami.
Zavarovalno zastopanje SENEKOVIČ, d. o. o.

Rebeka, Lora, Ludvik
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OBČINA / DRUŠTVENA DEJAVNOST

Božično-novoletni prazniki so pravi čas, da delimo misli 
in želje ljudem, ki nam veliko pomenijo. Vsako besedo, 

vsak pogled, vsako dejanje in vsak nasmeh lahko 
prinese srečo ljudem. Četudi bodo prazniki drugačni, 

je vsak trenutek lahko nov začetek. Velika upanja 
ustvarjajo velike ljudi, zato radostno pojdimo naproti 

novemu letu. Letu 021.
Naše podjetje TIM TOTI MARKET se vsem kupcem in 

poslovnim partnerjem zahvaljuje za izkazano zaupanje 
v preteklih letih in upamo, da tudi v prihodnje 

nadaljujemo uspešno sodelovanje in vam želimo, da 
bi se nam in vašim najdražjim uresničilo mnogo želja v 

letu 2021.
Vse dobro vam želi TIM TOTI MARKET.

OBVESTILO
Naslednja številka Naših izvirov bo izšla v 
marcu, zato prosim vse sodelavce, da nam svoje 
prispevke tudi v novem letu pošljejo na  naslov 
urednistvo@miklavz.si najkasneje do 5. marca 2021.

Urednik

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvezd je med nami,
naj gre po svetu – rama ob rami 
svetloba z nami.
Tone Pavček

Spoštovane bralke in bralci Naših izvirov!
V dnevih, ko se poslavljamo od starega
in s pričakovanjem zremo v novo leto,
se želimo zahvaliti vsem,
ki so z nami soustvarjali vsebino Naših izvirov.
Našim bralcem, pa se zahvaljujemo za zaupanje in čas,
ki so si ga vzeli za branje, občinskega glasila.
Trudili se bomo, da bodo 
Naši izviri tudi v prihajajočem letu zanimivi za branje.

Želimo vam miren božič ter izobilje zdravja 
in osebnega zadovoljstva v novem letu 2021!
Uredniški odbor Naših izvirov

MIKLAVŠKA 
SONČNICA
IN PRIZNANJA ZA LEPO 
UREJENO OKOLJE

Čeprav je za nami izredno leto, pa narava in vsa njena pota 
gredo po ustaljenem ritmu. Tako ste tudi ljubitelji lepega 
bivalnega okolja z isto vnemo skrbeli za svoje domove, 
kmetije ali poslovne prostore. Sekcija za hortikulturo pri 
Turističnem društvu Miklavž je svojo letošnjo nalogo 
prav tako opravila in določila prejemnike priznanj za lepo 
urejeno okolje ter dobitnike miklavške sončnice. So pa 
žal epidemiološki ukrepi preprečili vsakoletno podelitev 
tovrstnih odličij. Zato vas obveščamo, da bo prireditev s 
podelitvijo priznanj izpeljana v letu 2021. 

Sekcija za hortikulturo pri 
Turističnem društvu Miklavž 

ZAHVALA
Vsem prijateljskim društvom, posameznikom in 
institucijam in še posebej občinski upravi na čelu z 
županom Egonom Repnikom se toplo zahvaljujemo za 
sodelovanje in istočasno sporočamo, da smo namesto 
novoletnih čestitk sredstva podarili v humanitarne 
namene Osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju

Društvo upokojencev Miklavž na Dravskem polju
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BOROVO LETO 2020!

Seveda je bilo treba leto 2019 zaključiti in Božičkovo 
odpravo na Flančiču po treh kraljih pospraviti na varno. Kdaj 
bo velika noč, smo listali po koledarju in pust je šest tednov 
prej. Ni bilo časa za dolge in široke razprave, ali povorka bo 
ali ne. Seveda bo in z veseljem smo sodelujočim sporočili, 
da bo letos potovanje med kraji občine manj naporno in 
da naj se pripravijo na veseli dogodek 23. 2. 2020. Nekateri 
so stare preobleke posodobili, nekateri izdelali nove in 
povorka je bila taka, da ji že dolgo ni bilo para.
Da bi praznični dan žena pričakali s šopki rož, z odpeto 
pesmijo na ustih, se veselili nastopov otrok in vnukov, smo  
dobili darilo vsi. Prišla je ga. Corona. 
Prepoved druženja, nič nakupovalne mrzlice, le v naravo. 
Na srečo je marec bil res »sušec« in nam nudil obilico 
sonca v prebujajoči se pomladi. Prišla je ta »velika noč« in 
z njo želja po druženju, po postavitvi zajčka in barvanju 
pisanic. Odeti v corona opravo smo postavili velikonočno 
dekoracijo in tako razveselili sebe in mimoidoče, misleč, 
samo da se nekaj dogaja in da bo že konec te zgodbe na C.  
Trave so se pozibavale v vetru in čakale na kosce. Letos jih 
ni bilo, so pa bili kosci in žanjice za žito. V okrnjeni sestavi 
smo postavili stave in čakali na ugodno vreme, da žito 
pospravimo.
Zrahljani ukrepi so nam dovoljevali, da smo družno s cepci 
mlatili žito in ga prečistili na stari vetrnik. Ko smo kovali  
načrte za jesenske dogodke, smo sodelovali pri obnovi 
Matejkovega križa 23. 8. in vmes postali član turistične 
destinacije »Visit ravno polje«, katere član je postala občina 
Miklavž. Nismo ponudnik storitev, se pa veselimo, da bi 
privabili na ogled naših dogodkov čim več obiskovalcev. 
Pričetek novega šolskega leta je napovedoval novo 

obdobje. Z več optimizma smo se pripravljali na zamujeno 
prireditev društva »poletna noč« TD Miklavž »Pozdrav 
jeseni«, na trgatev kavčine na Flančiču in na sodelovanje 
ob svetovnem dnevu turizma 27. 9.
 Ponovni razcvet Corone je narekoval tudi nove pogoje 
realizacije načrtovanih dogodkov. Nič odpetih pesmi za 
poletno noč, nič kuhanja kisle juhe, le pričakovanje ogleda 
naše prireditve ob svetovnem dnevu turizma. Obiskovalce 
smo na nam svojstven način popeljali od klopce do klopce, 
jim ponudili kmečko južino in seveda flančič vino. Za 
sladico so bili v veliki meri zaslužni mladi borovci. 
Kavčina pa je medtem pridno nabirala sladkor. 4.10 smo 
pobrali žlahtnino. Flančič mošt, ne boste verjeli, so nam 
11. 11. ob 11. uri ukradli. Vsako leto ista zgodba. Sedaj pa 
čaka Borov sodček, poln kristalno čiste kavčine, da z njo ob 
primernem času nazdravimo. 
Vedno bolj ga. Corona stiska obroč. Komaj nam je v teh 
meglenih dneh uspelo prižgati svečke adventa. Še malo 
pa bo Božiček na plavajočem oblaku oznanjal bližajoči 
se polnočni pok. Mi pa čakamo, da se nebo odpre in da 
vstopimo v obdobje energije nove dobe.
In za konec naj povzamemo!
Iz enega samega semena vzklije cvet in iz drobnega 
storža požene drevo. Tako je iz naših sodelovanj in srečanj 
zraslo trajno in trdno sodelovanje. Zato naj ob novem letu 
porečemo:
»Hvala, ker nam zaupate in nam dajete priložnost, da 
pokažemo, kaj zmoremo.«

Alenka Klasinc

Vse se prične 1. 1. ob 00 in 
tudi z 2020 je bilo tako. 

Polnočnemu poku so sledila 
zamujena praznovanja, 
občni zbori društev in na 

mizo položeni popisani listi, 
kaj  vse bomo počeli . 
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NK DOBROVCE
V COVIDLETU 2020

Gotovo bo letošnja nogometna sezona šla v zgodovino 
vseh klubov. Ne po slabih ali dobrih rezultatih, temveč 
po prisilnem počitku nogometašev, težkem pričakovanju 
želenih nogometnih aktivnosti in tekmah brez navijačev. 
Pa tudi po pričakovanju odločitev tekmovalnih organov, 
kdo bo prvi in kdo bo zadnji, kdo bo napredoval in kdo 
bo izpadel. Sezona se je krojila torej bolj administrativno, 
manj pa tekmovalno.
Naši mladi nogometaši so bili prikrajšani za celoten 
pomladni del sezone, pa tudi jesenskega so opravili le delno. 
Ekipa U7 se je komaj formirala z novimi nadobudnimi 5- in 
6- letniki, pa je že morala končati sezono. Ekipi U9 in U11 
sta se pogumno borili in po v večini s starejšimi tekmeci 

Ekipa NK Dobrovce U13 (letniki 2008 in 2009)

Elvino Podbrežnik v akciji – prvi strelec članske ekipe

dosegli dobre rezultate. Ekipa U13 je kadrovsko številna 
in kvalitetna ekipa pod vodstvom koordinatorja mlajših 
selekcij Edina Okanoviča, ki je bila konkurenčna vsem 
najboljšim ekipam v MNZ Maribor. Z največjim razočaranjem 
sta predčasni konec sezone sprejeli mladinska in kadetska 
ekipa, ki sta v zadnjih tekmah nanizali same zmage in se 
vzpenjali po prvenstveni lestvici. Članska ekipa je po dveh 
sezonah ponovno napredovala v 3. Slovensko nogometno 
ligo. Bila je težke boje na terenu, kateri so se žal večinoma 
končali z grenkim razočaranjem »bili smo blizu« ali »imeli 
smo smolo«. V podaljšani pomladni sezoni 2020/2021 jih 
čaka krčevit boj za obstanek med renomiranimi tekmeci iz 
celotnega vzhodnega dela Slovenije. Kvalitete za obstanek 
jim gotovo ne manjka. Vsem našim nogometašem želim 
predvsem zdravja v pričakovanju hitrega nogometnega 
snidenja.

Robert Meznarič,
predsednik NK Dobrovce

SVETOVNI DAN TURIZMA
TUDI NA »DVORIŠČU« RIMSKE GOMILE
27. 9. 2020 smo ob svetovnem dnevu turizma v okviru destinacije Visit Ravno polje odprli vrata na turistična 

dvorišča, med drugim tudi vrata rimske gomile. 
Obiskovalci so tako imeli priložnost spoznati naš kraj in 
doživeti nekaj novega. Presenečeni smo bili nad obiskom, 
saj so na ogled gomile prišli domači obiskovalci kot tudi 
obiskovalci iz bližnjih in malo manj bližnjih krajev, in sicer 
tudi iz Kidričevega, Maribora, Ptuja, Frama, Cerkvenjaka, 
Zreč, Rogaške Slatine, Zg. Velke. Obiskovalci se se pripeljali 
tudi s kolesi. Na stojnici ob gomili smo ponudili rimski 
kruh, domača jabolka, domač zeliščni čaj in vina Knez. 
Za obveščanje o dogodku se zahvaljujemo Sonji Breznik 
in destinaciji Visit Ravno polje z obvestili na spletni 
strani http://vistiravnopolje.si in facebook strani FB@
visitravnopolje.

Mag. Sonja Horvat Tušek
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KULTURA

Kdaj si začutila, da sta ti čopič in paleta usojeni? 
Če »paleta in čopič« pojmujem kot simbol slikarja - 
umetnika, potem lahko rečem, da dokaj pozno; šele v 
drugem letniku Pedagoške fakultete (takrat akademije) sem 
se odločila, da se podam v »svet« čiste umetnosti. Prej sem 
na to gledala preveč romantično in si nisem predstavljala, 
da bi jaz, čisto navadno bitje, lahko bila umetnik. Vedela pa 
sem, da se bom ukvarjala z neko umetnostjo, mislila sem z 
oblikovanjem, saj me kaj drugega kot risanje in slikanje ni 
zanimalo. 

Rodila si se kot zadnji, peti otrok in odraščala med 
dvema bratoma in sestrama. Kako bi opisala svoje 
otroštvo?

Imela sem izjemno srečo, da sem se rodila v ljubečo in 
razumevajočo družino. To, da sem bila zadnja, je bil samo 
plus v vseh pogledih. Moja dva brata Franci in Ivan in 
starejša sestra Marjetka so preživeli vojno v izseljenstvu, 
sestra Zora se je rodila proti koncu vojne, ko sem se 50. leta 
rodila jaz, je bila ekonomska situacija že nekoliko boljša, 
tako da jaz nekega pomanjkanja nisem nikoli čutila. Imela 
sem krasno otroštvo, saj so me imeli vsi radi in me po svoje 
razvajali.

Verjetno je bila odločitev, da po srednji šoli 
nadaljuješ študij likovne umetnosti, za takratni čas 
in prostor (konec 60-ih let prejšnjega stoletja je bil 

NISEM SI PREDSTAVLJALA,
DA BI JAZ, ČISTO NAVADNO BITJE, LAHKO BILA UMETNIK

Intervju z Anko Krašna ob njenem življenjskem jubileju

Miklavž predvsem kmečko naselje) eksotična ali pa 
vsaj pogumna. Kdo te je pri tem spodbujal?

Že v osnovni šoli sem vedela, da se bom šla učit umetnosti. 
Takrat ni bilo toliko informacij, kot je danes. Če bi takrat 
vedeli, da je v Ljubljani srednja oblikovalska (umetniška) 
šola, bi nedvomno šla tja, tako pa sem se vpisala na 
Gimnazijo Tabor. Zanimala me je samo umetnost in na 
srečo je tam učila Vlasta Tihec (sedaj Zorko), ki je bila zelo 
dobra učiteljica in k njej sem tudi hodila na likovni krožek. 
V četrtem letniku sem dobila gimnazijsko Prešernovo 
nagrado za umetniško delo. Po gimnaziji sem se  želela 
vpisati na beograjsko akademijo za uporabno umetnost, a 
si potem nisem upala na sprejemne izpite, saj so na smer, 
ki sem si jo jaz želela, vpisali samo pet študentov iz cele 
Jugoslavije, pred sprejemnimi pa si moral oddati mapo 
desetih risb velikosti 100 x 70 cm. Da bi si pridobila več 
risarskega znanja, sem se vpisala na dvoletno pedagoško 
akademijo na smer likovna pedagogika. Ta študij pa je 
bil tudi usoden za mojo življenjsko odločitev. Pridobila 
sem si toliko samozavesti, da sem se odločila za študij 
čiste umetnosti, poskusila srečo s sprejemnim izpitom na 
Likovni akademiji v Ljubljani in ga tudi uspešno opravila. 

Študiju na Pedagoški akademiji v Mariboru je sledil 
vpis na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, 
smer slikarstvo. Odprl se je nov svet, nove ideje- 
predvsem možnost potovanj. Videla si lep del sveta. 
Kako bi strnila spomine?

Študijski čas je bil zelo bogat v smislu dela in zabave.  
Skoraj cele dneve smo bili na akademiji in pošteno delali 
v ateljejih, potem pa prebili cele noči na zabavah. Danes 
najbrž mladina ne bi vzdržala takšnega tempa, kot smo ga 
mi. Vikende in praznike smo preživeli doma, a zgodilo se je, 
da  je pot iz Ljubljane v Maribor naredila ovinek čez Francijo, 
ali Avstrijo, ali Čehoslovaško, ali kam drugam. To je bila zlata 
doba nas študentov in potne liste smo za vsak slučaj vedno 
nosili v torbi, kajti po svetu je bilo polno zanimivih galerij 
in razstav, priložnosti za »pobeg« pa veliko. Takrat so bile 
na voljo državne štipendije in študentska posojila. Mene 
so finančno podpirali tudi starši, pa tudi kadar sem šla na 
obisk k bratoma ali sestrama, so vedno kaj »spustili« v moj 
žep. Med počitnicami pa sem tudi rada restavrirala. Tako 
sem sodelovala pri poslikavi gradu v Slovenski Bistrici, na 
Zemonu in še kje.

Prepotovala si dejansko cel svet, a se vedno vrnila 
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MLADI UPI

domov, v Miklavž. Obnovila si hišo svojih staršev, ki 
je zdaj tvoj dom in tvoj atelje. Kaj je pomembnejše - 
da v njem najdeš zatočišče ali navdih?

Živim v hiši, za katero sem od malega govorila, da je to 
»moja hiša«.  Lahko potrdim tisti rek, ki pravi, da je povsod 
lepo, a doma je najlepše. V njem najdem vse in zatočišče 
in navdih za delo. Bolj kot sem stara, bolj se mi spomin 
vrača v mladost in ker je bila moja mladost res zelo lepa in 
polna ljubezni, mi ta občutek daje energijo za življenje in 
ustvarjanje.

Navdiha ti očitno ne zmanjkuje - število 
samostojnih razstav je doseglo trimestno število, da 
ne omenjamo skupinskih razstav. Trenutno najbolj 
odmevna je razstava v galeriji Ptuj. V njihovem 
napovedniku je zapisano, da se redkokdaj zgodijo 
retrospektive živečih umetnikov. Kaj meniš, zakaj?

Sedaj, ko mi je dr. Marjeta Ciglenečki zbirala material za 
monografijo, sem tudi sama videla, da se je nabralo že 
mnogo razstav. Ta sedaj na Ptuju je ravno stota samostojna 
razstava, vsaj kolikor jih imam evidentiranih. Skupinskih pa 
je mnogo več. Pri teh letih niti ni čudno, da so te številke 
že visoke. In ravno zaradi te visoke obletnice rojstva 
so me počastili s tem, da so mi naredili retrospektivno 
razstavo v Mestni galeriji na Ptuju. Da se pogosteje delajo 
retrospektive kot počastitev umrlemu umetniku, je morda 
zato, ker se iz časovne razdalje bolje vidijo stvari in likovni 
kritiki znajo bolje ovrednotiti prispevek nekega umetnika v 
likovni prostor in mu z retrospektivo izkažejo čast, ki bi mu 
jo morali že za časa življenja.

Tvoja dela oz. kar cele serije slik zelo pogosto 
izražajo kritični pogled na družbo. Najbolj odmevne 
so zagotovo Ovce in Brez besed. Katero pa ti dojemaš 
kot najbolj izpovedno?

Mislim, da noben umetnik ne more dati na platno nič, 
kar ni v njem. Tudi sama vedno izhajam iz sebe. Ali so to 
zelo osebne intimne izpovedi, ali je to moj pogled in moje 
dojemanje sveta okrog mene. Ne vem ravno, če je to dobra 
lastnost, a mene krivice zelo bolijo, tudi, če se dogajajo 
drugim. A ker sem kot »navadni« človek v tem družbenem 
kolesju zelo nemočna in nimam vpliva na dogajanja, 
poskušam vsaj na ta način opozoriti na nepravilnosti 
in krivice, ki se nam dogajajo. Za serijo Ovc, slikanih leta 
1987/88, se je leta 1991 izkazalo, da so bile slike zelo 
preroške, saj so napovedovale morijo, ki se je res zgodila na 
Balkanu. Pa ne samo zato, ker so slike preroške, tudi zaradi 
»obrtne« kvalitete bi jih dala na prvo mesto. A tudi vsebina 
novejših slik, imenovanih Brez besed, ali včasih tudi »Izgon 
iz raja«, prikazuje večno problematiko v medčloveških 
odnosih.

Umetnik je vedno razpet med osebno izpovedjo, 
naklonjenostjo oz. razumevanjem občinstva, in 

seveda kritikov. Kako se znajdeš v tem trikotniku?
To, kar ustvariš, po večini želiš tudi pokazati drugim. Včasih 
zato, ker si sam zadovoljen z delom, včasih pa zato, ker si 
v dvomih in želiš potrditev drugih. Tisti, ki so ti blizu, niso 
vedno najbolj kompetentni za oceno, ker je navadno za 
njih vse lepo, kar narediš, ali pa tudi, ker nimajo zadržkov, 
so zelo strogi kritiki. Vsakemu umetniku »godi«, če »stroka« 
prepozna v delu kvaliteto. Ko si mlajši in na začetku 
»karierne« poti, ti mnenje drugih še največ pomeni. Moraš 
pa paziti, da  zaradi razstavljalne politike ne prilagajaš 
svojega načina umetniške izpovedi trenutnim »trendom«. 
Težko je tudi tistim umetnikom, ki so se odločili živeti od 
svoje umetnosti. Težko ostajajo zvesti sami sebi.

Tvoja dela kritiku umeščajo med izrazito 
postmodernistično abstraktno motiviko. Kako pa 
svoja dela dojemaš sama?

Kritiki že ves čas opozarjajo na mojo dvojnost v smislu 
načina gradnje slik. V njih prepoznavajo  tako elemente 
predmetnega kot tudi abstraktnega slikarstva in to drži. Ko 
želim nekaj povedati, poiščem v sebi najprimernejši način, 
da to tudi izrazim.  Čiste abstrakcije skoraj ne delam. Tudi, 
če slika izgleda kot abstraktna, je to le neki, do simbola 
abstrahiran predmet, pokrajina, človek. Pri simbolni 
pripovedi se poslužujem tudi simbolike barv, če pa začutim, 
da bom nekaj lažje izrazila z realističnim podajanjem, tako 
tudi naredim.

Že skoraj dve desetletji si redna profesorica za 
risarsko in slikarsko oblikovanje na Pedagoški 
fakulteti univerze v Mariboru. Budno spremljaš delo 
študentov, pod tvojim mentorstvom je nastalo veliko 
diplomskih nalog. Ali je čutiti, da se med njimi 
rojeva kakšna nova smer?

Delo s študenti me res izjemno veseli. Mladi in nadarjeni so 
in če jim znamo vzpodbuditi ljubezen do dela, so tudi zelo 
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uspešni. Čeprav je to Pedagoška fakulteta, pa je nemalo 
takšnih, ki nadaljujejo šolanje na kakšnih umetniških šolah 
ali pa sami poglabljajo to znanje. Nekaj naših študentk in 
študentov je že zelo priznanih na umetniškem področju 
in sem ponosna na njih. Sodobni trendi se spopadajo tudi 
s sodobno tehnologijo in meje med likovno, gledališko 
in glasbeno umetnostjo se vedno bolj brišejo. Umetnost 
postaja multimedijska. Na srečo pa tudi klasično – 
štafelajno slikarstvo ostaja kot stalnica.

Če bi dobila priložnost samostojne razstave kjerkoli 
na našem planetu - kateri kraj bi izbrala in katere 
slike bi razstavila?

Zanimivo vprašanje, na katerega niti ne vem, kako bi 
odgovorila. Pred leti sem si rekla, da, če bo le mogoče, ne 

bom nobenega povabila za razstavljanje odklonila. Povsod, 
kjer sem razstavljala, je bilo po svoje zanimivo. Moram pa 
reči, da me je še najbolj navdušil način, kako pripravljajo 
in odpirajo razstave v Turčiji in na Japonskem in kakšen 
pomen dajo umetniku. Tam sem sodelovala na skupinskih 
razstavah in pomislila sem, da ne bi bilo slabo imeti tam 
kakšne samostojne razstave. Izbor slik naredim tudi glede 
na prostor, ki mi ga nudijo. Poskusila bi izbrati najboljše. 
Bilo bi pa tudi imenitno, če bi naša občina zmogla urediti 
razstavišče – galerijo. V tej občini je živelo in živi kar nekaj 
umetnikov. Z razstavno dejavnostjo pa bi si lahko občina 
pridobila kvalitetne slike, ki bi ostale zanamcem. Tako v 
premislek.

Andreja Senčar

MLADI »PROTI VIRUSU ODPORNI«

Med kaosom izgubljanja služb, rušenjem zdravstva  in 
naraščanju števila obolelih nimamo časa razmišljati o 
generaciji »proti virusu odpornih«. Popolnoma razumem, 
nobene zamere, a rada bi posvetila le nekaj besed o 
zmotnem prepričanju o trenutnem življenju mladih.
Kot dijakinja četrtega letnika priznam, da sem v zadnjem 
mesecu večkrat lenarila. Priznam pa tudi, da sem več 
popoldnevov preživela za računalnikom, opravljala delo, 
ki bi naj trajalo 45 minut, pisala naloge, ki ne bodo nikoli 
pregledane, in se pripravljala na esej, ki ga nikoli ne bomo 
pisali.
Med tem »brezdeljem« pa nas, dijake četrtih letnikov, 
neprestano preganja misel na maturo, na katero se več 
ne pripravljamo, saj »bomo to naredili, ko se vrnemo v 
šolo« ali pa smo prisiljeni delo, ki bi potekalo skupno pri 
pouku, opraviti sami. Kadar se dela ne znamo lotiti ali kadar 
izrazimo svojo zaskrbljenost glede opravljanja mature, 
smo označeni za lene in nemotivirane. Naša vprašanja, 
predlogi in prošnje glede prilagoditve mature so vedno 

znova zavrnjeni ali preslišani.  
Tudi o ocenjevanju nimamo informacij. Pri predmetih, 
kjer se profesorji odločijo pisati test na daljavo, so naše 
ocene lahko v trenutku razveljavljene, če nam med testom 
zmanjka internetne povezave, nam ne deluje spletna 
stran, nimamo pravilno nastavljene kamere, saj se ne vidijo 
štirje koti sobe. Vse to, medtem ko računalnik uporablja 
še pet drugih članov družine, mlajši brat posluša pesmi 
pri pouku nemščine, ki odmevajo po celem stanovanju, 
mama predava in oče reže korenček. Srednješolci pa naj 
med tem odpišemo test za petico, ki bo odločala, ali bomo 
poleti sprejeti na želeni faks. 
Na našo melanholijo in nevrotičnost zaradi pogrešanja 
družbe, zamujenega maturantskega izleta in plesa, 
zamujenega zadnjega letnika pa bomo pozabili. Saj 
izraziti žalost zaradi tega, ko ljudje obolevajo, je sebično in 
prepovedano. Samo, da smo zdravi. 

Manca Šerbinek
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LE KJE SE SKRIVAJO ...
DOBRI MOŽJE?

Miklavž, Božiček, dedek Mraz? Ali je tudi njih ujel virus?
Ne, ne. Mi vseeno gremo z njimi v najlepši mesec, lepši 
jutri, saj zmoremo, znamo, lahko …
Zakaj? Dobri možje namreč v sebi vedno nosijo le lepe 
zgodbe kljub coronavirusu. Zgodbe o bitjih, ki z njimi živijo; 
škrati, vile, jelenček Rudolf … Vsi imajo svojo zgodbo. In 
ko jih bomo pričakali, jim prišepnimo še svojo zgodbo. 
Morda o … najbolj praznično obarvanem mesecu v letu in 
o željah.
Moč je v tebi.
Praznični čas je prežet s trenutki, ko se ozremo nazaj 
in obudimo spomine na najlepše dogodke, ki smo jih 
preživeli z najbližjimi. Je tudi čas, ko z upanjem opazujemo 
veselje najmlajših ob prvem pogledu na darila pod 
smrečico, navdušenje ob igranju in ponos ob odkrivanju 
novih spoznanj, ki jih prinašajo igrače. Ta darila prinašajo v 
družino več kot le kocke, lutko, akcijskega junaka ali set za 
igro zdravnika. Vsaka igrača prinaša točno takšno zgodbo, 
kot si jo želi vaš otrok. Prinaša vedno drugačno zgodbo, 
nove zaplete in rešitve, posebne trenutke ter izraze skrbi 
in ljubezni. Tudi nam prinaša nešteto zgodb iz pisanega 
otroštva. Vstopimo v domišljijski svet in skupaj s svojimi 
najmlajšimi ustvarimo takšne zgodbe, ki si jih bomo 
zapomnili za vedno.
Kaj pa mi, odrasli? Dnevi se krajšajo, zato si ob dolgih 
večerih na udobnem kavču privoščimo trenutke le zase! 
Pripravimo si svoj najljubši čaj in prižgimo dišečo svečo, 
ki nam bo pričarala zimsko idilo in spodbujala pozitivne 
misli. Umirimo svoje telo in dušo. Le kdaj smo si nazadnje 
pripravili vročo kopel in ob poslušanju božične glasbe za 
nekaj časa odklopili svet okoli sebe? December je pravi 
čas za takšna mala razvajanja. Poskusite! Prikličimo si 
lepe spomine z vonjem, npr. parfuma. Prepričana sem, da 
nisem edina. Podarimo sebi ali ljubljeni osebi parfum, ki 
nas bo v prihajajočem letu spominjal na vse lepe trenutke, 
ki jih bomo preživeli v tem prazničnem času. Ali pa, kdaj 
smo nazadnje sami spekli piškote? Dolge zimske večere 
izkoristimo za peko piškotov in prebudimo otroka v 
sebi. Jaz bom to zagotovo storila s svojima vnukinjama. 
Uporabimo sestavine, kot so cimet, med, rožiči, jabolka ali 
orehi, in okusi nas prav gotovo ne bodo razočarali. Doma 
narejeni piškoti bodo dodali čar in popestrili gledanje 
božičnih filmov, ki so nepogrešljiv del praznikov.
Preprosto – preživimo miren december v krogu tistih, ki 
nam največ pomenijo.
Zmoremo, znamo, lahko, sem uvodoma razmišljala. Ob sebi 
imamo nekoga, ki nas uči, da nam je lepo – tukaj in zdaj! 

Učitelji, bodimo ponosni na lastne dosežke. Nič nimajo 
skupnega z domišljavostjo. Celo nasprotno, dajejo nam 
občutek izpopolnjenosti in nas spodbujajo k naslednjim 
projektom. In to naj bo naša zgodba. Za novo, naslednje 
leto.
Moja zgodba je takšna.
V 2. razredu osnovne šole je bila pred učence postavljena 
naloga o sedmih čudesih sveta. Najpogostejši odgovori so 
bili: egiptovske piramide, Tadž Mahal, Panamski prekop, 
Veliki kanjon, Empire State Building, Bazilika sv. Petra, 
Kitajski zid. Učiteljica je opazila, da ena učenka še vedno 
razmišlja. Vpraša jo: »Ali imaš težavo pri nalogi o sedmih 
čudesih sveta?« 
Učenka ji odgovori: »Imam, ne morem se odločiti, ko pa 
jih je toliko.« Učiteljica ji reče: »Preberi nam, kaj si napisala. 
Morda ti lahko pomagamo.«  Učenka okleva, a vseeno 
prebere: »Za mene je sedem svetovnih čudes tole: videti, 
slišati, dotakniti se, vohati, občutiti, smejati se in imeti 
rad!«  V učilnici je nastala tišina. Vse tisto, kar se razume 
kot vsakodnevno in enostavno, je v bistvu – čudežno! 
Najpomembnejših stvari v življenju ni mogoče ne napraviti 
in ne kupiti. Lahko se samo – podarijo!
Kako enostavna je pravzaprav pot do dobrot. In sčasoma 
postane to, da vedno čutimo kaj novega, izziv.
In ob zaključku – vsak trenutek, ko smo skupaj, je DARILO, 
kajti biti starš, pomeni stopati po poti polni presenečenj, 
nepričakovane sreče, truda in veselja! Včasih je naporna, 
toda velikokrat najlepša! A še vedno potrebujemo vsaj še 
kakšno roko in iskren nasmeh, saj ne zmoremo vsega sami. 
Mi, učitelji, smo še ena roka, ki vas bo spodbujala, vodila in 
tolažila na tej poti. 

Odpri oči, prijazno nas poglej,
postani naš prijatelj, Novo leto,

daj nam roko in vodi nas naprej,
popelji nas po najbolj varni poti
in daj nam upanja in daj moči,

da skupaj pridemo v srečnejše čase
miru, dobrote, sprave med ljudmi.

(Svetlana Makarovič)

Zato Vam podarjam veselo miklavževanje, miren božič in 
srečno novo leto 2021! 

Ravnateljica z učenci, otroki in kolektivom
OŠ Miklavž na Dravskem polju:

Dušanka Mihalič Mali
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MOČ JE V TEBI –
USTVARJALNE DELAVNICE
Zakorakali smo v najbolj čaroben 
mesec v letu in tudi na OŠ Miklavž 
na Dravskem polju mu posvečamo 
posebno pozornost. Vsako leto 
izvedemo zdaj že tradicionalne 
ustvarjalne delavnice in tudi letos 
nismo pozabili nanje. Vendar letos 
precej drugače. Ker šolanje že nekaj 
tednov poteka na daljavo, so bili 
učenci od 1. do 9. razreda ustvarjalni 
doma.

Žiga Silič, 6. c

Tajda Pušnik, 3. b

V ponedeljek, 7. 12. 2020, smo izvedli 
ustvarjalne delavnice, ki smo jih letos 
poimenovali Moč je v tebi. Za razliko 
od preteklih let letošnja rdeča nit ni 
praznično obarvana, vendar primerna 
razmeram, s katerimi se borimo – vsak 
zase in skupaj. 
Z učenci smo dan pričeli z 
videokonferenčnim srečanjem. 
Nagovorila nas je ga. ravnateljica, nam 
zaželela veliko ustvarjalnih užitkov ter 
mirne prihajajoče praznike. Sledil je 
pogovor z razredniki o treh dobrih 
možeh, ki nas obiščejo v decembru, 
posebno pozornost pa smo namenili 
miklavževanju – izvoru praznika 
in načinih praznovanja. Sledil je 
ustvarjalni del. Učenci so v domačem 
okolju izdelovali izdelke, za katere 
so se dogovorili z razredniki ali si jih 
izbrali sami. Bili so izjemno ustvarjalni 
in nastale so čudovite stvari, ki jih 
bomo ponudili na bazarju v šolskem 
parku, ko nam bodo razmere to 
dopuščale. Tako bomo, kot vsako leto, 
prispevali v šolski sklad. Z učenci smo 
dan zaključili z videokonferenčnim 
srečanjem in skupaj pogledali izdelke, 

ki so jih ustvarili.
Dan je bil prav poseben za vse nas, saj 
smo ga preživeli nekoliko drugače, 
začutili čarobnost praznikov in 
zadovoljstvo ob nastalih izdelkih.
»Misli, ki se jih odločamo misliti, so 
naše orodje, s katerim barvamo platno 
svojega življenja.« (Louise L. Hay)

Nina Adam

MLADI UPI
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BODI ZVEZDA! NE MEČI PETARD

Leto je naokoli in zopet je tu mesec december. Čeprav 
zaradi epidemije nekoliko okrnjen, je kljub temu mesec 
veselja, rajanja in radosti. Žal pa za nekatere tudi mesec 
žalosti. Žalosti, ki jih povzročijo pirotehnični izdelki. 
Vsi mi bi morali vsako leto  storiti vse, kar je v naši 
moči, da omejimo in zmanjšamo možnost poškodb 
zaradi pirotehničnih izdelkov in petard. Vendar se le-ta 
sredstva tudi v naši občini vsako leto znova množično 
uporabljajo.
V Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih se 
najpomembnejša novost na področju pirotehničnih 
izdelkov nanaša na prepoved prodaje, posesti in uporabe  
izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok 
(najpogosteje so to petarde najrazličnejših oblik in moči).
Pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni dovoljeno 
prodajati mlajšim od 14 let. Gre za ognjemetne izdelke, 
ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo 
zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v 
strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki. Tipični 
izdelki so bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, 
pasje bombice, vžigalice s pokom itd.
Izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 
16 let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo majhno 
nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni 
uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki 
so rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične 
bakle, baterije in kombinacije, rakete itd.
Izdelkov kategorije P 1, T 1 in baterij ter kombinacij 
kategorije 3 do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in 
fontan kategorije 3 do 750 g neto mase eksplozivnih 
snovi pa ni dovoljeno prodajati osebam, mlajšim od 18 
let. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je uporaba 
ognjemetnih izdelkov kategorije 1 in 2 dovoljena tudi 
fizičnim osebam, mlajšim od 14 oziroma 16 let, če so pod 

nadzorstvom staršev ali skrbnikov.
Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni 
učinek je pok, je dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova 
uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do 1. januarja. 
Vendar tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v 
strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih 
prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za 
potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna 
zbiranja.
Policisti bodo tudi to leto dosledno ukrepali proti vsem, ki 
bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za 
posameznike je predvidena globa od 400 do 1.200 evrov.
Uporaba pirotehničnih izdelkov vsem ni všeč, še posebej 
starejšim ljudem in bolnikom. Zato pirotehnične izdelke, če 
jih že uporabljate, uporabljajte tako, da bo uporaba varna 
in čim manj moteča za okolico! Pri tem tudi ne smemo 
pozabiti na živali, ker mnoge preživljajo hud stres, še 
posebej ob objestni uporabi in dejstvu, da se nimajo kam 
umakniti. S skupnimi prizadevanji se je mogoče izogniti 
marsikateri nevarnosti in usodni posledici, zato pozivamo 
vse, predvsem pa starše, skrbnike, učitelje, vzgojitelje, da 
s svojim lastnim zgledom in opozarjanjem na nevarnosti 
in hude posledice pripomorejo k preprečevanju in 
zmanjševanju uporabe petard in drugih pirotehničnih 
izdelkov.
In se vprašajmo: »ALI SO OSLEPITVE, OPEČENI IN 
POŠKODOVANI PRSTI, PRESTRAŠENI IN RAZBURJENI 
SOSEDI, UBOGE PRESTRAŠENE ŽIVALI IN POVZROČENA 
ŠKODA VREDNI POKA PETARDE? NAJ SE DECEMBRSKI 
PRAZNIKI ISKRIJO OD VESELJA, NE PA OD POKANJA 
PETARD, OGJEMETOV IN OSTALE PIROTEHNIKE.« 

Silvo German,
predsednik SPV
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Usoda je kruta. Že spet je smrt posegla med kulturnike. 
Močno me je pretresla vest, sporočena po telefonu, 
da je umrl Ivan Rus. Bil je naš dobri prijatelj in zvesti 
kulturnik. Ivanov lirično obarvan prvi tenor je zvenel 
v mešanem in moškem pevskem zboru od njunega 
nastanka KUD-a. V zborih je prepeval preko petdeset 
let. Leta 1986 je onemela beseda in pesem v KUD-u. 
Vendar, kdor rad poje in poje s srcem, ne more prenehati 
peti. In zbrali so se ob Ivanu starejši pevci in leta 1988 
ustanovili moški pevski zbor pri Društvu upokojencev 
Miklavž. V nekem obdobju je bil predsednik tega zbora 
preko pet let. V tem zboru je pel vse do pred dveh let, 
ko je bilo njegovo zdravje že močno načeto in ni mogel 
več peti. 
Povabili smo ga tudi v dramsko skupino in zelo dobro 
je odigral snubca v komediji Pri belem konjičku. Ivan 
pa se je odzval tudi na druge aktivnosti. Tako je pri 
renoviranju kulturnega doma pomagal montirati 
lesene obloge na steno doma.
Njegovo delo bo ostalo v naših srcih. Hvala, Ivan, za vse, 
kar si storil. Nikoli te ne bomo pozabili, saj prijatelja ne 
moreš pozabiti.

Milka Hadler 

Bilo je v soboto zjutraj, ko me je poklicala tajnica 
Društva upokojencev Miklavž, Erika Lešnik, soseda 
župnijske stavbe, ter mi sporočila, da je umrl naš 
župnik, gospod Ivan Kralj. Kar nisem mogel verjeti, saj 
je še dan prej hodil okoli župnišča. Erikina hči, Mojca, 
po poklicu višja medicinska sestra, ga je že kar nekaj 
časa občasno negovala, saj je bil gospod župnik močan 

IVAN RUS
(1936 – 2020)

IVAN KRALJ
(1949 – 2020)

sladkorni bolnik, celo z odprto rano na nogi. Tako je bilo 
tudi v petek zvečer, ko mu je Mojca prevezala nogo. Ker 
se je slabo počutil, ga je nagovarjala, da bi ga odpeljala 
na urgenco, kar pa je odločno odklonil. Zjutraj so bile 
rolete na župnišču spuščene, kar je bil slab znak in res, 
enainsedemdesetletni župnik Ivan Kralj je preko noči 
preminil.
Njegova življenjska pot ga je v Miklavž pripeljala 
leta 2000. Farani so ga z zadovoljstvom sprejeli in 
vseh dvajset let radi obiskovali njegove maše. Poleg 
pastoralnega dela se je ob pomoči cerkvenega sveta, 
številnih posameznikov ter seveda miklavške občine 
takoj z veliko vnemo lotil prenove cerkvenega zvonika, 
strehe, predvsem pa notranjosti cerkve. Bil je odločen, 
pokončen mož, ki ga je odlikoval izraziti čut do 
ohranjanja kulturne dediščine naših prednikov, kar se 
kaže v občudovanja vredni celoviti prenovi miklavške 
cerkve. Za dolgoletno in zelo uspešno delovanje v 
naši župniji in za prizadevanja na področju ohranjanja 
kulturne dediščine je gospod Ivan Kralj, župnik župnije 
sv. Miklavž ob Dravi, prejel tudi posebno priznanje 
Občine Miklavž na Dravskem polju. Vsi, ki smo ga 
poznali, ga bomo ohranili v trajnem spominu. Pokopali 
so ga v njegovem rojstnem kraju Šentilju pri Mislinji.

Ernest Centrih
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PABERKI

NAJPOMEMBNEJŠE SMERNICE 
PRI VZGOJI OTROKA

Občina Miklavž prepoznava potrebo po skrbi za vzgojo 
naših najmlajših in v novembru smo pripravili predavanje 
psihoterapevta Milenka Kovačevića na temo »Z ljubeznijo 
in disciplino do zdrave osebnosti«. Poželo je krasen odziv, 
zato delimo ključne poudarke, posnetek pa si lahko 
ogledate na YouTube kanalu Pamina. 
Predavatelj je pripovedoval o treh modelih vzgoje otrok 
skozi prispodobe pravljic. Prva je pravljica o žabah ali v 
resnici zgodba o otrocih, ki so odraščali v družinah, kjer je 
prevladovala trda in zelo stroga vzgoja ter pomanjkanje 
ljubezni in pohval. Posledica takšne vzgoje, značilne za 
tradicionalno slovensko vzgojo, je, da so takšni otroci 
odrasli v ljudi, ki so pretirano strogi in prezahtevni do sebe. 
So zelo »koristni« za družbo, a so oropani zmožnosti za 
užitek, počitek in srečo. Zaradi pretrde vzgoje, oropane 
ljubezni, razvijejo perfekcionizem, deloholizem, slabo 
samopodobo in depresivnost. 
Druga pravljica o princih je zgodba o prezaščitenih 
in razvajenih otrocih, ki odraščajo ob starših, ki otroka 
»preveč ljubijo« in skoraj nič disciplinirajo. Starši s takšnim 
vzgojnim stilom verjamejo, da so pravi in ljubeči starši, 
če otroka zaščitijo pred delom, trpljenjem in neprijetnimi 
čustvi. Otroci posledično odrastejo v nezrele, narcisoidne 
osebnosti, so večinoma usmerjeni vase in nezmožni 
empatije ter sočutja do drugih ljudi. Zanje je značilno, 
da ne sprejemajo ovir pri zadovoljevanju vsakodnevnih 
potreb in želja ter ne razvijejo delovnih navad. Tretja 

pravljica je zgodba o uspešnih in zadovoljnih ljudeh, ki 
so odraščali v družinah, v katerih so starši znali vzpostaviti 
zdravo ravnotežje med brezpogojno ljubeznijo na osebni 
ravni (pohvale, potrditve otroka kot bitja) in disciplino 
(pogojne pohvale vedenja, dosežkov, kritike vedenja in 
kazni). Takšni otroci so uspeli oblikovati zdravo in pozitivno 
sliko o sebi (samopodobo) in zdravo prepričanje o svojih 
zmožnostih (samozavest). Uspeli so razviti delovne navade, 
lastne norme, zmožnost frustriranja lastnih želja, sočutje 
in empatijo do drugih ljudi. Naj vam bodo te pravljice v 
pomoč na poti zorenja v dovolj dobre starše in pomembne 
druge, ki delate z otroki. 

asist. dr. Nuša Kovačević Tojnko

DRAGI MIKLAVŠČANI!
December je mesec miru, sočutja in razumevanja. Leto 
2020 ni prineslo veliko lepega, pa vendar ostanimo 
optimistični in zadovoljni. Ni vse po naših željah, malo 

strpnosti, pa bo. V našem kraju so se zgodile mnoge lepe in 
pozitivne zgodbe: igrišče ob OŠ, celotna obnova občinske 
zgradbe, podpis sporazuma o obnovi Ptujske ceste in še 
mnogi pomembni projekti. Eden je tudi obnova in izgradnja 
celotne Ulice Zlatke Karer. Mnogi so bili nezadovoljni in 
nestrpni, čeprav je bil velik poseg v roku izveden. Prvič 
v zgodovini občine so ljudje, kot so E. Repnik, S. Hmelak 
in seveda D. Janžek prihajali pogosto na gradbišče. Niso 
samo nadzirali, ampak iskali rešitve in mirili razgrete 
krajane. Poklon njim in zahvala! D. Janžek, predsednik KS 
Miklavž, je bdel nad dogodki kot na svojem dvorišču. Živi 
s krajem in za kraj, zato mu gre posebna zahvala. Lepe in 
zdrave praznike!

Članica KS Meri
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SPREHOD SKOZI NEKI ČAS - 59
MIKLAVŠKE ULICE
»Suhodolčanova ulica.« Imenuje se po mladinskem 
pisatelju Leopoldu Suhodolčanu. Bil je učitelj v Radljah ob 
Dravi in na Prevaljah, kjer je bil tudi ravnatelj. Bil je urednik 
revije Kurirček in glavni urednik založbe Borec v Ljubljani. 
Pisal je tudi gledališke, lutkovne, radijske igre in televizijske 
nadaljevanke.
»Šmigočeva ulica« imenovana po Ivanu Šmigocu, kovaču, 
doma iz Pobrežja v Mariboru. Pred drugo svetovno 
vojno je stanoval v Pivoli. Leta 1941 se je pridružil 
narodnoosvobodilnemu gibanju. Leta 1943 je odšel v 
partizane in postal borec XIII. Brigade. Padel je v borbi z 
Nemci v Zgornji Savinjski dolini.
»Štekarjeva ulica.« Leta 1971 so staro ulico v Miklavžu 
poimenovali po Radu Štekarju. Pred 2. svetovno vojno 
je delal kot kleparski pomočnik v Hočah. Leta 1941 je bil 
izgnan v Srbijo, kjer se je pridružil narodnoosvobodilnemu 
gibanju. Nemci so ga zaprli in ga ustrelili kot talca v Kraljevu.
»Tomažičeva ulica.« Staro ulico v Miklavžu so poimenovali 
po Martinu Tomažiču, kmečkem delavcu, doma iz Skok. 
Leta 1941 je imel komaj 14 let, vendar se je že leta 1943 
pridružil narodnoosvobodilnemu gibanju in postal kurir 
mariborskega okrožja. Leta 1945 so ga Nemci ujeli in ga 
med zaslišanjem ubili.
»Triglavska ulica.« Ime je dobila po najvišjem vrhu 
Julijskih Alp. Triglav je imel pomembno mesto v 
slovenskem narodnem gibanju. V sredini 19. stoletja je 
postal domovinski simbol Slovencev. Obris Triglava je med 
2. svetovno vojno postal sestavni znak OF in pozneje tudi 
grba LRS, SRS in Republike Slovenije.
»Ulica čebelarja Močnika.« Ime je dobila po učitelju 
Petru Močniku, zaposlenem v Kotljah. Kot zaveden 
Slovenec je sodeloval v narodno naprednem gibanju. 
Kot narodno zavednega Slovenca so ga Nemci izselili 
v Bosno. Po osvoboditvi se je preselil v Maribor, kjer je 
ustanovil Čebelarsko društvo Maribor okolica, ki mu je 
tudi predsedoval vse do leta 1970. Kot velik strokovnjak 
za čebelarstvo je postal tudi član glavnega odbora Zveze 
čebelarskih društev Slovenije. Svoje znanje o čebelarstvu 
je strnil v knjigi Sodobno čebelarstvo.
»Ulica Franca Trstenjaka« Franc Trstenjak je bil doma iz 
Miklavža. Leta 1941 se je pridružil osvobodilnemu gibanju 
in v začetku leta 1944 odšel v partizane. Jeseni je padel 
nekje na Hrvaškem.
»Ulica Franca Vreša« Franc Vreš je bil doma iz Miklavža. 
Leta 1941 se je pridružil osvobodilnemu gibanju. Januarja 
1943 je odšel v partizane. Do konca vojne maja 1945 je bil 
borec Šercerjeve, Tomšičeve in Zidanškove brigade. Leta 
1945 se je zaposlil pri Ljudski milici. Leta 1946 je bil ob 
gašenju požara v Ulici Jožeta Štanteta po nesreči ustreljen 

zaradi nepazljivega ravnanja z orožjem pripadnikov 
varnostne patrulje.
»Ulica Jožeta Štanteta« Poimenovana je bila po Jožetu 
Štantetu, mizarskem mojstru iz Razvanja. Po okupaciji se je 
pridružil narodnoosvobodilnemu gibanju. Junija 1943 je bil 
aretiran in poslan v koncentracijsko taborišče Flossenburg, 
kjer je junija 1944 umrl.
»Ulica Kirbiševih« Staro pot v Dogoše so poimenovali 
Ulica Kirbiševih. Trije člani družine Kirbiševih so padli med 
drugo svetono vojno. Ivan Kirbiš, kmet iz Prepolj, je bil 
leta 1941 izgnan v Srbijo. Tam se je pridružil partizanom in 
postal borec slovenske čete Ivana Cankarja. Pozneje je bil 
borec Čačanskega odreda. Padel je v borbi pri Čajetini. Jože 
Kirbiš je leta 1945 dezertiral iz nemške vojske, se skrival v 
Pekrah, kjer je bil aprila 1945 tudi ubit. Julijana Kirbiš je bila 
mala posestnica z Miklavža. Leta 1945 so jo Nemci ubili na 
njenem domu, ker ni hotela povedati, kje se skriva njen sin, 
dezerter iz nemške vojske.
»Ulica Luke Kruniča« Ime je dobila po Luki, doma iz 
Sinja. Leta 1941 se je pridružil osvobodilnemu gibanju in 
bil do septembra 1943 v partizanih. Zaradi bolezni so ga 
premestili na teren. Septembra 1944 se je ponovno vrnil v 
partizane, kjer je postal komandant bataljona 20. divizije. 
Leta 1947 je bil zaradi bolezni demobiliziran. Naselil se je 
v Miklavžu, kjer je aktivno deloval, še posebej pri gradnji 
kulturnega doma.
»Ulica Marjana Nemca« Poimenovana je po Marjanu 
Nemcu, doma iz Radeč. Leta 1941 so ga skupaj s petimi 
naprednimi študenti aretirali in zaprli v celjske zapore. 
Pozneje so jih pripeljali v Maribor in jih v Miklavžu v gozdu 
ustrelili.
»Ulica mladinskih brigad« Mladina je po drugi svetovni 
vojni v okviru mladinskih delovnih brigad na delovnih 
akcijah sodelovala pri obnovi porušene Jugoslavije. 
Mladinske delovne akcije so bile prostovoljno delo 
pri obnovi ali gradnji objektov,  pomembnih za razvoj 
gospodarstva in družbenega standarda. Povezano je bilo z 
družbenopolitičnim izobraževanjem, kulturnimi, športnimi 
in drugimi dejavnostmi mladine. Veliko mladih je na njih 
dobilo izobrazbo ali praktično znanje.
»Ulica Nade Kovačič« Poimenovana je po Nadi Kovačič 
– Anuški. Skupaj s starši se je leta 1937 preselila v Skoke. 
Leta 1943 se je pridružila narodnoosvobodilnemu gibanju. 
Septembra 1944 je odšla v partizane in delala pri Varnostno 
obveščevalni službi za področje Maribora. Pozneje so jo 
premestili na Koroško, kjer je aprila 1945 padla v borbi z 
Nemci pod Uršljo goro.
»Ulica Planinčevih« Poimenovana je po družini Planinc. 
Oče Franc Planinc je bil zaprt v nemškem koncentracijskem 
taborišču. Mati Jožefa, hči Ivanka in hči Pepca so umrle v 

OHRANJENO SPOMINU
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Mehki in sivi oblački 
so se zgrnili čisto nad hiše, 
da bi iz sebe spustili snežinke srebrne 
in z njimi pokrili zemljo.

Tam daleč za vasjo v krošnjah dreves
brije mrzel veter
in trga zadnje liste z dreves,
ptički iščejo svoje zavetje v grmovju cipres.

Živ-žav pa se sliši z bližnjega hribčka, 
kjer z noskov rdečih curlja in kaplja, 
pa kaj zato, saj zimsko veselje 
norčavih nam radosti dan.

Za radosti svoje naj tudi ptički vedo,  
nasujte semena jim v hiško za hišo, 
vaš trud bodo vrnili vam zgodaj spomladi, 
kjer s soncem bodo žgoleli vam hvala.

Vsi srečno se bomo podali med praznike, 
ki so pred nami. 
Vse naj se blešči in žari iz vsakega doma
naj po dobrotah diši in srečno želim, 
ostanite zdravi prav vsi.

Slavica Domajnko

ČAS RADOSTI

koncentracijskem taborišču Auschwitz, sin Franc Planinc pa 
je bil eden izmed prvih talcev ustreljen ob cesti v Miklavžu. 
Sin Tonček je kot partizan padel v boju z Nemci v Savinjski 
dolini.
»Ulica prvih žrtev« Ulico so poimenovali po talcih, ki 
so jih Nemci 10. avgusta 1941 ustrelili ob cesti Miklavž – 
Dobrovce.
»Ulica Rudija Trpina« Rudi Trpin, doma iz Ruš, se je 
aprila 1941 pridružil narodnoosvobodilnemu gibanju. 
Zbiral je razni material, orožje, strelivo, pozneje tudi 
hrano. Na železnici je sodeloval pri raznih sabotažnih 
akcijah. Decembra 1944 so ga Nemci aretirali in poslali 
v koncentracijsko taborišče Dachau, kjer je ostal do 
osvoboditve. Po vojni se je naselil v Miklavž in ostal do 
smrti politično aktiven.
» Ulica svobode« poimenovana je v spomin na osvoboditev 
9. maja 1945.
»Ulica Zlatke Karer« Zlatka Karer je bila doma iz Rogoze. 
Že pred 2. svetovno vojno je bila članica KPS, zaradi 
česar so jo preganjale že starojugoslovanske oblasti. 
Leta 1941 se je zatekla v Beograd, kjer se je pridružila 
narodnoosvobodilnemu gibanju. Leta 1944 je padla v 
borbah za osvoboditev Beograda.
»Ulica Zofke Kukovič« Zofka Kukovič je bila doma v 
Miklavžu. Pri njenem očetu mlinarju je bila postojanka, kjer 
so se ustavljali kurirji in partizani, ki so s Pohorja prihajali 
v Slovenske gorice. Kmalu je postala terenska delavka in 
pomagala pri zbiranju materiala in hrane za patizane. 
Marca 1945 so jo Nemci odpeljali od doma, kamor se ni 
več vrnila. Čez nekaj dni jo je, ustreljeno v tilnik, naplavila 
Drava.
»Ulica 9. maja« Ulica je dobila ime v spomin na dan zmage 
zaveznikov in NOV nad fašizmom in nacizmom 9. maja 
1945.
»Vukova ulica« Ivan Vuk je bil doma iz Miklavža. Leta 1944 
je odšel v partizane in septembra 1944 padel v vasi Dane 
pri Starem trgu na Notranjskem.
»Živkova ulica« Jože Živko je bil doma iz Dobrovc. Po 
vojni se je leta 1941 povezal z osvobodilnim gibanjem. 
Ko so ga Nemci hoteli mobilizirati, je odšel v partizane 
in postal borec Pohorskega odreda. Pozneje je bil poslan 
v Slovenske gorice, da bi pomagal pri organizaciji 
narodnoosvobodilnega gibanja. Padel je novembra 1944 
pri delu na terenu v Ormožu.
Individualne gradnje stanovanjskih hiš so rastle še v 
poznejših letih in zopet so nastale nove ulice kot Sončna 
ulica, Tezenska ulica, Na poljanah, Ulica ob gozdu, Zelena 
ulica, Crnice. Te ulice so poimenovali po značilnostih kraja.
Povzeto po Zborniku Občine Miklavž na Dravskem polju.

Milka Hadler

PABERKI
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PABERKI / VOŠČILA

Želimo vam, da bi vas v novem letu glas srca še 
naprej vodil pri iskanju tistega,

kar se z besedami ne da povedati.

Vse dobro v letu 2021 vam želijo
Krajevna skupnost Skoke, DU Skoke,

RK Skoke in Športno rekreacijsko društvo Skoke

Želimo vam, 
da bi preživeli božične praznike 

v krogu svoje družine,
v prihajajočem novem letu2021 

pa bili predvsem zdravi, srečni in zadovoljni.

Vaš svet krajevne skupnosti Miklavž
Miklavž

S SVETOVALNO 
PODPORO
O IZOBRAŽEVALNIH 
MOŽNOSTIH DO NOVEGA 
ZNANJA

Pogovor o možnostih izobraževanja je brezplačen in 
zaupen. Svetovalni pogovori se nanašajo na možnosti 
prekvalifikacije, prehoda iz nižje na višjo stopnjo 
izobraževanja, na informacije o izpitih iz tujih jezikov, 
povezanosti izobraževanja in dela ipd. Testiramo lahko 
znanje nemškega ali angleškega jezika in o tem izdamo 
pisno mnenje. Storitve svetovanja so mogoče tudi na 
daljavo (po telefonu, videokonferenci, elektronski pošti). 
Projekt svetovanja zaposlenim sofinancirata Republika 
Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada; projekt svetovanja brezposelnim pa financira 
šolsko ministrstvo.
Dodatne informacije lahko dobite na Andragoškem zavodu 
Maribor-LU, in sicer na telefonski številki: 041 / 372 273 ali 
preko elektronske pošte: svetovanje@azm-lu.si
Če se želite samostojno učiti tujih jezikov, računalništva, 
slepega desetprstnega tipkanja, uporabe digitalnih 
naprav, slovenščine za tujce in drugih splošnih vsebin, vam 
v prostorih Andragoškega zavoda Maribor-LU nudimo 
tudi brezplačno samostojno učenje s pomočjo e-učnih 
gradiv. Za prvi obisk pokličite na telefonsko številko: 02 / 
234 11 23 ali nam pišite na e-naslov: anita.brglez@azm-
lu.si V Središču za samostojno učenje lahko brezplačno 
dostopate do interneta in e-pošte.

Tim Andragoškega zavoda Maribor-Ljudske univerze

Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza 
izvaja svetovanje o možnostih izobraževanja 
in učenja odraslih. Izobraževalno svetovanje 

je namenjeno tako zaposlenim kot tudi 
brezposelnim.
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Toplo ognjišče in smeh v očeh iskreno želimo
vam v prazničnih dneh, da zdravja in

srečnih trenutkov nešteto v obilju
prineslo bi novo vam leto.

Vesele božične praznike in srečno
novo leto 2021!

Društvo upokojencev Dobrovce

VOŠČILA

Spoštovane krajanke in krajani, 
svet krajevne skupnosti Dobrovce 

Vam v prihajajočem letu želi 
zdravja, sreče, veliko osebnih

in poslovnih uspehov. 

Staro leto se bo spet od nas poslovilo,
novo nas bo z upanjem razveselilo!

Naj bo novo leto polno upanja, sreče,
zdravja! Vam želi

krajevni svet
KS Dravski Dvor



36

Naši izviri

Prosvetno društvo »Mateja Bora«  Dobrovce,
Kidričeva cesta 55, 2204 Miklavž na Dr. polju

Četudi daleč smo narazen,
kozarec zdaj naj ne bo prazen.

Na zdravje spijmo ga do dna,
da srčna želja kaj velja.

Da v novem letu se dobimo
in se življenja veselimo. 

Skupaj z vami v 2021!
Borovci 

Sreča je v majhnih stvareh,
toplih ljudeh, stisnjenih dlaneh.

Želimo vam mirne in tople praznike
ter vse dobro v letu 2021.

Izvršni odbor DU Modra jesen
Dravski Dvor

Vesel božič in srečno novo leto 2021!
V iztekajočem letu se iskreno

zahvaljujemo vsem krvodajalcem
in prostovoljcem za vsa

dejanja dobrote.

Vse dobro vam želijo vaše
KO RDEČEGA KRIŽA DOBROVCE,

DRAVSKI DVOR
MIKLAVŽ
SKOKE

Vsakdo potuje po svoji poti,
leta in korake puščamo za seboj,

le spomini gredo z nami…
Prižgimo v domovih praznične luči,

pogrnimo mize, da začutimo čarobnost
božiča in novega leta. 
Kdo ve, kaj bo jutri!

Toda, verjemite, še bo jutri!
Bodite, bodimo zdravi!                                                           

Na svidenje v letu 2021, prijatelji!
Društvo upokojencev Miklavž
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Sreča je v majhnih stvareh,
toplih ljudeh,
v stisnjenih dlaneh.

Naj bo 2021 radodarno
z zdravjem.
SREČNO!
             
DPM MIKLAVŽ

Tako se zmeraj na novo rojeva novo.
Nov up.
Nova misel.
Nov dan.
(Tone Pavček)

Novo leto je čas za nove upe in nove želje.
Naj vam praznični dnevi prinesejo veliko lepih

trenutkov in naj bodo prepredeni s prijateljstvom, ljubeznijo, 
strpnostjo in predvsem z notranjim mirom,

v novem letu pa vam želimo obilo zdravja in sreče!

SREČNO 2021!

Gobarsko društvo SNEŽKA Dobovce

Člani društva gojiteljev malih živali
„Gojitelj“ Miklavž

vam v prihajajočem letu želimo veliko lepih trenutkov, 
veliko svobode, zdravja in veselja ter veliko

druženja med domačimi in prijatelji.

Želimo vam vse dobro v letu 2021.

Člani DGMŽ „Gojitelj“ Miklavž

Vinogradniki, vinarji in prijatelji vina,
zbrani v Društvu vinogradnikov
Miklavž na Dravskem polju, z
goricami po gričih vinorodne
dežele Štajerske, želijo, naj topel
nam božič ogreje srce, naj srca
nam naša silvester odpre in trte
naj dajo nam vince sladko in
zdravja in sreče,
da v letu bi novem vsem
bolje bilo.
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VOŠČILA

Svojim članicam in članom
ter občankam in občanom občine

Miklavž želimo mirne božične
praznike in srečno novo leto 2021. 

Upravni odbor
PGD Miklavž

M
IKLAVŽ NA DR AVSKEM POLJ

U

PR
OSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO

Vsem občankam in občanom
naše občine 
želimo vesel božič ter srečno, zdravo
in uspešno novo leto 2021,
svojim članom pa dober prijem!

RIBIČI DRUŠTVA “MIKLAVŠKA MLAKA”

Naj v letu 2021 vse ovire postanejo premostljive,
 vse, kar je bilo predaleč, naj postane dosegljivo, 

vse, kar je bilo nemožno, naj postane možno, 
vse, česar nismo imeli, pa naj ostane v duhu 

upanja, vztrajnosti in poguma! 

Vesel božič in srečno ter zdravo novo leto!

Društvo za zdrav način življenja
Glog Miklavž

»Spet prihaja novo leto,
danes še v meglo ujeto.
Kaj prinaša, še ne vemo,
le tipáje skozenj gremo.«

Še nikoli niso bila božično-novoletna voščila
tako močno prežeta z iskrenimi željami,

da bi v miru preživeli božične praznike in se
polni upanja zazrli v prihajajoče leto 2021.

Naj bo za vse nas polno zdravja,
miru in sreče!

Turistično društvo Miklavž.  
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Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

Med reševalce, ki nam bodo na dopisnicah ali po elektronski pošti na naslov urednistvo@miklavz.si poslali pravilno rešitev nagradne križanke št. 101 (samo izpis temnih 
polj), bomo z žrebom razdelili tri lepe knjižne nagrade. Rešitev s svojim polnim naslovom nam pošljite najpozneje do 5. 3. 2021 na naslov Občine Miklavž na Dravskem 
polju. Nagrajenci prejšnje križanke št. 100 so: Danijel Grindl (Dobrovce), Silvo Kmetec (Miklavž) in Bogomir Reich (Dobrovce). Geslo nagradne križanke št. 100: 
OBČINSKA ZGRADBA NEKOČ DANES

NAGRADNA KRIŽANKA ŠT: 101

Ugankarski slovarček: ALOPATIJA – nasprotje homeopatije, ATES Roscoe – filmski igralec, ERATULI Jukka – finski deskar, ISOUARD Nicolas – francoski 
skladatelj, RAOULT Francois Marie – francoski kemik, SMAST – naselje pod Krimom
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Spoštovane občanke in cenjeni občani!
Poslavljamo se od leta, ki je bilo polno izzivov, 

s katerimi smo se srečevali prvič.
A vsaka kriza in težaven trenutek v življenju nosi v sebi 

tudi nekaj dobrega.

Zakorakajmo v novo leto v krogu svoje družine 
pogumno, odločno in z upanjem,

da se bo naše življenje kmalu vrnilo v ustaljene tirnice.

Želimo vam veliko osebne sreče, 
medsebojnega razumevanja, 

predvsem pa pazite nase in svoje bližnje
ter ostanite zdravi.

Srečno 2021!

Vaš župan Egon Repnik,
podžupanja Dragica Centrih,

člani Občinskega sveta in Občinska uprava 
Občine Miklavž na Dravskem polju


