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Leto, ki se izteka, je bilo polno negotovosti, a tudi upanja.

Sedaj prihajamo v najlepši čas v letu, ko se spomnimo preteklosti
in pričakujemo prihodnost. 

Čas, ko se želja po sreči in  zdravju seli iz srca v srce…

Naj se vam v prihajajočem letu uresničijo sanje, udejanjijo želje
in izpolnijo pričakovanja.

Srečno!

Župan, podžupanja in uslužbenci Občinske uprave 
Občine Miklavž na Dravskem polju
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Miklavž in parkelj sta se poslovila od nas. A le za leto dni. 
Ker je bila državna oblast do nas letos precej stroga, sta 
bila sv. Miklavž in parkelj toliko bolj usmiljena in darežljiva. 
Parkelj je vzganjal manj hrupa z verigami in manj strašil 
otroke. Miklavž je prijazno vabil otroke medse in jim delil 
lepa darila, katerih so bili otroci izjemno veseli. Kaj pa njim 
mar za ukrepe in omejitve… In prav je tako. Sv. Miklavž in 
parkelj sta nas pohvalila, da smo jim pri nas pripravili lepo 
sceno in praznično okrasitev, še posebej jima je bil všeč novi 
park v Miklavžu. Prav uživala sta v soju pisanih lučk nove 
praznične okrasitve. Še dolgo bosta pomnila lesketajoče 
vesele očke številnih otrok, ki so vsak zase iskali najlepši 
praznični kotiček v parku, da si priskrbijo spominsko 
fotografijo z njima. Ko sta se poslavljala, sta povedala, da 
sta bila letos, seveda ker je bilo malce posebno leto, prav 
zaradi tega še malo bolj dobra moža. Upamo, da bo drugo 
leto zopet po starem, pa tudi če bo parkelj spet strašil malo 
manj pridne otroke s svojimi verigami.

Želimo, da bi bil svet tako lep in prijazen tudi v očeh 
odraslih, predvsem tistih, ki bijejo boj iz dneva v dan zgolj 
za svoje preživetje. Ti so letos dobili za adventno darilo 
čokoladne bombončke, ki so nosili etiketo z napisom 
»podražitve«. Tako bo njihov boj še bolj težaven, svetla luč 
na koncu tunela bo zanje še manj vidna. Zdaj je najbolj 
pomembno, da na nikogar ne pozabimo. Da jim vsak po 
svoji moči pomagamo in pričaramo nasmeh na oči. Vesel 
sem, da imamo kot lokalna skupnost med sabo še toliko 
dobrih ljudi, da znamo in zmoremo pomagati vsem ljudem 
v stiski, obiskati starejše ob doseganju njihovih osebnih 
jubilejev, obiskati ljudi, ki svoje dni preživljajo v socialnih 
ustanovah. Za ta dejanja ni potrebnega denarja, le dobrota 
in pripravljenost narediti nekaj dobrega za drugega. 
Zavedati se moramo, da je življenjski proces nikoli končana 
zgodba, za nekoga z bolj srečnimi epizodami, za nekoga z 
manj srečnimi, vendar vsi se lahko čez noč znajdemo zdaj v 
eni vlogi in zdaj v drugi vlogi.

Po doživetih treh letih županovanja lahko rečem, da smo 
generalno gledano pozitivno naravnana lokalna skupnost. 
Zavedamo se tudi svoje realnosti. Poskušamo izkoristiti 
svoje kvalitete in primerjalne prednosti, svoje šibke točke 
pa čim bolj prikriti. Gotovo nismo najbolj bogata lokalna 
skupnost, gotovo tudi najbolj revna ne. Nimamo bonitet ali 
koristi z zaslombo močne industrije ali velikih energetskih 
objektov v našem okolju. Nimamo tudi finančnih bremen 
ali kakšnih grehov iz preteklosti. Poskušamo najbolje 
izkoristiti to, kar imamo in kar nam situacija ponuja. 
Seveda se pojavljajo tudi takšni, ki težijo k porabi preko 
svojih zmožnosti, vendar znamo in zmoremo temu reči 
ne. Če svoja doživetja omejim na letošnje leto, ga ne bi 
ravno zapisal v anale najboljših in najlepših. Težave, takšne 
ali drugačne, ki jih je doživljal cel naš planet, so se na 
neki simbolni način preslikavale v našo lokalno skupnost. 
Nikakor ne bi mogel trditi, da je bilo vse slabo, saj smo v 
letošnjem letu pridobili tako pričakovano povsem novo 
cestno povezavo med krajema Dobrovce in Miklavž. Te 
pridobitve niso veseli le šolarji na svoji šolski poti, temveč 
tudi številni sprehajalci ter ljubitelji narave. Veliko dobrih 
del je bilo opravljenih v iztekajočem se letu. Sicer jih nismo 
mogli proslaviti kot v preteklih letih, verjamem pa, da 
dobra dejanja s strani občanov ne bodo pozabljena in da 
bodo številne pridobitve po celotni občini služile svojemu 
namenu. Žal mi je, da nam okoliščine in sreča nista bili tako 
naklonjeni pri dveh pomembnih projektih letošnjega leta. 
V prvem primeru nam je splošna gospodarska situacija, 
predvsem težave z dobavo nekaterih materialov na trgu, 
preprečila dograditev treh razredov v miklavški šoli že 
v poletnem počitniškem času. Ni bilo druge izbire kot 
sprejeti objektivne okoliščine in opreti vse sile za končni 
uspeh, ki bo gotovo dosežen v začetku naslednjega leta. 
V drugem primeru je veliko več grenkega priokusa, saj 
nam izgradnjo pločnika in kolesarke od Miklavža v smeri 
Rogoze niso preprečile objektivne okoliščine izven našega 
vpliva, temveč zgolj in edino človeški faktor. Upamo, da bo 
tega v prihodnje čim manj in da bo zmagovala vrednota 
biti »človek človeku človek«.

Priporočilo za lep in prijeten prihajajoči božični in novoletni 
čas je za vse naše občanke in občane podal gospod nadškof 
Alojzij Cvikl ob nedavnem obisku naše občine v počastitev 
godovanja sv. Miklavža in blagoslovitev obnovljene 
freske sv. Krištofa na miklavški cerkvi. Ob tem častnem 
dejanju najvišje cerkvene eminence lahko zgolj dodam, 
da preživite zadnje praznične dni letošnjega leta kar se da 
lepo v objemu sreče in radosti svojih najbližjih.         

Egon Repnik,
župan
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PREDLOG PRORAČUNA
ZA LETO 2022 POTRJEN V PRVEM BRANJU

Ko se koledarsko leto izteka, je v slovenskih občinah 
posebna vročica. Lahko bi rekli planska vročica, saj priprava 
predlogov proračunov za prihajajoče leto predstavlja 
strateško planiranje, določanje prioritet in številna 
usklajevanje. V miklavški občini oziroma v njeni občinski 
upravi v zadnjem obdobju ni bilo nič drugače. Zato so 
svetniki predlog prvega branja občinskega proračuna 
dobili v obravnavo že na novembrski občinski seji. Kot je bilo 
iz besed razlagalcev gradiva razbrati, se je pri načrtovanju 
investicij prihajajočega leta in seveda ob pričakovanih 
razpoložljivih sredstvih upoštevalo najprej projekte, ki 
so v fazi realizacije oziroma zaključka, in nato projekte, s 
katerimi si obetamo pridobiti sofinancerska državna ali 
evropska sredstva. Prav tako se ni spregledalo investicije, 
za katere na razpise kandidiramo z drugimi občinami, 
vidimo možnost uspeha na razpisih sklada za okrevanje; ne 
nazadnje pa je oblikovani predlog proračuna za leto 2022 
upošteval še občinski načrt razvojnih programov, ki določa 
prioritete oziroma vrstni red investicij občine Miklavž. 
A ob dejstvu, da je kar 57 % proračuna tekoče, lahko 
rečemo obvezne, zakonsko določene  porabe, seveda 
investicijskega denarja glede na potrebe in želje tudi ob 
tem planiranju ni bilo preveč, prej premalo. 
Prvo branje predloga Proračuna Občine Miklavž za leto 
2022, ki predvideva 7.181.123 evrov prihodkov in 8.183.821 
evrov odhodkov, je občinski svet soglasno potrdil. Po prvi 
obravnavi, in sicer do 1. 12. 2021 je potekala javna razprava 
tega predloga proračuna, pri čemer je lahko zainteresirana 
javnost podala predloge, ki pa bodo ali ne bodo zajeti v 
drugem branju. Prav druga obravnava proračuna za leto 
2022 pa se pričakuje v zadnjih dneh meseca decembra. 
Takrat se bo v drugem branju potrdil še soupadajoči 
del proračuna, in sicer Letni načrt ravnanja s stvarnim 

premoženjem Občine Miklavž, ki definira, kako 
bo občina v prihodnjem letu ravnala s svojim 
nepremičnim in premičnim premoženjem, 
to so predvsem odkupi, prodaje ali menjave 
zemljišč.
V zvezi z izdajanjem Miklavških novic, ki jih 
prejemate v svoje poštne nabiralnike, je bil 
sprejet formalni sklep, da so namenjene 
obveščanju občanov in jih občinska uprava 
izdaja po potrebi. Občinski svet Občine Miklavž 
je še soglašal s prodajo 744 m2 občinskega 
zemljišča ob miklavškem dvorcu in 400 m2 ob 
novem krožišču ulice Na Dobravi v Miklavžu.

Povišanje cen programov v vrtcih
Na predlog Javnega zavoda OŠ Miklavž se je po letu dni 
cena programov v vrtcih spremenila oziroma povišala. 
Razlog povišanju je višina stroškov dela, ki zajema tako nova 
delovna mesta, redne delovne uspešnosti in napredovanja; 
prav tako se je zaradi dviga stroškov živil povišala še cena 
prehrane. Polna cena prvega starostnega obdobja se je 
v primerjavi s staro povišala  za 5 evrov, odslej znaša 513 
evrov; cena drugega starostnega obdobja pa je povišana 
za 19 evrov, odslej znaša 381 evrov. 
Investicijski program za projekt Celovita energetska 
prenova javnih objektov v lasti občin Starše, Dornava in 
Miklavž, s katero želimo energetsko sanirati miklavški 
kulturni dom, je bil potrjen na tej občinski seji, le z majhno 
spremembo na strani partnerske občine Dornava, ki bo 
kandidirala s samo enim projektom. Miklavški kulturni dom 
bo tako dobil „novo preobleko“ v vrednosti 373.880,54 
evrov, ob tem bo občinski proračun obremenjen le za 
163.392,90 evrov.  
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Miklavž za leto 2021 je bil dopolnjen v tretje, in sicer 
s predvideno oddajo strešnih površin OŠ Miklavž in 
športe dvorane ob njej z namenom postavitve sončne 
elektrarne. Po umestitvi v letni načrt se bo pridobilo 
potrebne presoje vpliva na okolje in oblikovalo najemno 
pogodbo. Predstavnik podjetja Enertec, d. o. o., je občinski 
svet seznanil z izrabo strešnih površin in pričakovano 
samooskrbo.

Pobude in vprašanja
V točki pobud in vprašanj je Vera Mom v imenu skupine 
staršev učencev OŠ Miklavž vprašala, zakaj osnovnošolci, ki 
so prijjavljeni na šolsko kosilo, ne dobijo dodatne porcije-
repete, če zanj zaprosijo, sodeč po informacijah hrana v 
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šoli namreč ostaja. V odgovoru je svetnica izvedela, da bo 
vprašanje posredovano OŠ Miklavž, saj občina ni izvajalec 
šolske prehrane. Vlada Maksimovića pa je zanimalo, v kateri 
fazi je postopek priprave Občinskega prostorskega načrta 
(OPN) Občine Miklavž. Ob tem je izvedel, predlog OPN je 
objavljen na portalu Ministrstva za okolje in prostor in da 

so vsi nosilci urejanja prostora bili pozvani k podaji drugega 
mnenja. Nekaj mnenj je občina že pridobila, a še zdaleč ne 
vseh; prav tako se pričakuje, da bodo potrebna dodatna 
usklajevanja s posameznimi nosilci urejanja prostora. 

Mateja Pleteršek

Gozdiček ob trgovini Spar, ki je v lasti občine Miklavž, je bil 
še pred nekaj leti zarasel s trnjem, poln smeti ter bolnih in 
suhih dreves. Vsakokrat, ko sem šla mimo, sem premišljala 
o tem, kako bi bilo lepo, če bi ta gozdiček ob Ptujski cesti 
očistili, saj so tu včasih rasle borovnice in celo pravi jurčki. 
Ker sem v tem času že bila občinska svetnica, sem imela 
možnost to iznesti tudi na občinskem svetu. Tako sem 
predlagala oz. dala pobudo na eni izmed sej občinskega 
sveta že v letu 2014. Seveda je bila pobuda sprejeta in dana 
v nadaljnjo obravnavo, ker pa je ravno v tem času vsem 
lokalnim organom potekel mandat, moj predlog ni bil 
realiziran. Zato sem pobudo ponovila v novem občinskem 
svetu in kot članica tudi na seji novega krajevnega sveta 
KS Miklavž. Kmalu po tem so delavci občinskega režijskega 
obrata  pričeli s čiščenjem, nakar smo v krajevnem svetu 
začeli razmišljati o vsebini tega gozdička in preprečitvi 
prodaje te parcele. Zato je takratni predsednik sveta KS 
Miklavž, Ernest Centrih, predlagal, da se gozdiček preuredi 
v majhen park in s tem trajno zaščiti pred prodajo. Tako smo 
po daljši razpravi predlagali občinskemu svetu in občinski 
upravi, da se prej zanemarjen gozd uredi tudi s sprehajalnimi 
potmi in poseje trava, saj bi se s tem ustvarila tudi možnost 
za igro otrok. Ker pa kar nekaj mamicam, starejšim ljudem 
in drugim služi okolica trgovine Spar tudi za sprehode in 
počitek, smo predlagali, da se ob poteh postavi nekaj klopi. 
V letu 2017 smo pričeli z idejnim projektom, pri katerih sta 

poleg občinske uprave sodelovala tudi Ernest Centrih in 
Dušan Janžek. Takrat so nastali temelji za amfiteater, fitnes 
naprave na prostem in sprehajalne poti. Občinska uprava 
pa je podala tudi predlog za postavitev miklavške tržnice 
na obrobje bodočega parka, kajti  tržnica, ki je v tem času 
delovala precej skrita kupcem ob občinski zgradbi, ni 
najbolj ustrezala svojemu namenu. 
In tako je iz zanemarjenega gozdička, poraslega s trnjem, 
nastal majhen, toda občudovanja vreden miklavški park z 
veliko vsebinami na majhnem prostoru. Prepričana sem in 
tudi želim, da ga bodo ljudje naše občine radi obiskovali.

Dragica Centrih,
podžupanja

28. 1 2015 14. 12. 2021

11. 4. 2017

IZ TRNJA V PARK
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OBNOVA FRESKE SV. KRIŠTOFA

ZIMSKA SLUŽBA -
PLUŽENJE SNEGA

Miklavška cerkev oz. 
župnijska cerkev sv. Miklavža 
ob Dravi ni ravno velika, je 
pa ravno pravšnja za naš 
kraj. Miklavž se v imenu 
kraja prvič pojavi v listini iz 
leta 1382 kot »Sand Nicla in 
dem Trafeld«. Iz te listine je 
tudi razvidno, da je takrat 
v kraju že bilo zgrajeno 
Miklavževo svetišče na terasi 
ob reki Dravi. Sv. Miklavž je 
namreč zavetnik mornarjev 
in splavarjev. Do današnjih 
časov je bila cerkev večkrat 
razširjena in obnovljena, v 
zadnjih letih pa sta jo zares 
lepo in celovito obnovila, 
žal, že pokojna župnika Tone 

Kolar in Ivan Kralj. Ker je miklavška cerkev tudi pomemben 
kulturnozgodovinski spomenik, je sredstva za obnovo 
prispevala tudi Občina Miklavž na Dravskem polju.
Steno južne strani cerkvenega zvonika krasi velika freska 
sv. Krištofa. Zakaj ravno sv. Krištof? Zanimivo je, da krasi 
tudi veliko zahodnih kakor tudi slovenskih cerkva prav ta 
svetnik, ki mu pravijo tudi Kristonosec. Legenda pravi, da 
je Krištof, ki je bil močan in zelo visoke postave, prenašal 
ljudi čez reko. Nekoč je nesel nekega otroka, ki pa je bil 
sam Jezus, ta pa ga je krstil in mu dal ime Krištof. Umrl je 
mučeniške smrti. Postal je priprošnjik zoper naglo smrt in 
zato so verni ljudje verjeli, da zadostuje, če navsezgodaj 
pogledaš svetnikovo podobo, tisti dan ne umreš nagle 
smrti. Za zavetnika pa so ga izbrali tudi čolnarji in splavarji, 
nosači in vozniki, romarji in popotniki. 

Freska sv. Krištofa na miklavški cerkvi je bila že zelo bleda 
in poškodovana od vremenskih vplivov, zato jo je bilo 
treba restavrirati, kar je zelo dobro opravil poznani kulturni 
ustvarjalec, slikar in restavrator Stojan Grauf iz Maribora. 
Njegovo ustvarjanje odlikujejo zidne poslikave, grafično 
oblikovanje, pa tudi projektiranje notranjih in zunanjih 
prostorov. Imel je številne razstave doma in v tujini in je 
prejemnik več nagrad.

V nedeljo, 12. decembra 2021, je obnovljeno fresko sv. 
Krištofa po maši v prisotnosti župnikov, župana Egona 
Repnika, gostov in krajanov blagoslovil mariborski nadškof 
metropolit msgr Alojzij Cvikl DJ.

Dragica Centrih,
podžupanja

Zimska služba v naši občini po svojih močeh izvaja 
celoto opravil, potrebnih za prevoznost cest in varnega 
prometa v zimskih razmerah. Zelo pomembno pa je, da 
z upoštevanjem prometne zakonodaje ter z veliko mero 
potrpežljivosti in preudarnosti odgovorno sodelujejo 
tudi občani. Zato pozivamo vse občane, da pravočasno 
odstranijo vozila z javnih površin ter tako omogočijo 
nemoteno pluženje snega. Prosimo za strpnost ter 
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DELOVANJE KRAJEVNEGA SVETA
 DOBROVCE V LETU 2021

lastno aktivnost pri reševanju manjših težav pred svojimi 
dvorišči. Na pomanjkljivosti opozorite na ustrezen način. 
Ko vzamete snežno lopato v roke prosimo da snega ne 
odmetavate na cesto (kidate na cesto), saj je le takšno 
početje v skladu z Zakonom o cestah prepovedano ter je 

za takšno kršitev predvidena globa v višini 1.000 evrov. 
Navedeno dejanje povzroča neposredno nevarnost za vse 
udeležence v prometu.

Občinska uprava

Leto 2021 se počasi zaključuje, pred nami je le še mesec 
december, ki pa bo zaradi  zdravstvenih razmer le za 
drobec bolj družaben kot preteklo leto. Še drugo leto 
zapovrstjo smo ob veselem decembru morali odpovedati 
tradicionalno prireditev pogostitve starejših krajanov. 
Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb smo bili v letu 
2021 primorani odpovedati prireditev ob dnevu žena, 
materinskem dnevu in krajevnem prazniku. V obdobju 
delne sprostitve ukrepov pa so se ob upoštevanju vseh 
priporočil NIJZ vendarle odvile nekatere prireditve. 
Predvsem so bila ob krajevni skupnosti takrat aktivna 
društva PD Matej BOR, GD Snežka in DU Dobrovce, ki je ob 
40 letnici obstoja organiziralo prireditev v svojih prostorih. 

Svet krajevne skupnosti Dobrovce se je do konca novembra 
2021 sestal na 10 rednih sejah, kjer smo obravnavali 
tekoče in izredne zadeve. Dodatno smo se udeležili dveh 
sestankov, ki jih je sklicala občina, in sicer:
–   z lastniki nepozidanih gradbenih parcel med Kašperjevo 

ulico in Akcijevo
–   z lastniki gozdov med Dobrovcami in Dravskim Dvorom, 

na katerem so se vsi lastniki odločili del svojega zemljišča 
odstopiti v javno dobro za izgradnjo pešpoti s kolesarko 
ob glavni cesti.

Svet KS Dobrovce si je v tretjem letu svojega mandata 
prizadeval, da se v največji možni meri izpeljejo oz. 
dokončajo nerealizirani predlogi preteklih let, ter za 
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realizacijo predlogov, ki so bili predlagani za proračun 
2021. 
V veliki večini smo te predloge v letu 2021 tudi realizirali:
–  Klimatske naprave v prostorih KS Dobrovce
–  Izgradnja novega igrišča za odbojko 
–  Asfaltirano parkirišče pred prostori KS Dobrovce.
Največja pridobitev za kraj v letu 2021 je rekonstrukcija 
ceste Dobrovce – Miklavž, saj so z njo krajani Dobrovc 
dobili varno cesto in pešpot s kolesarko, ki sta razsvetljeni 
in od cestišča ločeni  z varnostno ograjo. 
Člani krajevne skupnosti smo s svojimi sejninami in 
donatorjem brez finančnega vložka občine kupili in po 
kraju postavili štiri koše za pasje iztrebke.  

V kraju so v tem letu s pomočjo prostovoljnega dela nekaj 
krajanov pričeli z izgradnjo cerkvenega objekta, ki bo stal 
ob Mladinski ulici v vaškem jedru.
V predlogu za proračun 2022 je še kar nekaj želja, 
njihova uresničitev pa bo odvisna od finančne vzdržnosti 
proračuna, saj imamo le en proračun, ki s težavo sledi 
željam vseh štirih KS v občini. 
Spoštovane krajanke in krajani, svet krajevne skupnosti 
Dobrovce Vam v prihajajočem letu želi zdravja, sreče, veliko 
osebnih in poslovnih uspehov. 

Robert Meznarič, predsednik
Svet krajevne skupnosti Dobrovce

SPOŠTOVANI UPORABNIKI,
STRANIŠČNA ŠKOLJKA NI KOŠ ZA SMETI 

Pa vendar v njej in nato v kanalizaciji konča veliko 
odpadkov, ki tja nikakor ne spadajo. Kanalizacija namreč 
ni sistem vodov za odvajanje spodaj navedenih odpadkov, 
zato lahko ta škodljiva praksa privede do nepravilnega 
delovanja ali celo poškodb tako notranjega kot zunanjega 
kanalizacijskega sistema. S tem sporočilom vas želimo 
spodbuditi k odgovornemu ravnanju z odpadki, zato 
vam v nadaljevanju predstavljamo najpogostejše skupine 
odpadkov, ki končajo v kanalizaciji, morali pa bi v ustreznih 
posodah za odpadke.
Zaščitne maske, rokavice, plenice, damski vložki, vatirane 
paličice, čistilne blazinice: črna posoda za komunalne 
odpadke :
Zdravila: lekarne in zbirni centri

Čajne vrečke, kavna usedlina, ostanki hrane: rjava posodo 
za biološke odpadke ali kompost
Žvečilni gumiji, cigaretni ogorki, pesek iz mačjih stranišč: 
črna posoda za komunalne odpadke
Barve, olja, laki, razredčila: zabojniki za zbiranje nevarnih 
snovi ali zbirni centri
*Odpadke, živalske stranske proizvode in silažni sok je po 
Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda 
v vode in javno kanalizacijo prepovedano izpuščati v javno 
kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode oz. rezati, 
drobiti, mleti ali redčiti z namenom, da se z odpadno vodo 
ali mešanico odpadnih voda odvajajo v javno kanalizacijo 
ali neposredno ali posredno v vode. Za kršitelje je 
predvidena globa v višini od 400 do 1.000 EUR.
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KAKO DO MANJ ODPADKOV
MED PRAZNIKI?

Tukaj je najlepši del leta, ki ga zaznamuje praznična 
okrasitev, vonj po sveže pečenih piškotih, druženje z nam 
najbližjimi in obdarovanje. Vse našteto pa hkrati pomeni 
tudi več odpadkov. Med božično-novoletnimi prazniki se 
poveča količina zbrane steklene, plastične in kartonske 
embalaže ter odpadne hrane.
Kaj pa, če bi v letošnjem decembru poskusili količino 
odpadkov zmanjšati na minimum? V ta namen smo 
pripravili nekaj nasvetov.

Božično oz. novoletno drevesce
Uporaba navadne smreke, pridobljene iz 

lokalnega gozda v skladu z usmeritvami 
Zavoda za gozdove Slovenije, je naravi 

najbolj prijazna izbira. Posekana 
drevesca iz slovenskih gozdov, 

namenjena za okras in praznovanje, 
morajo biti v letošnjem decembru 

med prevozi in med prodajo 
označena z nalepko rumene 
barve, na kateri je letnica 2021. 
To pomeni uporabo okrasnih 

drevesc, pridelanih v Sloveniji, ki 
imajo najmanjši ogljični odtis in ne predstavljajo nevarnosti 
za vnos tujerodnih žuželk in bolezni, ki bi lahko ogrozile 
naše gozdove. Iz gozda oziroma narave so pridobljena na 
gozdu in naravi prijazen način, zrasla so brez dodatnega 
vlaganja energije in vode ter brez uporabe pesticidov. 
Po uporabi pravega drevesca poskrbimo za njegovo 
pravilno odlaganje ali pa ga skurimo v peči. Odlaganje 
odsluženih okrasnih drevesc, vzgojenih izven Slovenije, 
v naravo predstavlja nevarnost za vnos bolezni v gozd. Iz 
istega vzroka v gozd tudi ne sadimo odsluženih okrasnih 
drevesc iz lončkov, vzgojenih izven Slovenije.

Darila
Namesto dragih daril podarite sebe ali svoj čas: specite 
kruh ali piškote, ki jih lahko spravite v kozarec za vlaganje 
in ga lepo okrasite. Izdelajte darilne bone za varstvo otrok, 
izlet ali kosilo, ponudite učenje kitare, matematike ali 
tenisa. Bodite kreativni, izdelajte domače milo, spletite 
šal, naslikajte svojo umetnino ali fotografirajte zimsko 
pokrajino. Odpravite se v najbližji center ponovne 
uporabe, kjer se vedno najdejo kakšne zanimive stvari. 
Podarite vstopnice za kino, muzej, kopališče… Vsako leto 
pristane med odpadki ogromna količina odpadnih baterij 
– izogibajte se kupovanju daril, ki potrebujejo baterije, ali 
pa darilu dodajte še polnilne baterije in polnilec.

Pri nakupih se vse premalo 
zavedamo, da uvožene izdelke, 
ki jih kupujemo po nizki ceni, 
delajo delavci, ki ne zaslužijo 
niti za dostojno preživetje. Zato 
podpirajmo lokalne podjetnike, obrtnike in kmete ter 
kupujmo pri njih.

Ovojni papir 
Za zavijanje daril izberite kakovostne in naravne materiale. 
Darila lahko zavijete v rafijo, bananin ali rižev papir, star 
časopisni papir, za dodatke pa uporabite suho sadje ali 
posušeno cvetje. Izogibajte se bleščicam, saj so le-te vir 
mikroplastike v našem okolju. Razmislite tudi o embalaži, 
ki jo je mogoče ponovno uporabiti, kot so škatle ali darilne 
vrečke.

Voščilnice
Voščilnice izdelajte sami iz naravnih materialov, na 
recikliranem papirju, brez bleščic. Na spletu lahko najdete 
tudi veliko brezplačnih e-voščilnic. Najlepše od vsega pa 
je, da kar osebno voščite vesele praznike, pa čeprav boste 
v teh časih to storili s pogovorom ali sporočilom preko 
telefona.

Nakupovanje
Ko greste po nakupih, s seboj 
vzemite vrečke za večkratno 
uporabo. Pred odhodom v 
trgovino naredite seznam 
stvari, ki jih potrebujete, in se 
izogibajte tistim, ki jih ni na seznamu. Poskusite to početi 
skozi vse leto in ne samo med prazniki.

Hrana
Še pred pripravo prazničnih kosil ali večerij razmislite, 
kaj boste storili s hrano, ki bo ostala. Kar se da zamrznite 
ali pripravite iz nje še kakšen obrok v prihodnjih dneh, 
lahko pa kontaktirate najbližje zavetišče za brezdomce in 
vprašate, če jim lahko darujete hrano. 

Želimo vam mirne praznike in veliko »zelenega« navdiha 
pri predprazničnih opravilih.

Nina Gornik Mulec
SOU Maribor, Skupna služba varstva okolja

Fotografije: pixabay.com
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ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI

Želimo vam topline polno,
dobro in srečno leto 2022!

Vaša Plinarna Maribor

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

Za več informacij, smo vam z veseljem na voljo:

02 22 843 43
paketi@plinarna-maribor.si
www.plinarna-maribor.si

Ustvarjamo čisto prihodnost.  
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Drage občanke, dragi občani,

za nami je še eno zahtevno leto,
polno izzivov.

Lažje smo ga prebrodili, ker še 
vedno delujemo kot skupnost.

Naj tako ostane tudi v prihodnje.

Srečno, zdravo in zadovoljno 2022!
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Z vami že 10 let.
 

SREČNO 
2022
Naj praznična 
energija zasije 
v vašem domu. 
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Spoštovani poslovni partnerji, prijatelji ter 
občani Občine Miklavž na Dravskem polju!

Novo leto je okno, skozi katerega zremo v 
prihodnost.

Novo leto je trenutek, ko se nam srce odpre za 
lepe in skrite želje.

Je trenutek, ko stisk dlani pove več kot tisoč 
besed.

Naj vam takšni trenutki lepšajo prihajajoče 
leto 2022!

Kolektiv: Damijan Simič, s. p.
Simič – Korže, d. o. o.

Vsem občankam in občanom 
občine Miklavž želimo 

mirne božične praznike,

v novem letu 2022 pa veliko 
zdravja, uspeha in 

osebne sreče.

Naj vas v novem letu 
povezujejo lepe misli in iskrene 

želje, da skupaj obogatimo 
življenski vsakdan.

Želimo vam mirne in tople 
praznike ter obilo sreče v letu 

2022.
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BREZ DRUŠTEV NE MOREM
POGOVOR Z ERNESTOM CENTRIH

Čeprav se že dolgo poznava pa tudi mnogim našim 
krajanom nisi neznan, te vseeno prosim, da poveš 
kaj več o sebi.

Sem Mariborčan, rojen leto pred koncem 2. svetovne 
vojne v Dvorjanah, kamor se je zatekla moja mama med 
bombardiranjem Maribora. V Dvorjanah sem bil po rojstvu 
ravno toliko časa, da mi je moja starejša zlobna sestra, kadar 
sem jo jezil, rekla, da sem Duplečan. Kaj je s tem mislila, še 
danes ne vem, pa tudi Kanglerja takrat še ni bilo. Takoj po 
končani srednji šoli sem odšel v vojsko, ki sem jo odslužil na 
morju, v mojem najlepšem mestu Dubrovniku. Ko sem se 
po skoraj dveh letih vrnil, sem imel srečo, da sem se zaposlil 
pri vodilnem  jugoslovanskem računalniškem podjetju 
Birostroj, kjer sem se usposobil najprej za programerja, 
nato pa poleg programiranja kot inštruktor usposabljal 
kadre za delo na računalnikih po vsej Jugoslaviji. Tako sem 
dodobra spoznal veliko jugoslovanskih mest in pokrajin 
ter njihovih prebivalcev in običajev. Nekaj let sem bil kot 
organizator avtomatske obdelave podatkov, zaposlen 
tudi pri zagrebškem Generalturistu, vendar sem se vrnil 
v Maribor, saj sem bil nanj preveč navezan. Ob delu sem 
študiral na takratni višji pravni šoli, vendar študija zaradi 
stalne odsotnosti nisem nikoli končal, kar mi ni bilo žal, saj 
sem imel dobro službo. 

Dragi naši bralci!
Vsako novo leto nam ponudi nedolžno belino lista in 

želimo vam, da se vam v prihajajočem letu 
vsak list popiše z lepimi dogodki za lepe spomine.

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

sreče, topline ter 
srečno in ustvarjalno leto 2022.

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 6. marca 2022.

Urednik
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BREZ DRUŠTEV NE MOREM
POGOVOR Z ERNESTOM CENTRIH

Kaj pa CATV Miklavž?
Ja, kar nekaj zadnjih let sem bil tudi 
operater kabelske televizije v Miklavžu. 
Verjetno mnogi ne vedo, da je imel 
Miklavž svojo sprejemno – oddajno 
postajo in ni bil vezan na Telemach, 
ki ga takrat še ni bilo. Bil sem tudi 
soustanovitelj TV Miklavž, ki jo je takrat 
vodil Dušan Janžek. Spomnim se, kako 
sva z Dušanom pozno ponoči ob 
sobotah s satelitov snemala »porniče« 
in jih na veselje moških gledalcev 
predvajala na miklavški kabelski televiziji.

Kot praviš, si Mariborčan, ali morda, da si bil 
Mariborčan do pred triinštiridesetimi leti. Kaj pa te 
je pravzaprav prineslo v Miklavž?

Kaj me je prineslo? Kakor mnoge druge, ljubezen. Priženil 
sem se v Miklavž, čeprav sem imel namen živeti v mestu 
ob morju.  

Pa tudi ta želja se ti je uresničila
Ja, res je, čeprav malo pozno.

V Miklavžu si deloval oz. še deluješ v raznih društvih. 
Spomnim se, ko si pred več kot dvajsetimi leti prišel 
k meni in Ivanu Knezu z idejo, da bi ustanovili 
društvo vinogradnikov. Malo mi je bilo smešno, 
tukaj na ravnem Dravskem polju, ampak smo ga 
ustanovili in kmalu je štelo 80 članov in skoraj ni 
prireditve, kjer miklavških vinogradnikov ne bi bilo. 
Kje še deluješ?

Brez društev ne morem. Poleg vinogradnikov aktivno 
delujem še kot podpredsednik Društva upokojencev 
Miklavž, kot predsednik nadzornega odbora pri Turističnem 
društvu Miklavž, kot podpredsednik Kulturnega društva 
Duplek in še kje. Sem tudi član pastoralnega sveta naše 
župnije in član policijskega veteranskega društva Sever.

Kaj pa tvoja politična pot? Imel si veliko idej. Ali so 
se ustvarile?

Moja politična pot je bila bolj skromna, ampak kar 
pestra, pričela pa se je komaj po osamosvojitvi. Ko smo 
ustanovili svojo občino, mi je ostal v najlepšem spominu 
prvi mandat, ko sem kot kandidat Peterletove stranke SKD 
prvič postal predsednik sveta KS Miklavž. V ostalih članih 
sem imel odlične sodelavce in takrat smo z nekaterimi 
spremembami zelo vplivali tudi na družabno življenje, in 

Prvi Svet KS Miklavž v samostojni občini: Od leve proti desni: Jože Kolarič, Jože Kovačič, Stane 

Marinič, Jože Emeršič, Ernest Centrih in Dušan Janžek. Manjka Tone Babič.

to ne samo v Miklavžu, ampak tudi v ostalih krajih občine. 
Najprej smo krajevni praznik na podlagi anket prestavili z 
9. maja na 6. december, ko goduje Miklavž. Ponovno smo 
uvedli vsakoletno srečanje starejših krajanov, ki je nekoč 
že bilo. Ob prazniku sv. Miklavža smo pri miklavški cerkvi 
vpeljali »žegnanje«, ko krajevna skupnost skupaj z aktivom 
kmečkih žena, vinogradniki in posameznimi krajani po 
maši pogosti vse prisotne. Najbolj pa sem vesel, da se je na 
veselje mnogih otrok tako prijelo miklavževanje. Ko smo 
ga prvič organizirali, bilo je takoj po ustanovitvi občine, se 
je Miklavž z velikim spremstvom po vseh krajih popeljal 
v starem Certusovem »oldiju«. Prireditev je posnela tudi 
slovenska televizija. En mandat sem bil tudi občinski 
svetnik pa predsednik nadzornega odbora občine, član 
odbora za šolstvo, kulturo in šport itd.

Kaj pa tvoje veselje do glasbe? Kot vem, še danes 
kljub tvojim ne več rosnim letom igraš v ansamblu.

Glasba je rdeča nit skozi moje življenje. Že kot devetletni 
deček sem igral v mandolinskem orkestru v Mariboru, s 
šestnajstimi leti sem bil med prvimi električnimi kitaristi, ko 
sva s kasneje zelo poznanim pevcem Charlijem Arharjem 
ustanovila ansambel Continental, s katerim smo zabavali 
predvsem srednješolce po šolskih dvoranah. V času 
služenja vojnega roka sem igral v dubrovniškem vojaškem 
orkestru, pa v Nemčiji in še kje. Bil sem tudi soustanovitelj 
Tamburaškega orkestra KUD-a Zvonke Antoličič. Trenutno 
igram kot najstarejši, ampak še vedno kar uporaben član v 
ansamblu Dvorjanski muzikanti. 

Kaj pa voščilo?
Naj bo leto 2022 bolj zdravo, bolj srečno in naj nas bog 
obvarje podražitev, kajti politiki nas jih ne bodo!

Jože Emeršič
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POGOVOR Z ZVONKOM RAUŠLOM
Miklavž ima dušo. To dušo sestavljajo 
njegovi prebivalci.

Od rojstva živiš v Miklavžu.
Ne, v Miklavž smo se z družino preselili leta 1975, torej sem 
že kar star Miklavščan.

Kako bi opisal kraj, kjer živiš? 
Mnogi gledajo na Miklavž kot na spalni satelit Maribora, 
ampak jaz mislim, da ima Miklavž v sebi mnogo več. 
Ima dušo. Tradicijo. Mogoče je ravno ta bližina Maribora 
povzročila, da je Miklavž (vsaj v nekem majhnem delu) 
še vedno ostal tisti stari Miklavž, kjer se med seboj ljudje 
poznajo, se pozdravijo in izmenjajo kakšno besedo.

Kaj bi v Miklavžu spremenil oziroma naredil za 
izboljšanje kakovosti bivanja?

Jaz bi malo drugače odgovoril na to vprašanje. Mislim, 
da bi bilo bolj umestno, kaj lahko vsi prebivalci Miklavža 
naredimo za izboljšanje kakovosti bivanja. V Miklavž se 
je v zadnjem času preselilo mnogo novih prebivalcev. 
Verjamem, da so tam, od koder so prišli, tudi pustili svoje 
vezi, vendar se meni  zdi popolnoma normalno, da v novem 
okolju poiščemo mogoče neke nove interese. Ravno 
to malo pogrešam. Vključevanje novih ljudi v lokalno 
skupnost. Tega je absolutno premalo. Saj razumem, da je 
tempo modernega življenja tako napet, da nimamo časa za 
druge, ampak čas zase si pa moramo vzeti. Malo izpreči, se 
za trenutek ustaviti in globoko zadihati. 

Si kdaj pomislil, da bi se z družino preselil kam 
drugam?

Seveda je bila pred leti ideja, ko sva si z ženo ustvarjala 
družino, da bi živela v Mariboru, ampak je situacija tako 
nanesla, da smo ostali v Miklavžu.

Koliko let si član Kulturno-umetniškega društva 
Zvonke Antoličič Miklavž? V katerih predstavah si do 
sedaj nastopal?

Kot član KUD-a sem že od leta 1988. Takrat še v osnovni šoli 
smo začeli z mladinskimi predstavami (Plešoči osliček in pa 
Hura soncu in dežju). Kasneje je bilo še nekaj projektov, ki 
pa se niso uresničili, vendar sem pa takrat pel v Mešanem 
pevskem zboru. Ko je kulturno življenje v Miklavžu za kratek 
čas zamrlo, sem bil aktiven predvsem v KUD Študent in pa 
v SNG Maribor, zboru Opere in Baleta. Ko se je dramska 
skupina našega KUD-a znova reaktivirala, sem se kmalu 
pridružil in nato sodeloval pri predstavah Žalujoči ostali, 
Limonada Slovenica, Avdicija in Bog masakra.

Katera predstava ti je ostala v najlepšem spominu in 
zakaj? 

Nedvomno zaseda posebno mesto predstava Limonada 

Po zmagi v kvizu Joker smo iz različnih medijev lahko 
izvedeli kar nekaj podrobnosti iz tvojega življenja. Po poklicu 
si inženir kemijske tehnologije. Si  človek raznolikih zanimanj 
in talentov, zelo rad bereš knjige, si strasten igralec bridža, 
prvak v reševanju sudokuja, rad rešuješ križanke, si pevec v 
pevskem zboru in gojitelj čilijev. Povedal si, da boš denar, ki 
si ga prislužil z znanjem, porabil za obnovo hiše. 
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RAZGIBAN VESELI DECEMBER 

Naj bo sonce ali dež, poletje ali zima, članice društva Šola 
zdravja se vsako jutro ob 7.30 zberemo in na prostem 
razgibamo naša telesa od glave do pet. Jutranja vadba 
nam požene kri po žilah in napolni naša pljuča s svežim 
zrakom. Ne manjka tudi smeha in dobre volje, ki poskrbita, 
da se poleg smejalnih mišic razigrajo tudi naša srca.
Čeprav so trenutne okoliščine letošnjemu veselemu 
decembru prekrižale marsikatere načrte, smo v petek, 
10. 12. 2021, pozno popoldan naključnim prisotnim in 
mimoidočim vseeno uspele predstaviti našo vadbo v 
novem amfiteatru. Z željo, da bi k redni vsakodnevni vadbi 
kot pomembnemu dejavniku zdravega življenjskega sloga 
navdušile naše sokrajane in sokrajanke, smo svoje moči 
združile članice iz obeh skupin v naši občini - Avio Skoke 

in Magnolije Miklavž. Vodji skupin sva si razdelili vodenje 
predstavitvene vadbe, kar je vneslo zanimivo dinamiko, 
saj ima vsaka skupina svoje drobne posebnosti. Skupina 
Avio Skoke se je predstavila tudi z njihovo zelo simpatično 
himno. Telovaditi v soju lučk je bilo res posebno doživetje. 
K vadbi smo povabile tudi druge prisotne in zelo smo bile 
vesele, da se nam jih je nekaj pridružilo.
Vsi vemo, da za svoje zdravje lahko naredi vsak največ sam. 
Pridružite se nam tudi vi. Naj se tudi vaše jutro začnite 
razgibano, nasmejano in v prijetni družbi.

Nataša Sinovec, 
vodja skupine Magnolije Miklavž

Slovenica. Tudi zaradi tega, ker mi je JSKD podelil nagrado 
za najboljšega igralca za vlogo Vasilija.

Si gojitelj čilijev. Ali tudi rad kuhaš? In če, so tvoje 
jedi bolj pekoče zaradi preizkušanja moči čilijev?

Čiliji so zanimivi predvsem zaradi svojih živih barv in oblik. 
Sam osebno imam rad začinjeno hrano, ampak ne preveč. 
Pa tudi pri kuhanju moram paziti, da lahko pripravljeno 
hrano jedo tudi tisti, ki jim pekoče ni preveč všeč, tako kot 
moja soproga na primer.

Imaš morda priljubljen lokal v Miklavžu, v katerega 
zahajaš na kavo?

Kot sem že prej omenil, Miklavž ima dušo. To dušo 
sestavljajo njegovi prebivalci. Tudi, ko izbiram lokal, kamor 
občasno zavijem na kavo, izberem takega, ki ima dušo. Saj 
na koncu koncev pri kavi ni tako zelo pomembno, kakšnega 
okusa je važno je, s kom jo spiješ. Zato v zadnjem času zelo 
rad zavijem na kavo v bife AvtoDuh. 

S čim se trenutno ukvarjaš?
Korona situacija nam je vsem dodobra spremenila 
življenja. Nekatere društvene dejavnosti so zastale, skoraj 
zamrle. Prav tako je pri nas v KUD-u. Sicer se trudimo, da bi 
pognali kolesje naprej, ampak nam situacija zaenkrat tega 
ne dovoljuje. Podobno je v Bridge Klubu Maribor in pa v 
Moškem pevskem zboru Urban, katerega član tudi sem.

Kaj te je v zadnjem času navdušilo?
No, ni ravno mnogo stvari, ki bi me v zadnjem času 
navdušile. Prej nasprotno, več je tega, kar me žalosti. 

Glede na to, da so prazniki tik pred vrati, še 
praznično voščilo sokrajanom: 

Obilo smeha, zdravja in pozitivne energije v prihajajočem 
letu.

Andreja Lešnik
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KAM LE ČAS BEŽI ...

POZIV IZDELOVALCEM SALAM

Turistično društvo Miklavž obvešča vse ljubiteljske 
izdelovalce salam, da bo izvedlo tretjo ”SALAMIJADO” 
v mesecu aprilu 2022.
Izdelovalci salam bodo o datumu obveščeni v Naših 
izvirih in v Miklavških novicah. Želimo vam uspešno 
izdelavo salam.

Turistično društvo Miklavž
Vodja sekcije Zdenko Čuš ZAHVALA

Občinski upravi, občinskim svetnicam in 
svetnikom, g. županu in vsem, ki so kakorkoli 
pomagali pri delovanju društva v letu 2021, 
se iskreno zahvaljujemo. Vsem prijateljskim 
društvom, posameznikom in institucijam pa 
sporočamo, da smo novoletnim čestitkam 

namenjena sredstva poklonili v humanitarne 
namene Osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju.

Upravni odbor DU Miklavž

Le kam nam čas beži, le kam se mu tako mudi... To smo se 
vprašali v PD Mateja Bora iz Dobrovc, ko smo prižgali tretjo 
svečo na našem adventnem venčku sredi vasi, kateri z 
utripajočimi lučkami in adventnimi svečami pozdravlja vse 
mimoidoče. 
Ne daleč stran na Flančiču sredi vasi se na oblaku v svoji 
kočiji ter z vsem spremstvom ozira naokrog Božiček 
in komaj čaka, da pozdravi velike in majhne otroke ob 
približajočih se praznikih. 

Da naši smreki ne bi ostali brez novoletnih lučk, so poskrbeli 
člani KS Dobrovce. Za okraske pa so se potrudili otroci iz 
osnovne šole Dobrovce in vrtec Ciciban. 

Vlasta Sagadin
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V ČAROBNI VASI
Prihaja čas, ko pogledamo nazaj in potegnemo črto pod 
leto, ki se ravno izteka. Hitro je naokoli, vsako leto hitreje. 
Kako se je izšlo? Ste dosegli svoje cilje ali vsaj katerega? 
Ste sprejeli dobre odločitve? Ste kar najbolje izkoristili vsak 
dan in uživali v lepih trenutkih? Srčno si želim, da bi bil 
prav vsak odgovor DA. Pa tudi če ni, nič zato. Odpira se še 
eno leto, nov nepopisan list, na katerem lahko pišete svojo 
zgodbo. Drzno in razburljivo ali sproščeno in umirjeno. 
Ravno v tem je čar, da lahko zgodbo vedno zapeljemo 
po svoje. Umetnost življenja ni v tem, da izločimo težave, 
ampak v tem, da rastemo z njimi. Tako, kot so to storili tudi 
naši učenci. 
Ali Miklavž, dedek Mraz in Božiček letos pridejo, so me 
spraševali učenci. Kakšno čudno vprašanje. Seveda pridejo, 
nič in nihče jim tega ne more preprečiti, še najmanj pa 
virusi.
Bolj se približuje čas vašega prihoda, več pisem pišejo. 
Čeprav so tudi letos polna radosti in veselega pričakovanja, 
so vendarle nekoliko drugačna; iz njih veje malce 
zaskrbljenosti in negotovosti, želijo si, da bi šolska vrata 
ostala odprta, da bi se lahko družili s prijatelji, brezskrbno 
igrali … predvsem pa, da mine vsem nam ne povsem 
razumljiva napetost, skrb in nelagodje.
Dragi Miklavž, Božiček, dedek Mraz, v otroških pismih se 
najde marsikatera skrita želja. Tokrat vas bomo V ČAROBNI 
VASI pocukali za rokav. Morda nam zaupate, katera darila 
so letos najbolj priljubljena? Sicer pa: morda imate vi že 
vse odgovore? Morda nam kdo izmed vas napiše pismo 

tudi sam? Pokukali smo v vaš božično-novoletni svet. V 
ČAROBNI VASI smo namreč že dobili odgovore.
Prazniki bodo tudi letos »drugačni». Vzemimo to 
drugačnost kot priložnost tudi v novem letu. Če se ne 
moremo srečevati, pa se slišimo, pokličimo nekoga, ki bi 
ga naš klic lahko osrečil. Morda boste ali ste napisali in 
izdelali svoje voščilnice in jih poslali tudi nekomu, ki jih 
ni pričakoval – ohranite ta stik čez celo leto in napišite in 
izdelajte še več razglednic, pisem z dobrimi željami. Če 
boste pri obdarovanju dali krila svoji ustvarjalnosti, sami 
izdelali drobne malenkosti, spekli kekse in jih podarili 
najdražjim ter se z njimi igrali, bomo veseli. Nekdo nam je 
zapisal, da najbolj pogreša topel stisk roke in objem. Vam 
pa lahko zagotovimo, da prijazen pogled, lepa beseda, 
dobronamerno dejanje ogrejejo srce prav tako kot najbolj 
iskren objem. Zato bodimo celo leto prijazni in dobrodelni, 
skromni in vedoželjni ter igrivi in radoživi in prav gotovo 
vas na koncu leta spet obiščemo. Naša želja in upanje so, 
da takšni ostanete, ne glede na to, kaj se dogaja okoli vas. 
Z vami smo: v vaših mislih, v vaših srcih, v vaših zgodbah, 
pravljicah, v veselem, četudi skromnem pričakovanju 
novega leta.
Do takrat pa vam pošiljamo tople objeme. Jih že čutite?

Vaši – Miklavž, Božiček, dedek Mraz

Tudi na OŠ Miklavž na Dravskem polju bomo svoje 
zgodbe pisali dalje. Kaj nas v novem letu čaka, naj 
bo še skrivnost. Zdaj je čas, da prižgemo praznično 
vzdušje in nazdravimo na prihajajoče praznične dni. Da 
bodo čarobni, polni ljubezni in prazničnih dobrot. Naj 
december prinese nekaj lepega. Upam in želimo si, da 
se srečamo pod smrečico naše šole. Očarajte in bodite 
očarani. Zaprite oči in dovolite, da vas zgodbe naših 
učencev ponesejo v svet čustev in najlepših spominov.
Naj vam V ČAROBNI VASI njihov domiseln, navdihujoč in 
čaroben svet naredi praznike še bolj čarobne. Odkrijte jih. 
Pssst, tudi Miklavž, Božiček in dedek Mraz že nakupujejo 
čudovita darila, najlepša darila, ki v sebi nosijo zgodbo. 
Le oni točno vedo, česa si najbolj želimo, a ne? To so vse 
tiste priložnosti, ko želimo najbližjim z darilom sporočiti 
nekaj več. Povejmo jim, da jih imamo najraje in praznike 
začinimo z  … Ko bo tudi največji govorec ostal brez 
besed, bo kot kristalna snežinka očitno, da je darilo 
zadelo v srce. To so darila, ki narišejo največje otroške 
nasmehe.

Naj se praznična čarovnija razlije v celo leto, naj praznična 
bližina vztraja vse leto!
Ker si zaslužimo – popolnost. Kljub  »norim časom«.

Sreča je nenavadnih oblik, barv, vonjav in velikosti,
sreča je vsemu srečen zapik, od rojstva pa do starosti.
Sreča je rožnat dežnik nad sivim dežjem bridkosti
in svilnat klobuček vedrine nad pustim licem strogosti.
Sreča je najbolj srečnih velikosti, vonjav in oblik
in nikoli je ni preveč za tisti srečenosen dotik.
                                                                                  (B. Š. Žmavc)

V novem letu naj bo vaš korak odmeven, vaša beseda 
pogumna, vaše življenje iskrivo, ustvarjalno in polno.

Dušanka Mihalič Mali,
ravnateljica in zaposleni OŠ Miklavž na Dravskem polju
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V PRIČAKOVANJU PRAZNIKOV…

IZDELOVANJE IZDELKOV
ZA PRAZNIČNO VZDUŠJE

December je tu in pri otrocih že lahko začutimo 
vznemirjenje in radoživost. V vrtcu smo se na praznični čas 
minula leta pričeli pripravljati že konec meseca novembra, 
ko smo dopoldan odprli vrata in medse povabili starše 
otrok in skupaj ustvarjali najrazličnejše izdelke. Zaradi 
covida nam letos že drugo leto zapored žal to ni uspelo. 
Seveda pa smo kljub vsem ukrepom, ki jih dosledno 
upoštevamo, strokovne delavke v vseh oddelkih skrbno 
načrtovale mnoge in raznolike dejavnosti, s katerimi bomo 
poskrbele, da je mesec pričakovanj še bolj praznično 
obarvan. Tako smo si tudi v skupini »Mehurčki« okrasili 
igralnico, izdelali praznične namizne aranžmaje, prisluhnili 
zgodbicam s praznično vsebino, pisali pismo Miklavžu, 
izdelovali Miklavževe škornje, se naučili deklamacijo in 
ob praznični glasbi veliko ustvarjali in izdelovali raznolike 
praznične izdelke za božični bazar v vrtcu. Ker smo bili zelo 
pridni in ustvarjalni, nas je že obiskal prvi dobri mož meseca 
decembra, ki je prav za vsakega pustil nekaj sladkega v 
njegovem Miklavževem škornju. Že čez nekaj dni nas je 
najverjetneje prav on obdaril in razveselil še s snegom in 
že smo lahko uživali prve letošnje zimske radosti. 

V ponedeljek, 29. 11. 2021, smo imeli v šoli delavnice, ki 
smo jih poimenovali Izdelovanje izdelkov za praznično 
vzdušje. Božično-novoletne delavnice so na naši šoli že 
vrsto let stalnica v predprazničnem času. Vsako leto se jih 
veselimo, saj izžarevajo posebno čarobnost. Pretekla leta so 
čarobnost soustvarjali naši starši, dedki, babice, ki so se nam 

Ker smo si želeli pričarati prav posebno praznično vzdušje, 
smo si izdelali kamin in tako vsakodnevni jutranji pogovor 
z otroki poteka ob toplem ognjišču v vrtcu. Pogovore 
poskušamo navezati tudi na preživljanje prazničnega časa 
v krogu družine. In kaj vse lahko v tem času počnemo? 
Pečemo piškote, se skupaj sprehajamo v naravi, ustvarjamo 
in se predvsem veliko pogovarjamo. Spoznali smo tudi 
vsebino zgodbice »Medenjaček« in izdelali »medenjačke«, 
pri čemer smo se urili v finomotoriki, temu pa dodali tudi 
ščepec ustvarjalnosti. In ker je za nami šele nekaj dni 
meseca decembra, morda tudi pri nas zadiši po tistih čisto 
pravih, prazničnih medenjačkih, proti koncu meseca pa 
najverjetneje tudi v domovih vseh naših otrok. Pred nami 
so še trije tedni zadnjega meseca v tem letu in glede na vse 
zastavljene želje in cilje bodo tudi ti trije minili s svetlobno 
hitrostjo.

Ksenija Rodeš,
vzgojiteljica

pridružili na delavnicah. Žal letos zaradi razmer, v katerih 
smo, to ni bilo mogoče. Vseeno pa smo imeli delavnice v 
šoli, lani namreč smo imeli v tem času  pouk na daljavo in 
smo izdelovali izdelke vsak zase, nato pa jih predstavili prek 
teamsa in  v padletu. Na letošnjih delavnicah smo sicer 
pogrešali družinske člane, a smo razumeli okoliščine. Poleg 
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PRVIČ V ŠOLO NA PODRUŽNICI

Adventni venčki 9. c

Krasen dan. Septembrski dan, sončen in topel. V zraku je 
bilo čutiti navdušenje, strah, negotovost, veselje. Vsa čustva 
so bila nakopičena na majhnem šolskem dvorišču. Starši, 
ki so svoje prvošolčke pripeljali, so nestrpno čakali, kaj bo 
sledilo, otroci, ki so tisti dan prvič vstopili v šolsko učilnico, 
pa so se stiskali k njim. Odraslo so spremljali program, ki 
je bil pripravljen samo za njih. Na podružnični šoli so jim 
učenci višjih razredov pripravili recitacije, plesne in pevske 
nastope in zaigrali na harmoniko. Besede sta jim namenila 
tudi gospa ravnateljica Dušanka Mihalič Mali in gospod 
župan Egon Repnik. In končno je napočil čas, ko so lahko 
vstopili v šolo, pospremljeni z bučnim aplavzom. Čustva 
so bila še močnejša. Orošene oči mamic, ponos očetov, 
veselje učiteljic in pogum v srcih najmlajših. Pogum. Ni ga 

večjega poguma, kot to, da zapustiš brezskrben objem in 
se po novem hodniku podaš v neznano. Bravo, prvošolčki! 

Dolora Klasinc 

tega smo že dovolj veliki in samostojni pri ustvarjanju, da 
ob pomoči oz. vodenju razrednikov in ostalih učiteljev 
to odlično izpeljemo, kar dokazujejo izdelki – posebni, 
edinstveni, kot smo mi – sleherni učenec, učenka. Tako 
smo učenci po razredih izdelovali različne izdelke. Po šoli 
je dišalo po domačih medenjakih našega razreda, naredili 
smo vsak svojo zeliščno sol, jo napolnili v kozarčke, ki 
smo jih nato okrasili. Dejavnost smo zaključili z izdelavo 
voščilnic, ki jih bomo z iskrenimi željami podarili učiteljem.
Da pa je bil res čaroben pridih prazničnega vzdušja, je 
poskrbela tudi narava. Pogled skozi okno je odstiral belino 
– prvi sneg.

Mateja Petek in Neža Gračner, 8. c, 
OŠ Miklavž na Dravskem polju
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ŠPORTNI PROGRAM
»HURA, PROSTI ČAS«

UČENJE JE ŽIVLJENJE

V času jesenskih počitnic, od 25. do 29. oktobra 2021, 
smo na OŠ Miklavž na Dravskem polju organizirali športni 
program »Hura, prosti čas – jesenske počitnice«. Program 
je bil brezplačen za udeležence, financiran s strani Zavoda 
za šport Republike Slovenije Planica. Vadbo smo izvedli v 

Ja, točno to smo doživele učiteljice šole, ko smo se letos 
prijavile, sodelovale in uspešno opravile enotedenska 
izobraževanja na evropski šoli Europass Teacher Academy. 
Izobraževanja so bila del Erasmus+ projekta Learning 
is Life (Učenje je življenje), ki je financiran iz evropskih 
sredstev. Šola je bila uspešna na razpisu akcije Erasmus+ 
Izobraževanje šolskega osebja že leta 2020, še preden je svet 
padel v trd prijem pandemije. Korona je temeljito posegla 
v realizacijo projekta, saj smo projekt časovno večkrat 

večnamenski športni dvorani. Udeleženci so bili učenci od 
1. do 5. razreda matične in podružnične šole. Prisotnih je 
bilo 22 učencev. Vsak dan  smo učencem pripravili zanimivo 
vadbo z naslednjimi vsebinami: igre z žogo, poligoni, 
gimnastika, dvoranski hokej, kegljanje in badminton. Vadbo 
je vodila učiteljica športa Andreja Kolander. Vsi udeleženi 
so bili nad programom navdušeni, prav tako starši otrok, ki 
si želijo, da bi takšne programe v času počitnic organizirali 
še večkrat. 
    

Andreja Kolander

Si predstavljate učiteljice, ki sedijo v šolskih klopeh, se učijo 
in delajo naloge? Si predstavljate učiteljice, ki pišejo test in 
na koncu nestrpno čakajo oceno? 

prestavili, glede na koronazemljevid spreminjali lokacijo 
izobraževanja in seveda sodelujoče učitelje. Končna 
odločitev je meseca julija, sredi vročinskega vala, v Firence 
poslala 5 učiteljic na izobraževanje Intensive English Course 
(Intenzivni tečaj angleškega jezika) in meseca novembra 
dve učiteljici na izobraževanje Integrating Creativity and 
Innovation into Teaching (Vpeljava kreativnosti in novosti 
v poučevanje). Izobraževanja so potekala v manjših 
skupinah z učitelji iz cele Evrope in tako smo poleg 
velikega vsebinskega znanja pridobile tudi poznanstva 
v evropskem okvirju. Še danes smo preko socialnih 
omrežij  v stiku z učitelji iz Poljske, Španije in Danske. 
Izbrana izobraževanja so najpomembnejši del projekta, 
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SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK
NA OŠ MIKLAVŽ

Cilj tega projekta je predvsem ozaveščati otroke in mladino 
o pomenu zajtrka in prednostih lokalno pridelanih živil 
oz. živil, pridelanih v Sloveniji. Ob tem pa ne smemo 
pozabiti pomembne vloge čebelarjev in pomena gibanja 
ter športnih aktivnosti. Tudi na naši šoli smo prvo šolsko 
uro posvetili tradicionalnemu slovenskemu zajtrku. Zaužili 
smo črni kruh, maslo in med, mleko in jabolko. Vsa ta živila 
so bila v času naših prednikov zelo pomembna, saj takrat 
niso imeli veliko hrane pa tudi ne denarja, da bi hrano lahko 
kupovali. Seveda pa poznamo tudi druga živila, ki sodijo 
k tradicionalnemu zajtrku, a so manj poznana v Sloveniji. 
Ko govorimo o Tradicionalnem slovenskem zajtrku, ne 
moremo mimo pomena lokalno pridelane hrane. Lokalno 
pridelana hrana je pridelana oz. vsaj predelana v Sloveniji. 
To je zelo pomembno, saj vemo, da je ta hrana sveže obrana 
in da ji ni bilo treba prestati dolgih poti, da bi prišla na police 

trgovin v naši državi. Zelo pomembna je tudi, ker je polna 
vitaminov, ima znano poreklo in nima veliko konzervansov. 
Tukaj pa bi radi postavili še eno vprašanje: Zakaj je zajtrk 
tako pomemben? Vsi vemo, da moramo zajtrkovati, saj 
tako pridobimo energijo za naporen dan, ki je pred nami. 
Po zaužitem obroku smo tudi bolje razpoloženi in se bolje 
počutimo. 
Zato jejmo lokalno pridelano hrano in vsak dan zajtrkujmo, 
saj je zajtrk za naše zdravje zelo pomemben.

Mateja Petek in Neža Gračner, 8. c, 
OŠ Miklavž na Dravskem polju

saj pridobljena znanja in spretnosti učitelji uporabljamo 
v vsakdanjem delu v razredu. Pomemben del pa je tudi 
doživetje Firenc s svetovno znanimi muzeji, galerijami ter 
mestnimi znamenitostmi,  mimo katerih smo se sprehajale 

V Sloveniji že vrsto let vsak tretji petek v mesecu novembru 
na pobudo slovenskih čebelarjev obeležujemo dan 
slovenske hrane, ki ga v šolah in vrtcih poznamo pod 
imenom Tradicionalni slovenski zajtrk. V tem šolskem letu 
smo ga obeležili 19. 11. 2021.

vsak dan, saj smo živele v mestnem središču, ki v predvsem 
v poletnih mesecih nikoli ne spi. Vse učiteljice se soglasno 
strinjamo, da je sodelovanje na takšnem izobraževanju 
celostno doživetje, ki širi obzorja in bogati življenje. 

Katja Zobec, 
koordinatorica projekta
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NOGOMETNA ŠOLA NK MIKLAVŽ
Jesenski del tekmovalne sezone 2021/2022 je zaprl svoja 
vrata. Čas, ki je bil ob zastavljenih ciljih NŠ NK Miklavž 
poln izzivov, je zahteval veliko odločnosti, trdega in 
sistematičnega dela, sodelovanja na različnih ravneh v 
klubu in povezovanja z eksternim okoljem. Pogled na 
opravljeno delo nam razkriva, da smo bili pri realizaciji 
zastavljenih ciljev v tem obdobju uspešni tako na 

EVA BRUMEN KOŠAR

Ne samo, da je občina Miklavž prepoznavna po številnih 
uspehih mladih športnikov, vse bolj naše kraje promovirajo 
tudi mladi glasbeni oziroma pevski talenti, ki prav tako s 
trdim delom in vztrajnostjo sledijo svojim sanjam. To vse 
bolj uspešno počne tudi petošolka Eva Brumen Košar iz 
Skok. Popoldnevi so po šolskih obveznostih namenjeni 
solo petju pri profesorici Mojci Potrč, uram klavirja pri 
Tomiju Valenku, številnim pevskim nastopom in tudi s 
tremi že posnetimi videospoti se lahko pohvali. 
Prve pevske izkušnje je pridobila na pevskem natečaju 
osnovnih šol z naslovom Otroci pojejo slovenske pesmi in 
se veselijo v organizaciji Radia Ptuj in Štajerskega tednika. 
Tudi publika Bumbar talentov jo je odlično sprejela, kakor 
na odru tudi Slavc L. Kovačič-Spidi, s katerim še vedno 
sodeluje. Posebno veselje je bilo, ko je pričela vaditi svojo 

prvo avtorsko pesem, a danes se predstavlja že s štirimi - 
Frendice, Ej, vse je ok, Na krilih želja in The christmas song. 
Pohvali pa se lahko tudi s sodelovanji na številnih otroških 
pevskih festivalih doma in v tujini, kjer dosega odlične 
rezultate. Še posebej ponosna je na osvojeno prvo mesto 
Internacional music festival Golden Voice na Malti, drugo 
mesto na mednarodnem festivalu Šareni vokali v Srbiji in 
tretje mesto na festivalu Djeca pjevaju v Varaždinu...
Petošolka dobrovške podružnične šole že dela velike korake 
na poti začrtane pevske kariere, ki jo je sicer zamenjala s 
treniranjem standardnih in latino plesov. Sodeč po njenih 
suverenih nastopih bomo o Evi Brumen Košar še veliko 
slišali in videli. 

Mateja Pleteršek 

razvojnem kot tekmovalnem področju. Nogometna 
šola Miklavž se je v jesenskih mesecih številčno izjemno 
okrepila, v vseh selekcijah smo bili priča številnim novim 
obrazom, ki danes uspešno participirajo v programu 
trenažnega procesa in nastopajo na različnih ravneh 
tekmovanj pod okriljem MNZM in NZS. Kar še posebej 
veseli, je dejstvo, da se takšen trend rasti nadaljuje in 



25

Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

MLADI UPI

potrjuje dejstvo o strokovnem, kakovostnem in poštenem 
delu pod okriljem NŠ NK Miklavž. Jedru trenerjev, ki v klubu 
deluje že dlje časa, so se pridružili novi sodelavci. Gre za 
osebe, ki so strokovno in karakterno dodana vrednost že 
tako ambicioznemu okolju in katerih angažma se je izkazal 
za več kot upravičenega. Kljub nekaterim težavam, ki so 

konstantno spremljale tekmovalno najbolj izpostavljene 
selekcije, lahko zapišem, da so trenerji s svojimi ekipami 
uspešno opravili svoje delo. Doseženi so rezultati, ki dajejo 
realno podlago sledenju že začrtanih smernic in upravičeno 
ohranjajo pričakovanja na visoki ravni. V ostalih selekcijah, 
kjer vloga doseženega rezultata ni primarnega značaja, 
gre zaznati primerno raven konkurenčnosti, razvojno 
naravnanost, zavidljiv nivo homogenosti ekip in staršev. 
Prav slednje gre še posebej izpostaviti, užitek je sodelovati 
s starši, ki ponosno povedo, da so del NŠ NK Miklavž. 
Njihova komunikacija na sestankih in drugih srečanjih je 
bila izvrstna, odnos do kluba korekten, spodbujanje ekip 
pa zmerom športno in spoštljivo do selekcij na drugi strani 
igrišča. Ob vsem napisanem ne gre prezreti dejstva, da za 
delovanje kluba NK Miklavž skrbi veliko ljudi, katerih skrb 
je zagotoviti osnovne pogoje za delo vseh selekcij in brez 
katerih ne bi bilo mogoče doseči sleherne zmage. Vsi so 
opravili svoje delo na najboljši možen način in le želimo si 
lahko podobnega scenarija tudi v prihodnje. 
Nogometna šola Vam želi SREČNO IN USPEŠNO NOVO 
LETO 2022 .

Damir Jurenec,
vodja Nogometne šole NK Miklavž 



26

Naši izviri

V PRAZNIČNI DECEMBER -
VARNO BREZ ALKOHOLA
NAŠ ODNOS DO ALKOHOLA - Alkohol je v naši družbi pogosto 
prisoten, za mnoge pomeni del druženja in povezanosti 
z drugimi. Vendar pa je alkohol velik javnozdravstveni in 
družbeni problem s številnimi škodljivimi posledicami za 
posameznika, njegove bližnje, za vse udeležence v prometu 
in tudi  družbo. Tudi po mnenju  večine prebivalcev Evrope 
(80,6 %) je alkohol eden od ključnih dejavnikov za prometno 
nesrečo. Rezultati raziskave ESRA kažejo, da udeleženci v 
prometu za najbolj nevarno vedenje v prometu  ocenjujejo 
vožnjo pod vplivom alkohola ali drog, hitrost, uporabo 
mobilnega telefona med vožnjo in utrujenost voznika. Tudi 
prebivalci Slovenije močno podpirajo ukrepe za preprečevanje 
in zmanjševanje škodljivih posledic pitja alkohola v prometu: 
kar 92 % jih podpira ničelno toleranco do alkohola za mlade 
voznike, 73 % pa za vse voznike (vir 3).
ALI OBSTAJA VARNO PITJE ALKOHOLA? - Ne. Načeloma 
velja, da več, kot popijemo ob eni ali več priložnostih, 
večjemu tveganju izpostavljamo sebe, svojo družino in 
druge. O varnem pitju alkohola zato ne moremo govoriti, 
govorimo    lahko le o pitju alkohola z manj ali več tveganja za 
posameznika in druge.
ALKOHOL IN PROMET - Alkohol je v prometu najpogosteje 
povezan s prehitro vožnjo, nepravilno smerjo vožnje in 
neupoštevanjem pravil prednosti. Število prometnih nesreč, 
ki jih povzročijo alkoholizirani udeleženci v prometu (leta 
2019 in 2020), presega 2900. Vsako dvanajsto prometno 
nesrečo in vsako tretjo prometno nesrečo s smrtnim izidom 
povzročijo alkoholizirani udeleženci v prometu (izračun na 
podlagi podatkov leta 2019 in 2020).

pogledamo trende, vidimo, da je v starostni skupini 18-24 let  
upad  opijanja in visoko tveganega  pitja  alkoholnih pijač v  
obdobju 2012-2018 največji. Torej trdimo, da so mladi naredili 
največji napredek in so nam lahko za vzor.
KONCENTRACIJO ALKOHOLA PRI POSAMEZNIKU 
DOLOČAMO V:
•  izdihanem zraku, ki jo merimo z etilmetrom – enota je mg/l 

izdihanega zraka (npr. 0,24 mg/l);
•  v krvi – enota je g/kg alkohola v krvi (npr. 0,50 g/kg).
Na to, koliko gramov alkohola bo v naši krvi, vpliva  predvsem  
količina popitega  alkohola, tudi telesna teža, spol, presnova 
alkohola, vrsta alkoholne pijače, zaužitje hrane …
Ne pozabite, VSAKO PITJE ALKOHOLA JE TVEGANO, zato:
•  v promet se kot udeleženci (vozniki, kolesarji, pešci…) 

vključujte le trezni;
•  če ste pod  vplivom  alkohola  ali drog, uporabite  avtobus, 

taksi, javni prevoz;
•  če je voznik pod vplivom alkohola ali drog, poiščite drug 

prevoz.
KAZNI ZA VOŽNJO POD VPLIVOM  ALKOHOLA - Po Zakonu 
o pravilih cestnega prometa morajo poklicni vozniki, vozniki 
začetniki, učitelji vožnje in drugi biti popolnoma trezni v 
prometu. Za običajne voznike kategorije B je dovo- ljeno 
največ do vključno 0,5 g alkohola na kg krvi (ali do vključno 
0,24 mg alkohola v litru izdihanega zraka), če ne kažejo motenj 
v vedenju, ki bi lahko pripomogle k nezanesljivemu ravnanju v 
cestnem prometu.
Voznik ne sme voziti vozila tudi, če je pod vplivom prepovedanih 
drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Če 
tega ne upošteva, je možna globa 1200 € in 18 kazenskih točk. 
Napoti se ga lahko tudi na kontrolni zdravstveni pregled in v 
rehabilitacijski program.
UČINKI ALKOHOLA - Že v nekaj minutah po pitju alkoholne 
pijače alkohol vstopi v krvni obtok, ki ga prenese po telesu in 
vpliva na delovanje vseh organov, še zlasti osrednjega živčevja. 
Alkohol moti komunikacijske poti v možganih in spremeni se 
človekovo razpoloženje in vedenje, upočasnijo se reakcije 
ter zmanjša se sposobnost jasnega razmišljanja, usklajenega 
gibanja in spominjanja.
VID - oženje vidnega polja, bleščanje, slabša sposobnost 
prepoznavanja svetlobnih odtenkov in barv – predvsem rdeče, 
slabše zaznavanje premikanja, globine, oddaljenosti/bližine, 
oteženo je prilagajanje hitrim svetlobnim spremembam.
MOTORIKA – počasnejše odzivanje, slabša telesna 
koordinacija.
SAMODOJEMANJE - precenjevanje in odsotnost uvida v 
lastne zmožnosti, občutek poguma, zmanjšana zmožnost 
predvidevanja posledic svojih dejanj, večja pripravljenost na 
tveganje.

Število umrlih - povzročitelj prometne nesreče pod vplivom alkohola v obdobju 2011-2020 
ter predvideno zmanjšanje do leta 2022 
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Vir: Agencija za varnost prometa RS

V naslednjem grafu prikazujemo število umrlih v prometnih  
nesrečah do leta 2020, v katerih so bili povzročitelji pod 
vplivom  alkohola, ter  predvideno  zmanjšanje za leto 2021 
in 2022.
Najpogostejše kršitve v prometu zaradi alkohola se pojavljajo 
pri mladih in odraslih, starih 25-44 let. Prej  kot mladi posežejo 
po alkoholu, večja je verjetnost, da jim bo kasneje pitje 
alkohola prešlo v navado in  vodilo v odvisnost. Med mladimi, 
starimi 18-24 let (in 25-34 let), opažamo najvišje odstotke 
opijanja in visoko tveganega pitja alkoholnih pijač, a če 

SPV



27

Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

ČUSTVA - spremembe v čustvovanju, doživljanju, duševnem 
zdravju (npr. jeza, agresivnost).
V prometu so prav tako nevarni učinki alkohola: zmanjšana 
sposobnost koncentracije, zmanjšana sposobnost presoje 
glede lokacije vozila na cesti ali lokacije drugih vozil, sredinskih 
črt, varnostne razdalje, hitrosti vozil, bistveno sta zmanjšani 
pozornost in zmožnost pravočasnega reagiranja.
Alkohol najprej daje občutek večjega poguma, boljšega 
razpoloženja, boljših motoričnih sposobnosti, vendar že 
s prvim kozarcem alkoholne pijače slabijo sposobnosti za 
vožnjo, podaljšuje se reakcijski čas in povečuje se število 
napačnih odločitev v prometu. Z vsakim naslednjim kozarcem 
se negativni učinki povečujejo.
Tudi na območju naše občine so policisti v lanskem letu v 
cestnem prometu obravnavali 14 voznikov, ki so vozili pod 
vplivom alkohola.
Vsem udeležencem v prometu – voznikom, kolesarjem, 
pešcem, želim miren in lep božič, v novem letu 2022, ki je pred 
nami, pa največ zdravja in predvsem VARNO POT, kjerkoli že 
boste. 
 

Silvo German,
predsednik SPV  

Dragi sokrajani in sokrajanke!
Še nekaj dni nas loči od trenutka, 

ko se bomo poslovili od tega leta in 
odprli vrata novemu. 

V društvu Šola zdravja vam želimo, 
da bi bilo leto, ki prihaja, polno zdravja, 

dobre volje in pozitivne energije.
Naj bo razgibano!
Naj bo SREČNO!

Skupini Avio Skoke in Magnolije Miklavž

Dragi prijatelji!

Iskreno želimo, naj vas v božično noč
in v novo leto 2022 popelje pot upanja,

pot prijateljstva in medsebojnega
spoštovanja ter naj vas v

prazničnem miru sreča nežno objame!

Turistično društvo Miklavž

VOŠČILA

KOLIČINA ALKOHOLA – PREKRŠEK GLOBA KAZENSKE 
TOČKE (KT) MOŽNOST – SANKCIJA

Do vključno 0,50 g alkohola na kg krvi ali do 
vključno 0,24 mg v litru izdihanega zraka in kaže 
znake motenj v vedenju.

300 € 4

Več kot 0,50 do vključno 0,80 g alkohola na kg 
krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,38 mg alkohola 
v litru izdihanega zraka.

600 € 8
Možna udeležba v rehabilitacijskem programu ali 
zdravstveni pregled s svetovanjem pri osebnem zdravniku – 
za izbris 4 KT (enkrat v dveh letih).

Več kot 0,80 do vključno 1,10 g alkohola na kg 
krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 mg alkohola 
v litru izdihanega zraka.

900 € 16
Možna udeležba v rehabilitacijskem programu na podlagi 
kontrolnega zdravstvenega pregleda – za izbris 4 KT (enkrat 
v dveh letih).

Več kot 1,10 g alkohola na kg krvi ali več kot 
0,52 mg alkohola v litru izdihanega zraka.

1200 € 18

Možnost pridržanja voznika, odvzem vozniškega dovoljenja 
ali odložitev odvzema s kontrolnim zdravstvenim 
pregledom in udeležbo v ustreznem rehabilitacijskem 
programu (edukacijske, psihosocialne delavnice ali 
zdravljenje).
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Toplini vsa vrata naj božič odpre, naj se srečno 
obdobje za vas začne.

A leto prihodnje naj zdravja vam da, sreče, ljubezni 
pa v čaši brez dna.

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2022!
Društvo upokojencev Dobrovce

Naj vam letošnji božič
prinese veliko lepega ter
ohrani vse, česar ne želite izgubiti,
odnese pa tisto, kar želite pozabiti.

Naj vsa jutra novega leta 
prinašajo zdravje, toplino, pripadnost,
sodelovanje, srečo, delovno uspešnost
in obilo osebnega zadovoljstva.

Prijetne božične in novoletne praznike
v letu 2022 

vam želi
 DU MODRA JESEN DRAVSKI DVOR.

Naj bo leto, ki prihaja, radodarno, 
mirno in zdravo.

SREČNO!

DPM MIKLAVŽ

VOŠČILA



29

Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

Vse, kar slabo je, z novim letom naj zbledi,
vse, kar dobro je, naj za vekomaj ostane!

Naj v miru sreča nežno vas objame!

Želimo vam lep in miren božič ter zdravja,
sreče in izpolnitev vseh želja v letu 2022.

Društvo za zdrav način
življenja Glog Miklavž

Da bi gledali s srcem,
da bi prepoznali dragocenost časa,

da bi imeli srečo, zdravje, mir in
da bi ustvarjali lepe trenutke,

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

Želimo vam mirne, topline polne praznične dni 
in naj bo leto, ki prihaja, bolj prijazno in blagohotno 

od iztekajočega se leta.

SREČNO IN ZDRAVO 2022!

Gobarsko društvo SNEŽKA Dobrovce

Naj bo prihajajoče leto srčno, solidarno in humano, 
takšno, da bo blizu ljudem, 

polno topline in sočutja.

Vesel božič in srečno novo leto 2022 
vam želijo vaše KO RDEČEGA KRIŽA: 

Dobrovce, Dravski Dvor, Miklavž in Skoke

Snežinke tiho prekrijejo sledi,
a čas naj ne izbriše dragocenih vezi,
ki stkali smo jih do soljudi!

Pred nami je čas v pričakovanju božiča
in novega leta. 
Žal se ne moremo objeti, sesti za
skupno mizo in nazdraviti. 
Z vami smo v mislih in vam kličemo
na obraz radosti in smeh, 
za danes in vse dni v
prihajajočem se 2022!

Vesel božič in srečno novo leto
vam želi KORK Dobrovce.

VOŠČILA
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Vsem krajanom Skok vse dobro, boljše in najboljše
v letu 2022!

želi Svet KS Skoke, Društvo upokojencev Skoke,
Športno rekreacijsko društvo Skoke in

Rdeci križ Skoke.

Ob prihajajočih praznikih 
vam voščimo miren in lep božič, 
v letu 2022 pa veliko zdravja, sreče, 
osebnega zadovoljstva in uspehov.

Svet krajevne skupnosti
Dravski Dvor

Želimo vam srečne, mirne in prijazne
  božične praznike, 
v novem letu pa čim več veselih
trenutkov, pozitivne energije
   in prijaznih misli.

               Svet krajevne skupnosti                            
                Dobrovce

PROSVETNO DRUŠTVO »MATEJA BORA« DOBROVCE

Spet prišel je praznični čas,
zato, prijatelji, le vzemimo  si čas,

za lepe spomine, za nove poti,
za tople objeme in brezskrbne dni.

Skupaj z vami tudi v 2022
PD »Mateja Bora« Dobrovce

Svojim članicam in članom ter 
občankam in občanom občine Miklavž 

želimo mirne božične praznike in srečno 
novo leto 2022.

Upravni odbor PGD Miklavž

Vsem občankam in občanom
naše občine
Želimo vesel božič ter
srečno, zdravo in uspešno
Novo leto 2022
Svojim članom pa dober prijem!

RIBIČI DRUŠTVA »MIKLAVŠKA 
MLAKA«
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Med reševalce, ki nam bodo na dopisnicah ali po elektronski pošti na naslov urednistvo@miklavz.si poslali pravilno rešitev nagradne križanke št. 106 (samo izpis 
temnih polj), bomo z žrebom razdelili tri lepe knjižne nagrade. Rešitev s svojim polnim naslovom nam pošljite najpozneje do 6. 3. 2022 na naslov Občine Miklavž 
na Dravskem polju. Nagrajenci prejšnje križanke št. 104 so: Jože Kračun (Miklavž), Maja Nemet (Miklavž) in Lidija Rajh (Skoke).
Geslo nagradne križanke št. 105: UREDITEV PARKA, AMFITEATRA IN TRŽNICE

NAGRADNA KRIŽANKA ŠT: 106

SKUPŠČINA
 MED NOB 

(1942-45)
DEPARTMA V PERUJU
 IN NJEGOVO GLAVNO

 MESTO

ŠP. PESNIK
(MARIANO
 JOSE DE)

PODLOŽNI-
ŠKO DELO

ZORAN
THALER
STANE

MANCINI

FR. PEVEC 
ŠANSONOV 
IN FILMSKI
 IGRALEC 

(CHARLES)

INDIJANSKO 
NOMADSKO
 LJUDSTVO
 V MEHIKI

POVEČANJE
 DOLŽINE ALI
 PROSTOR-

NINE TELESA
 ZARADI 

ZUNANJIH 
VPLIVOV

V VODI TOPNO
 KEMIJSKO 
REDUKCIJ-
SKO SRED-

STVO

KEMIJSKI
 SIMBOL 
ZA CINK

GRŠKA MUZA
 KOMEDIJE, 

TALIJA
IME PEVKE

 BOTO

GROZLJIVKA 
IZ LETA 2004

 ZACKA 
SNYDERA

MESTO NA 
FINSKEM

GRAFIČNO
 ZNAMENJE

 ZA
 MNOŽENJE

IME TOL-
STOJEVE 

JUNAKINJE
 KARENINE

VPREŽNA
 ŽIVAL

HRVAŠKI
GENERAL 
(MIRKO)

MESTO V
 BELGIJI, 
TUDI  ATH

VINKO
VASLE

MESTO 
IN JEZERO V 
MAKEDONIJI

KEMIJSKI 
SIMBOL ZA
 ALUMINIJ

NIKOLA
TESLA

KIT. METAL-
KA  KROGLE 

(LINA)

KURT ADLER

PLAZILEC, 
POKRIT 

Z LUSKAMI

PLODNI
 MEHUR

DNEVNIK

SLADKOVOD-
NA RIBA ŽAR-

KOPLAVU-
TARICA

NAOČNIK
KURDI, DELO-

MA POLNOMAD-
SKI ŽIVINOREJ-

SKI PASTIRJI

OKRAJŠAVA
 ZA VERTICAL

 ASCENT
 IN METERS

CLAIRE
 TREVOR

MESTO V BEL-
GIJI JUŽNO 
OD KENTA

ROKO-
METAŠICA
 (ALENKA)

EVA
LONGYKA

OBRAT ZA PRI-
DOBIVANJE 

SIRA
NASELJE BLI-
ZU POST. LET.

SIMBOL
ZA NEON)

LEVI 
PRITOK
 RENA 

V ŠVICI

GLASEN 
VZKLIK
ROMAN 

VESNE MILEK
NEM. SLIKAR

(WILHELM,
 1868 -1930)

 ČEŠ. MOTORJI
 ZA SPEEDWAY

CUDERMAN, Alenka - rokometašica, - LAAGE Wilhelm - nemški slikar, LARRA Mariano Jose de - španski pesnik, NORAC Mirko - hrvaški general, TACNA - departma v Peruju in njegovo glavno mesto   

ENOTA ZA
 JAKOST EL. 

TOKA

IME IGRALKE
 JUVANOBZIR DO

 POKOJNIH
AVTOR
JOŽE

PAUMAN
OSVAJALEC

KRATICA ZA VOJNO POŠTO

KOFI ANNAN

PLAHA
GOZDNA

ŽIVAL

UNITED
 NATIONS

PREDSTOJ-
NIK VEČJEGA
 SAMOSTANA

BOGINJA 
ZEMLJE IN
 PRAMATI 

PRI
 AZTEKIH.

ZGODOVINO-
PISEC

 (JANKO,
 1872-1895)

STAROEGIP-
ČANSKA 

OZNAKA ZA
 SONČEVO

 OBLO
REKA V 
RUSIJI,
 PRITOK 

AZOVSKE-
GA MORJA

KEMIJSKI 
SIMBOL

 ZA ASTAT

PREBIVALEC
ČATEŽA

ORKAN NA
 HAVAJIH

 1992 LETA
LITERARNO

 DELO J. JANŠE

MANJŠA,
 V STRUGI 
TEKOČA
 VODA

 
 

 
  

 

OLGA 
KACJAN

SKUPINA
 ATOLOV SZ
OD SAMOE
 (TOKELAV)

UGANKA, 
KJER SE BESE-
DE KOT  ZIDAKI
 ZLAGAJO V LIK

MANJŠAL-
NICA 

OD KIP

DEL ŽELEZ-
NIŠKE

 PROGE

ZDRAVILO V
OBLIKI OKRO-

GLE PLOŠČICE
KRATKO ŽEN.-
 OGRINJALO

POZNO 
POPOLDNE

VŽIGALNIK

VINOTEKE

GLAVNI
VEZNIK

SODNIK V GR.
MITOLOŠKEM 
PODZEMLJU

GLAS
 MURNA, 
ČRIČKA,
 LIŠČKA

CVETNI 
ZARODEK
KEMIJSKI 

ZNAK 
ZA RADON

PRIPADNIK 
NEKDANJE

GA LJUDSTVA 
V PERUJU

SIMBOL
ZA BARIJ

ŽENSKA
 POTOMKA

KRAJ PRI 
ORMOŽU

NAZIV
KEMIJSKI 

ZNAK 
ZA ILINIJ

KEMIJSKI 
SIMBOL

 ZA TELUR

IME IGRALCA
 CRUISA

CELJSKA
 TOVARNANORDIJSKI

 IZRAZ 
ZA SMUČI

RUSKI POLI-
TIK (BORIS  

NIKOLAJEVIČ)
ANTON

AŠKERC

GROBO 
IZRAŽANJE 
NEGATIVNE-
GA ODNOSA 
DO KOGA Z 
VSEBISNKO 
POZITIVNIMI 
BESEDAMI

CUDERMAN, Alenka - rokometašica – LAAGE, Wilhelm - nemški slikar, LARRA, Mariano Jose de - španski pesnik, NORAC, Mirko - hrvaški general, TACNA - departma v Peruju in njegovo glavno mesto




