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NAŠI IZVIRI, GLASILO OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, javno glasilo; izdajatelj: OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na 
Dravskem polju; glavni in odgovorni urednik in lektor: Ivan Žigart; članici uredniškega odbora: Andreja Lešnik in Mateja Pleteršek; naslov uredništva: Nad 
izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju. Tel.: (02) 629 68 20, Faks: (02) 629 68 28, e-pošta: urednistvo@miklavz.si, internet: www.miklavz.si; Grafična podoba, 
oblikovanje in tisk Evrografis, d. o. o., Puhova ulica 18, 2000 Maribor; Naslovnica: Ko akacija cveti (Ivan Žigart); 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.

OBVESTILO O UVEDBI ENOSMERNEGA 
PROMETA NA DELU ULICE NAD IZVIRI

Obveščamo vas, da je bila izvedena sprememba prometnega 
režima v delu ulice Nad izviri, in sicer je uveden enosmerni 

Občina Miklavž na Dravskem polju obvešča občanke in 
občane, da bo izvajalec gradbenih del MARKOMARK NIVAL, 
d. o. o., v začetku junija pričel z obnovo mostu čez kanal 
na Ptujski cesti v Miklavžu (v neposredni bližini zbirnega 
centra). Investitor projekta je Direkcija RS za infrastrukturo. 
Predvidena je sanacija mosta, in sicer odstranitev vseh slojev 
voziščne konstrukcije ter izvedba nadbetoniranja plošče, 
vključno s celotno izdelavo krova na mostu. Predvidena 
je tudi celotna zamenjava robnih vencev, hodnikov, ograj 
za pešce in odvodnjavanje mostu ter popravila na spodnji 
konstrukciji mosta in ureditev brežin.
Dela bodo izvajali v obsegu delne zapore ceste in mostu. 

Širina voznega pasu v času delnih zapor bo minimalno 3 m. 
Zagotovljen bo izmenični enosmerni promet, ki bo urejen s 
pomočjo semaforjev ali ročnega usmerjanja.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in strpnost v času 
trajanja del.

Občinska uprava

promet od križišča s Ptujsko cesto do križišča pred 
mostom čez kanal. Nameščena je vsa potrebna prometna 
signalizacija in izvedena prilagoditev delovanja semaforja.
Sprememba prometnega režima na tem delu ulice je bila 
uvedena zaradi izboljšanja varnosti pešcev in kolesarjev ter 
izboljšanja razmer stanovalcev v neposredni bližini.
Posebej želimo opozoriti na spremembo pri vožnji po ulici 
Nad izviri proti Ptujski cesti, in sicer je potrebno takoj za 
mostom obvezno zaviti levo proti krožišču. Vožnja po delu 
ulice v smeri od mosta, mimo občine, proti Ptujski cesti 
več ni dovoljena.
Vse udeležence v prometu prosimo za strpnost in 
razumevanje, upoštevanje prometne signalizacije ter 
posebno pozornost pri vožnji.

SANACIJA MOSTU
ČEZ KANAL V MIKLAVŽU
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UVODNIK

Veliko se je zgodilo v preteklem pomladnem času. 
Verjamem, da veliko lepega, pa tudi kaj manj lepega. Vsem 
pa je skupno doživetje, da smo z olajšanjem sprejeli ukinitev 
predolgo trajajočih in morečih covid ukrepov. Življenje se 
nam je olajšalo, zadihali smo s polnimi pljuči. Ljudje, lačni 
svobode in druženja, smo končno dobili nasmeh na obraz. 
Naša društva so organizirala številne prireditve, ki so bile 
nestrpno pričakovane in veliko bolj obiskane kot v preteklih 
letih. Vrh vsega je bilo letošnje tradicionalno kresovanje kot 
zaključek vseh prireditev ob letošnjem občinskem prazniku. 
Ljudi se je kar trlo. Mladi in manj mladi so plesali dolgo v 
noč… Krasna kulisa ob 24. obletnici obstoja naše občine. 
Letošnji občinski praznik v mesecu aprilu je ponovno 
potekal tako kot nekdaj. Vsa društva so pridala nekaj za 
obeleženje občinskega praznika. Številna so organizirala 
prireditve za druženje občanov vseh generacij, druga so z 
udeležbo svojega članstva prireditve popestrila. Vesel sem 
bil izjemno pozitivnega odziva občanov, ki so dokazali, da 
je naš kolektivni duh še živ.

Temna plat, ki se ji nihče izmed nas ne more izogniti, je prav 
gotovo splošna draginja v posledici pomanjkanja različnih 
materialov, na žalost tudi nekaterih osnovnih življenjskih 
sredstev. Z izgovorom na pomanjkanje nekaterih 
pomembnih surovin na trgu, kot npr. jeklo, aluminij, les…, 
se je podražilo praktično vse. Najbolj boleče za vsakogar 
so podražitve osnovnih energentov in hrane. Podražitve 
le-teh sprožajo plaz novih in novih podražitev. Tako nas že 
skrbijo grožnje s podražitvami vseh javnih služb. Izvajalci 
nam že pošiljajo elaborate kot podlago za sprejem novih 
cen s pristavkom »potrdite čim prej«, ker boste drugače 
plačevali iz proračuna. Stara zgodba, stare grožnje. Žalostno 
pa je, da je ta zgodba povsem realna, saj smo jo nedolgo 
nazaj že doživeli, ko smo iz proračuna pokrivali izgubo na 
račun prenizke cene ravnanja z odpadki. Sprašujem se, do 
kdaj in do kod bomo tako občine kot Vi občani to sploh 

zmogli? Vse skupaj vidim kot izjemno napihnjen balon, 
ki bo enkrat počil… Pred nedavnimi parlamentarnimi 
volitvami so nas kandidati vseh barv in nazorov tolažili, da 
naj ne delamo panike, saj je vse pod kontrolo. Da je vse 
to nekaj normalnega v tej svetovni situaciji in verjemimo 
naj, da imajo ravno oni čarobno palico, da nas vrnejo v raj. 
Sicer se zdi, da smo bližje peklu kot raju, vendar se pustimo 
presenetiti. Imamo novo vlado, ki je pri večini državljanov 
z volilnim zaupanjem upanje v lepšo in boljšo prihodnost. 
Župani, ki predstavljamo lokalne skupnosti, seveda tudi 
vas, občani, za začetek želimo le to, da bi se ustavil ta plaz 
podražitev in višanja cen, ki številnim občinam že ustavljajo 
večje investicije. Tudi naša občina z zaskrbljenostjo zre v 
prihodnost. S težavami pri dograditvi treh razredov in 
jedilnice v OŠ Miklavž se soočamo praktično že od samega 
začetka projekta iz obdobja pred izbruhom krize. O težavah, 
ki se jim nismo mogli izogniti in imajo različne vzroke 
svojega nastanka, ne bi bilo dobro in plodno polemizirati. 
Pomembno je to, da bomo do začetka naslednjega šolskega 
leta projekt kar najbolje izpeljali in dokončali. Veseli smo, 
da so se dela na obnovi Uskoške ulica v Skokah že pričela, 
tako da bo po več kot desetletju velikega truda prometna 
povezava Skoke – Rogoza dobila novo podobo. Pred nami sta 
dva velika državna infrastrukturna projekta ob sodelovanju 
naše občine seveda, obnova Ptujske ceste s pločniki in 
kolesarko skozi naselje Miklavž ter celotna obnova mostu 
čez energetski kanal. Gre za dva izjemna projekta za našo 
občino, ki bosta poleg izboljšave cestne infrastrukture v 
kraju Miklavž prinesla predvsem novo kvaliteto bivanja in 
večjo prometno varnost občanov. Prinesla bosta v občino 
milijone državnega denarja, nekaj bomo dodali tudi 
občani. Pri obnovi Ptujske ceste smo najprej računali na 
milijon evrov občinskega deleža, sedaj že kaže, da bomo 
zelo verjetno morali najti milijon in pol lastnih proračunskih 
sredstev. Prepričan sem, da bomo tudi to zmogli, seveda, če 
bomo znali brzdati vsakemu lastne politične interese in znali 
usklajevati različna stališča za največjo možno javno korist. 
Znali bomo, mogli tudi razumeti, da bo kakšna investicija 
morala počakati oziroma se bodo naši plani tu in tam 
zamaknili za kakšno leto. Druge izbire ni in je ne bo. Upamo 
samo, da bo država pod novo vlado ustrezno podpirala že 
začete projekte in izpolnila že prevzete finančne obveznosti.

Drage občanke in občani, kljub vsemu ne smemo izgubiti 
življenjskega optimizma. Samo z dobro voljo in skupnim 
delom bomo dosegali zastavljene cilje. Tudi vse sedanje 
življenjske uganke bodo dobile končno rešitev… Pred nami 
je čas »dolgega vročega poletja«, čas druženja in oddiha. 
Čas, ki si ga lahko vzame tudi vsak zase. Glede na to, kakšno 
obdobje je za nami, si to zaslužimo. In ta čas si zaužijte z 
veliko žlico.                         

Egon Repnik,
župan
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OBČINSKI SVET V MARCU
Občinska uprava je za prvi pomladni sklic občinske seje 
zvrstila kar 17 točk dnevnega reda, že na začetku pa je na 
mesto predstavnice Občine Miklavž v nadzornem svetu 
Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor 
(JMSS MB) imenovana občinska uslužbenka Tatjana 
Kramarič Petek. Ker se je povečal kapital in namensko 
premoženje JMSS MB, so bili določeni novi ustanovitveni 
deleži ustanoviteljic, torej občin in zato je Občina Miklavž 
kot soustanoviteljica dolžna podati soglasje. Soglasje, da se 
je njen delež iz 3,6200 povečal na 3,6201. 
Zaradi pristopa 5-ih novih občin se je spremenil Odlok o 
ustanovitvi Sveta ustavnoviteljic v Javnem lekarniškem 
zavodu Mariborske lekarne Maribor. 
Zaradi že znanega preoblikovanja podjetja Nigrad, d. o. 
o. v Javno podjetje Nigrad, d. o. o., je nujno spremeniti 
tudi Odlok o lokalni gospodarski javni službi odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini 
Miklavž, ki odslej upošteva, da zaradi preoblikovanja 
odpade potreba po podeljevanju koncesij za opravljanje 
gospodarske javne službe. 
Terminski plan že sprejetega DIIP-a torej Dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta za Omilitvene ukrepe  
za umeščanje obrata Magna Steyr na proizvodno območje 
v občini Hoče-Slivnica iz leta 2020 se še ni realiziral. V letu 
in pol od sprejetja DIIP-a občini kljub stalnim pozivom z 
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ni 
uspelo doseči podpisa pogodbe o sofinanciranju navedene 
investicije. Pred kratkim pa je pristojno ministrstvo 
ugotovilo, da je potrebno pripraviti novelacijo DIIP-a tudi 
zaradi spremenjenih cen materiala in z novim terminskim 
planom, kar je miklavški občinski svet na tej seji potrdil.
Komisija za priznanja Občine Miklavž je, kot ji to tudi 
nalagajo pristojnosti, občinski svet le seznanila z odločitvijo, 
da so na podlagi prejetih predlogov letošnji nagrajenci: Ivan 
Šiško in Jožef Emeršič, ki prejmeta zlati grb, Bernard Polenik 
srebrni grb in Milena Roj plaketo Občine Miklavž. 
Miklavška tržnica ob amfiteatru pa že posluje z dodatnim 
tržnim dnem, temu je podlaga spremenjen odlok in 
pravilnik, ki urejata kmečko tržnico in njen tržni red, do česar 
se je občinski svet opredelil že na marčevski seji. 
Za gradnjo manj zahtevnih objektov v varovalnem pasu 
občinskih cest je sprejeto posebno navodilo, ki odslej 
določa, da je ob soglasju Občine Miklavž možen odmik od 
prometnice manj kot 4 m, in sicer najmanj 2 m za izzidke 
manj zahtevnih objektov, ki niso bivalni prostori (garaža, 
nadstrešek, vetrolov), pri čemer ne smejo presegati 6 m v 
dolžino vzporedno s cesto in ne smejo biti višji od 3,5 m. 
Na temo razpolaganja z občinskim premoženjem bo 
izvedena menjava zemljišč ob Ekartovi ulici in prodaja ob 
Ptujski cesti, oboje v Miklavžu. 

Pobude in vprašanja
Majda Dobaj je podala pobudo, da se sanirajo obcestne 
bankine v Ulici 8.februarja v Dravskem Dvoru, kar se bo 
izvedlo v okviru letnega vzdrževanja občinskih cest. 
Leonida Gavez Šerbinek se je ustavila pri širitvi optičnega 
omrežja in njegovo dostopnostjo v Miklavžu. V odgovoru je 
bilo možno povzeti, da operaterji pospešeno izvajajo dela 
za širitev optičnega omrežja ter da ti sami izvajajo politiko 
priklopa storitev za občane. Ista svetnica je še predlagala, 
da občina pravočasno objavi javni razpis, s katerim bo 
političnim strankam omogočeno izvajanje predvolilnih 
shodov za redne lokalne volitve v objektih, ki so v občinski 
lasti. 
Srečko Čuček je povedal, da še vedno niso odstranjeni 
stari, neuporabni koaksialni kabli, ki jih sicer odstranjujejo 
kabelski operaterji, vendar žal zelo počasi. Prej imenovani 
je še izpostavil, da je zaradi varnosti potrebno porušiti 
skladiščni del bivše kmetijske zadruge v Miklavžu. 

Krajevna knjižnica v Miklavžu dobila lokacijo
Na temo občinske stacionirane knjižnice se je na tej 
občinski seji, namenilo kar nekaj časa. Vse od leta 2013 
iščejo primerno lokacijo, izmed treh predvidenih (bivša 
biljardnica Martinela, bivši prostori Kmetijske zadruge Hoče, 
Miklavški trikotnik) se je ob upoštevanju prednosti oziroma 
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V MAJU 30. REDNI SKLIC
SESTAVA OBČINSKEGA SVETA, KI SE POČASI POSLAVLJA

pomanjkljivosti, predvsem iz funkcionalnega, ekonomskega 
in urbanističnega vidika kot najprimernejša izkazala na 
Miklavškem trikotniku, kjer bi kot nov objekt domovala tako 
knjižnica kot zdravstveni dom. Idejni projekt je oblikovan 
v smislu fazne gradnje oziroma gradnje, ki bo omogočala 
dodajanje dodatnih vsebin. Večnamenski objekt bo v osnovi 
omogočal izvajanje zdravstvene dejavnosti in prostore 
za knjižnico, prav tako bo zunanja ureditev omogočala 

Občinski svetniki tega mandata že štejejo zadnja druženja 
ob miklavškem omizju. Majska seja je bila že na začetku 
nekoliko drugačna, predvsem slovesnejša. Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Miklavž je 
namreč podelil priznanja oziroma zlati znak za prispevek k 
večji varnosti, ki so ga prejeli Milan Podjaveršek, Rok Ozmec 
in Borut Horvat. V tej povezavi so sledile tudi Informacije o 
varnostnih pojavih na območju miklavške občine, ki so po 
besedah načelnika Simona Premzla  stabilne in ugodne. 
Marko Rojs je v imenu Energetske agencije za Podravje-
Energap predstavil Letno poročilo o izvajanju Lokalnega 
energetskega koncepta v letu 2021, ki med drugim zaznava 
več naložb v ogrevalne sisteme na podlagi nepovratnih 
sredstev, kjer se opazno povečuje nameščanje fotovoltaike 
in še vedno toplotnih črpalk. V prvi obravnavi je bil potrjen 
Lokalni energetsko podnebni koncept Občine Miklavž, 
ki določa aktivnosti na področju energetskega razvoja in 
podnebnih sprememb do leta 2032. V navezavi s tem se 
je s soglasjem občinskega sveta pristopilo še h Konvenciji 
županov za podnebne spremembe in trajnostno energijo, 
katere ukrepe bo z dodatnimi sredstvi podprl EU. V vrsti 
poročil za lansko leto je bilo tudi od Javnega zavoda OŠ 
Miklavž, ki po besedah ravnateljice izkazuje dobrih 27.000 
evrov presežka. V imenu Skupne občinske uprave Maribor 
je Zorica Zajc Kvas povedala, da je ob poostrenih nadzorih 
medobčinska inšpekcija lani vodila 180 postopkov, redarji 
pa opravili 477 nadzorov, kjer opazno še vedno predvsem 
napačno parkiramo. Barbara Vodan Jecelj je predstavila 
letno poročilo Javnega medobčinskega stanovanjskega 
sklada Maribor. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano oziroma Uroš Lešnik v njegovem imenu je posredoval 
Poročilo o meritvah delcev PM10  ter benzopirena, ki še 
vedno izkazuje povečanja v zimskih mesecih, ki pa v 
primerjavi s preteklimi leti vendarle pada oz. je pod mejno 
vrednostjo. Dokončno poročilo o opravljenem lanskem delu  
in o opravljenih nadzorih je oblikoval tudi Nadzorni odbor 
Občine Miklavž, kar je predstavil predsednik Boštjan Repnik. 
Na področjih: rekonstrukcija Ceste v Dobrovce, novoletna 

okrasitev, ureditev amfiteatra s tržnico in okrasitvijo ter 
kanalizacija Dravski Dvor ni bilo odkritih nepravilnosti 
ali kršitev zakonodaje, podana so bila zgolj malenkostna 
priporočila. 

Uskoška ulica v Skokah končno gradbišče
Za rekonstrukcijo Uskoške ulice v Skokah je na tej občinski 
seji bil potrjen Dokument identifikacije investicijskega 
projekta oz.DIIP, kar podjetje Kokol & Kokol, d. o. o. , kot 
izbran izvajalec že izvaja. Cesta bo skozi polje iz smeri Skok 
proti Rogozi rekonstruirana v dolžini 600 m, ob njej bo steza 
za pešce in kolesarje. Investicija, ki bo končana v letošnjem 
toplem delu leta, je ocenjena na dobrih 540.000 evrov. 

primerna parkirišča. Na zemljišče približnih 3.400 m2 se tako 
načrtuje umestiti objekt vrednosti približnih 2,5 milijona 
evrov. V občinski upravi so tako ob soglasju občinskega 
sveta začeli s postopki pridobivanja investicijske in projektne 
dokumentacije. 

Mateja Pleteršek

Grafični prikaz lokacije investicije, označeno z rdečo

Miklavški ribnik in sprehajalna pot ob njem
Še en na tej občinski seji potrjen DIIP priča o tem, da bo 
miklavški ribnik 1 deležen temeljitih sanacijskih del, kot pika 
na i pa bodo nove sprehajalne poti ob njem, kar bo projektu 
dalo nadstandardno vrednost. V sklopu vzdrževalnih del bo 
iz ribnika odstranjen odvečni mulj ter bo na novo urejena 
brežina ribnika. Med izviri in miklavškimi ribniki pa bo 
izvedena posebna povezovalna pot s segmenti brunčane 
lesene poti na močvirnem terenu, opazovališčem narave, 
počivališči s klopmi... Manjkale ne bodo tudi točke z 
izobraževalno vsebino. Po načrtovanem terminskem planu 
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bo letos izdelana dokumentacija, 
prihodnje leto sanacijski načrt, leto po 
tem pa izvedba. Tudi ta DIIP je težak 
dobrih 540.000 evrov.

Pobude in vprašanja 

Majda Dobaj je predlagala, da bi 
grbu Občine Miklavž, narejenem ob 
projektu Slovenija kvačka, našli novo 
oziroma primernejše mesto. Srečko 
Čuček je ob zastavljenih vprašanjih 
izvedel, da bo zahodni del nekdanje 
zadruge odstranjen v letošnjem juliju, 

načrt, kar pa ni pričakovati, saj 
usklajevanja na ministrstvih trajajo 
dolgo in so v njihovi odvisnosti. Isti 
svetnik je še ponovil že dano pobudo, 
da se prične z umiritvijo prometa na 
Uskoški ulici v Skokah. 

Pripravljen zaključni račun je predočil, 
da je Občina Miklavž v letu 2021 
imela 6.017.574 (86% od načrtovanih) 
evrov prihodkov in 5.262.305,00 (68% 
od načrtovanih) evrov odhodkov. 
V navezavi z zaključnim računom 
je bil opravljen popis in tudi odpis 
osnovnih sredstev. Za ureditev 
Dravske kolesarske poti oziroma 
uskladitve dejanske trase bo izvedena 
tudi prodaja oziroma menjava nekaj 
občinskih zemljišč. 
Noveliran je še DIIP za celovito 
energetsko prenovo, katerega del 
je miklavški kulturni dom, in v drugi 
obravnavi potrjen Odlok o ustanovitvi 
javnega podjetja Nigrad, d. o. o.

Mateja Pleteršek

PIPE IN UMIVALNIKI
vrednost: 415 EUR

Pregledna situacija umestitve Miklavške poti

da se bo za ureditev pločnika Miklavž-
Rogoza pričel postopek razlastitve 
in da smo na občinski tržnici dobili 
dodaten tržni dan v soboto od 8. do 12. 
ure. Silvo German je ob apelu krajanke 
povedal, da so ob avtobusni postaji 
Dobrovce - jug nevarna drevesa, ki 
jih je potrebno odstraniti. Isti svetnik 
je še povprašal o novih priključitvah 
na kanalizacijsko omrežje v Dravskem 
Dvoru, za kar bodo poslana pisna 
obvestila. Vlado Maksimović je vprašal, 
ali bo ta sestav občinskega sveta 
obravnaval nov Občinski prostorski 

IZVEDENE INVESTICIJE
V LETU 2021 – OSNOVNA ŠOLA

ALU VRATA ZA KURILNICO V 
DOBROVCAH
vrednost: 2.025 EUR

ZAMENJAVA EL. MOTORJEV 
NA BRISOLEJIH
vrednost: 1.026 EUR
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MOBILNE TABLE 3X
vrednost: 1.390 EUR

TABLIČNI RAČUNALNIKI 5X
vrednost: 415 EUR

STREŽNIK
vrednost: 2.018 EUR

STOLI IN MIZE ZA UČILNICO 
GEOGRAFIJE
vrednost: 3.496 EUR

VIDEONADZOR
vrednost: 4.749 EUR

V skladu s 6. členom Odloka o javnem redu in miru 
na območju Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, 
št. 10/14 in 13/14) prosimo občane, da se zavedajo, 
da je prepovedano znotraj stanovanjskih naselij 
ob nedeljah in dela prostih praznikih uporabljati 
kosilnice, škropilnice, motorne žage in druge naprave 
z motorji na notranje izgorevanje, vrtalne in brusilne 
stroje, kladiva in žage ter izvajati druga hrupna hišna 
opravila.
Z globo 80 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določbe 
6. člena ali določbe 8. do 15. člena zgoraj navedenega 
odloka. Z globo 300 EUR se za kršitve določb kaznuje 
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 80 EUR.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja inšpektor ter občinski redar 

Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

VELJA ODLOK O JAVNEM REDU 
IN MIRU

V skladu z navedenim vljudno prosimo, da upoštevate 
določbe, opredeljene v odloku, ter tako omogočite 
mirno in prijetno sobivanje za vse občane. 

Občinska uprava
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TRI DESETLETJA
SKUPNEGA DELA SLOVENSKIH OBČIN

Foto: Matjaž Resman

Temelji SOS so bili postavljeni 14. 
februarja 1992 v Mariboru. Gonilna sila 
pri ustanavljanju je bila Magdalena 
Tovornik, častna članica Skupnosti. 
Na slavnostnem dogodku je v svojem 
nagovoru spregovorila o pomembnih 
zgodovinskih dejstvih, ki so botrovala 
k nastanku prve slovenske skupnosti 
občin. Poudarila je tudi pomen 
lokalnih skupnosti: “Predstavniki 
lokalnih oblasti so temeljni graditelji 
demokracije, vladavine prava in 
spoštovanja človekovih ter socialnih 
pravic. To je hiša, v kateri je delo 
usmerjeno v zagotavljanje čim 
boljših pogojev za ljudi, kjer se 
rešujejo stvarni problemi občanov, 
razvija infrastruktura, zagotavlja 
izobraževanje, zdravstvo, kultura in 
vse druge dejavnosti. Država in njene 
institucije so le streha nad to hišo, ki 
naj jo varuje in ščiti.” 

Od 212 občin je 179 članic SOS
Skupnost občin Slovenije (SOS) 
je v začetku združevala 32 članic, 
danes pa je s 179 članicami največja 
reprezentativna organizacija občin 
v državi.  Predsednica SOS Jasna 
Gabrič je v pozdravnem nagovoru 
povedala, da je SOS nastal pred 30 leti 
kot interesno združenje, ki zagovarja 
interese lokalnih skupnosti in ki 
aktivno sodeluje na mnogih področjih, 
pomembnih za lokalne skupnosti.  
Poudarila je še: “Država je in bo tako 
močna, kot so močne njene manjše 

Skupnost občin Slovenije, reprezentativno 
združenje občin, katerega članica je tudi 
Občina Miklavž na Dravskem polju, je 18. 
maja 2022 na Bledu slovesno obeležila 
30-letnico delovanja. Ob jubileju ji je 
predsednik republike izročil zahvalo za 
pomembno vlogo pri povezovanju občin 
in sodelovanju v dobro ljudi ter države. 
Slavnostnega dogodka se je udeležil(a) 
tudi župan(ja)/podžupan/direktor(ica).

celice, to so občine. Zato je pomembno, 
da nobena občina ne ostane zadaj, 
da dosežemo cilj, da ne bo več 40 
občin podfinanciranih, kot se dogaja 
danes, da dosežemo enakomeren 
razvoj države po celotnem teritoriju, 
da se zavemo širšega pomena vseh 
družbenih funkcij tudi na mejnih 
območjih ter tega, da je razvoj 
podeželja enako pomemben razvoju 
urbanih središč. S tem pridobivamo 
praktično vsi.« Dodala je, da si 
županje in župani želijo predvsem 
spoštljivega odnosa državne ravni in 
tega, da so slišani. “Župani smo poleg 
predsednika države edini funkcionarji, 
izvoljeni neposredno od ljudi, in tega 
dejstva se mora zavedati vsaka vlada 
ter se z nami ne pogajati kot s sindikati, 
saj smo del države, naše naloge pa so 
predpisane z zakonom,” je opozorila.

Občine naj imajo avtonomijo
Predsednik Republike Borut Pahor 
je poudaril, da je lokalna skupnost 
pomembna in uspešna raven državne 
organizacije ter da gre za raven, ki je 
v najbolj človeškem stiku z ljudmi, in 
prihaja do splošnega spoznanja, da 
je dobro in pametno z občinami ne 
le sodelovati, temveč tudi sprejemati 

njihove predloge, jim pustiti precej 
avtonomije in jim dodeliti dovolj 
finančnih sredstev. Reforma lokalne 
samouprave, ki se je začela kmalu 
po ustanovitvi SOS, je bila ena 
najboljših strukturnih reform v državi, 
je prepričan Pahor. Čeprav je sam v 
začetku devetdesetih let imel precej 
dvomov v število občin, se je motil. 
“Izkazalo se je, da imamo pravšnje 
število občin,” je poudaril. Strinjal se je 
s predsednico SOS, da so župani, tako 
kot predsednik republike, neposredno 
izvoljeni predstavniki ljudi in skušajo 
izpolniti njihova pričakovanja ter 
jim služiti: “Razumemo, da je naša 
dolžnost, da z našimi ravnanji 
predstavljamo prav vse, ne glede na 
to, če se z nami strinjajo ali ne.” Ob 
tem je spomnil, da mnogim županom 
uspeva večkrat prepričati ljudi, da jih 
izvolijo. Ko ljudje v nekoga dobijo 
zaupanje, ga želijo ohraniti, četudi 
mu morda strankarsko ne pripadajo. 
»To utrdi avtoriteto župana in mu 
daje legitimnost, da lahko veliko 
postori,« je dejal Pahor, ki je SOS ob 
praznovanju obletnice izročil zahvalo 
za pomembno vlogo pri povezovanju 
občin in sodelovanju v dobro ljudi ter 
države.
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UPRAVLJANJE ZBIRNEGA CENTRA
V MIKLAVŽU PREVZEMA JP SNAGA, D. O. O.

Do sedaj smo lahko opazili povečano 
frekvenco odvozov MKO (črne 
posode) in nižji znesek na položnicah 
za odvoz odpadkov. S 1. 6. 2002 pa 
bo upravljanje zbirnega centra v 
naši občini prevzelo Javno podjetje 
Snaga, d. o. o. Tako bo nekaj 
sprememb pri oddaji odpadkov.
Še naprej bo komunalne odpadke 
možno oddati brezplačno kot do 
sedaj, a za nekatere odpadke bodo 
veljale omejitve, in to so:
–  izrabljene avtomobilske gume - 4 

gume letno
–  gradbeni odpadki - 5 veder oz. 100 l
–  trava, listje in veje – brezplačno 

za stranke, ki so vključene v redni 
odvoz.

Za določene vrste odpadkov bo 
potrebno od 1. 1. 2023 plačati:
–  mešani komunalni odpadki 
–  izrabljene traktorske gume
–  salonit
–  bitumen
–  oljni filtri
–  sadra – mavčne plošče
S 1. 6. 2022 bo v veljavi tudi 
sprememba glede sporočanja o 
vključenosti v odvoz odpadkov 
in potrebni prostornini posod. 

Uporabniki storitev odvoza 
komunalnih odpadkov se bodo 
glede sprememb prostornine posod 
in vključenosti v odvoz odpadkov 
obračali neposredno na izvajalca 
gospodarske javne službe zbiranja  
– Javno podjetje Snaga, d. o. o.

Odpadna silažna folija
Zaradi zavedanja pomena ohranjanja 
čistega okolja smo v zbirnem centru 
v letošnjem letu uvedli tudi zbiranje 
odpadne silažne folije, kar ne sodi 
med komunalne odpadke. Silažna 
folija namreč ne sodi med odpadno 
embalažo. Prav tako jo je prepovedano 
kuriti ali odvreči v naravo.  

Obratovalni delovni čas zbirnega centra ostaja nespremenjen.

ZC Miklavž na Dravskem polju DELOVNI ČAS

ob glavni cesti skozi občino, na desni 
strani kanala-smer Ptuj

torek 
četrtek 
sobota

15. - 19. 
15. - 19. 
8. - 16.

Ob prihodu v zbirni center v času 
obratovalnega delovnega časa 
je potrebno pokazati potrdilo 
plačila zadnje položnice in osebni 
dokument. Za lažjo in hitrejšo oddajo 
odpadkov na zbirnem centru prosimo, 
da si odpadke že doma pripravite 
ločeno po skupinah.   

Odlaganje odpadkov pred zbirnim 
centrom ali ob njem je nedovoljeno. 

V primeru potrebnih informacij 
pokličete v informacijsko pisarno vsak 
delovni dan med 8. in 14. uro na tel. 
št.: 02 620 58 75 ali pišite po e-pošti 
na: info@snaga-mb.si.

Dne 25. 5. 2021 je Občinski svet 
Občine Miklavž na Dravskem polju 
sprejel sklep, da se Občina Miklavž 
na Dravskem polju pridruži skupnemu 
oblikovanju cen in odvoza odpadkov s 
strani javnega podjetja Snaga, d. o. o.
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VPLIV IZTREBKOV
HIŠNIH LJUBLJENČKOV NA OKOLJE

S toplejšim vremenom, ki v naravo 
vabi vse več ljudi, se je ponovno 
pojavilo večje število pasjih iztrebkov, 
ki jih lastniki za svojimi ljubljenčki 
ne počistijo. Takšno početje zmoti 
veliko ostalih sprehajalcev, saj lahko 
negativno vpliva tako na okolje kot 
tudi na naše zdravje.

Zmotno je razmišljanje, da s puščanjem iztrebkov naših 
ljubljenčkov pripomoremo h gnojenju zelenih površin. 
Živalska gnojila, ki jih dodajamo zemlji, da zagotovimo 
zadostne količine hranilnih snovi, so namreč od rastlinojedih 
živali in vsebujejo povsem druge sestavine. Iztrebki 
mesojedih živali, kot so psi in mačke, pa na rast rastlin zaradi 
prevelike količine hranil kot tudi visoke vsebnosti patogenih 
bakterij nimajo dobrega učinka. Preko pasjih iztrebkov se 
tako lahko prenašajo okužbe z raznimi bakterijami (npr. E. 
Colli) in paraziti (npr. pasje gliste), ki so lahko še posebej 
nevarni za manjše otroke, ki se lahko okužijo ob igranju na 
travniku, na trati v parku ali na otroškem igrišču. Prav tako pa 
se preko iztrebkov v tla izločajo ostanki zdravil, ki jih zaradi 
bolezni uživajo hišni ljubljenčki.
V raziskavi, ki so jo pred kratkim izvedli na Univerzi Ghent 

v Belgiji, so ugotovili, da psi s svojimi izločki na dnevnih 
sprehodih letno izločijo približno 11 kilogramov dušika na 
hektar in pet kilogramov fosforja, kar je primerljivo s stopnjo 
onesnaženja, ki ga povzročajo kmetijstvo, industrija in 
prometne površine. Večina naravnih ekosistemov vsebuje 
nizko raven dušika, pretiran vnos zato zmanjšuje biotsko 
raznovrstnost, saj omogoča rast le nekaterim rastlinam. To 
pa posledično odganja tudi divje živali, ki zaradi zatiranja 
določenega rastlinja nimajo več hrane. Prav zaradi tega 
iztrebkov ni dovoljeno odlagati med biološke odpadke, 
saj so le-ti večinoma namenjeni za pripravo komposta, 
vsebnost mačjih in pasjih iztrebkov v njih pa je moteča.
V skladu z Odlokom o javnem redu in miru v občini Miklavž 
na Dravskem polju je prepovedano voditi pse na območje, 
kjer je prepoved jasno izražena, razen, če gre za službene 
pse ali pse, ki pomagajo invalidnim osebam. Lastnik ali 
vodnik psa mora imeti le-tega na javni površini na povodcu. 
Prav tako je po omenjenem Odloku lastnik ali vodnik psa 
dolžan za psom počistiti pasje iztrebke in uporabljati 
označene koše oz. posode za mešane komunalne odpadke.
V primeru kršitev se zaračuna globa v višini 80 evrov.

Zaradi zgoraj  zapisanih dejstev apeliramo  na lastnike  
psov, da za svojimi ljubljenčki dosledno pobirajo iztrebke. 
Predvsem je puščanje iztrebkov izredno problematično 
na zavarovanih območjih, npr. na ožjem vodovarstvenem 
območju, saj lahko povzroči onesnaženje podzemne 
vode, kar lahko privede do kontaminacije vodnega vira 
in je hkrati lahko nevarno za naše zdravje.

Nina Gornik Mulec
SOU Maribor, Skupna služba varstva okolja

Zakonske obveznosti lastnikov oz. skrbnikov psov

OBVESTILO

Naslednja številka Naših izvirov bo izšla konec 
septembra, zato prosim vse sodelavce, da nam svoje 
prispevke pošljite na naslov urednistvo@miklavz.si 
najkasneje do 21. avgusta 2022.

Urednik

Naši izviri
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Na osnovi Javnega razpisa za podelitev priznanj Občine 
Miklavž na Dravskem polju za leto 2022, objavljenega 
v lokalnem glasilu »Miklavške novice« in na spletni 
strani občine www.miklavz.si, je v razpisnem roku 
prispelo sedem predlogov za podelitev priznanj štirim 
kandidatom.

POROČILO KOMISIJE
ZA PRIZNANJA OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM 
POLJU ZA LETO 2022

Komisija v sestavi Ivan Knez in Janez Beranič kot člana ter 
Lidija Lepej kot predsednica je imela možnost podeliti 
naslednja priznanja:
• naziv častni občan Občine Miklavž na Dravskem polju,
• zlati, srebrni in bronasti grb in
• plaketo Občine Miklavž na Dravskem polju.
Pri svojem delu je Komisija upoštevala Odlok o priznanjih 
Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 23/2015 in 
25/2019) za podelitev zlatega, srebrnega in bronastega 
grba, plakete in naziva častni občan Občine Miklavž na 
Dravskem polju, ki predvideva omejitve oziroma pogoje 
za podelitev priznanj, in sicer:
•  zlati, srebrni in bronasti grb ter plaketa se lahko podeli 

enkrat letno;
•  ob posamezni podelitvi so lahko podeljeni največ trije 

grbi in dve plaketi;
•  hkrati so lahko podeljeni trije grbi istega ranga brez 

drugih dveh grbov;
•  posameznemu prejemniku je mogoče podeliti samo 

eno priznanje.
V razpisnem roku je prispelo skupaj sedem predlogov, 
in sicer:
 
1.  en (1) predlog predlagatelja KO RK Miklavž za 

kandidata IVANA ŠIŠKA – predlagana oblika priznanja 
je bil zlati grb.

2.  en (1) predlog predlagatelja DU Modra jesen Dravski 
Dvor za kandidata BERNARDA POLENIKA – predlagana 
oblika priznanja je bil srebrni grb. 

3.  en (1) predlog predlagatelja članov Sveta KS Dravski 
Dvor za kandidata BERNARDA POLENIKA – predlagana 
oblika priznanja je bil srebrni grb.

4.  en (1) predlog predlagatelja LM – Lista za skupno 
občino Miklavž za kandidata JOŽEFA EMERŠIČA –
predlagana oblika priznanja je bil zlati grb. 

5.  en (1) predlog predlagatelja KUD Zvonke Antoličič 
za kandidata JOŽEFA EMERŠIČA – predlagana oblika 
priznanja je bil zlati grb. 

6.  en (1) predlog predlagatelja Društva vinogradnikov 
Miklavž za kandidata JOŽEFA EMERŠIČA - predlagana 
oblika priznanja je bil zlati grb.

7.  en (1) predlog predlagatelja Turističnega društva 
Miklavž za kandidatko MILENO ROJ – predlagana 
oblika priznanja je bil srebrni ali bronasti grb. 

Komisija se je sestala na seji dne 9. marca 2022. Člani 
komisije so preverili pravočasnost, popolnost in 
ustreznost podanih predlogov. Osnovno merilo pri 
njenem odločanju je bil pomen in veličina dosežkov 
nominiranca pri razvoju kraja, občine, društev v njej 
ali njegovo prostovoljno delo in vrednost njegovih 
prispevkov, ki so pomembno vplivali na razvoj in ugled 
občine.
Po temeljiti razpravi so člani komisije na podlagi prvega 
odstavka 14. člena Odloka o priznanjih  (MUV, št. 23/2015 
in 25/2019) odločili, da prejmejo v letu 2022 priznanja 
Občine Miklavž na Dravskem polju:
1.  priznanje zlati grb Občine Miklavž na Dravskem 

polju:  IVAN ŠIŠKO 
2.  priznanje zlati grb Občine Miklavž na Dravskem 

polju:  JOŽEF EMERŠIČ
3.  priznanje srebrni grb Občine Miklavž na Dravskem 

polju:  BERNARD POLENIK 
4.  priznanje plaketa Občine Miklavž na Dravskem 

polju:  MILENA ROJ
Utemeljitve podeljenih nagrad bodo podane ob 
občinskem prazniku na svečani akademiji.

Lidija Lepej,
predsednica Komisije za priznanja
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PREJEMNIKI PRIZNANJ OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU V LETU 2022

Za čas, v katerem trenutno živimo, bi 
težko rekli, da je spodbuden in svetel.
Vse, kar se je v zadnjem obdobju 
nepričakovanega in temnega zgrnilo 
na nas, nas velikokrat navdaja z 
negotovostjo, strahom in malodušjem. 
Če se ozremo v preteklost, ko so se 
ljudje soočali s podobnimi težkimi 
preizkušnjami, vidimo, da so jih le-te 
še bolj povezale in strnile. V skupnosti 
so iskali moč, smisel in vizijo. A z 
novimi časi so prihajali novi izzivi, 
ki smo jih v želji po vedno večjih 
dosežkih, po vedno hitrejšem razvoju 
in spremembah, velikokrat sprejemali 
premalo premišljeno. V dirki za vsem, 
ker nam je bilo ponujenega kot nujno 
za zadovoljno in srečno življenje, nam 
je za drugega in skupnost največkrat 
zmanjkalo časa. Na žalost velikokrat 
tudi zase in za nam pomembne ljudi.
Zato so posamezniki, ki so kljub temu 
še vedno pripravljeni nuditi nesebično 
pomoč drugemu, se angažirati in 
sodelovati pri ustvarjanju skupnega 
dobrega, še posebej dragoceni.
V duhu teh spoznanj je Komisija za 
priznanja občine Miklavž na Dravskem 
polju na osnovi Javnega razpisa za 
podelitev občinskih priznanj za leto 
2021 in prispelih predlogov na svoji 
seji dne 9. marca 2022 odločila, da 
podeli:

IVANU ŠIŠKU – zlati grb Občine 
Miklavž na Dravskem polju: za 
njegov prispevek in dolgoletno 
angažiranost na področju humanitarne 
pomoči, krvodajalstva in komunalne 
infrastrukture kraja.
Utemeljitev: dobitnika je za podeljeno 
priznanje predlagala KO RK Miklavž, 
kjer so prepoznali njegov doprinos in 
dolgoletno angažiranost na področjih:
•  komunalnega in infrastrukturnega 

razvoja kraja
•  pri ustanavljanju in razvoju ŠD 

Partizan Miklavž

• na področju humanitarne pomoči in 
krvodajalstva, kjer je aktiven že 40 let 
kot krvodajalec in nosilec vodstvenih 
funkcij: od leta 1982 -1987 kot 
podpredsednik in od 1987 - 2013 kot 
predsednik KO RK Miklavž.

JOŽEFU EMERŠIČU – zlati grb Občine 
Miklavž na Dravskem polju: za 
njegovo aktivno in plodno delovanje 
v obdobju ustanavljanja občine in na 
področju društvene dejavnosti.
Utemeljitev: dobitnika so za podeljeno 
priznanje predlagali LM-Lista za 
skupno občino Miklavž, KUD Zvonke 
Antoličič in Društvo vinogradnikov 
Miklavž.
Njegovo družbenopolitično delovanje 
je bilo zelo aktivno in plodno v obdobju 
ustanavljanja občine Miklavž, saj je bil 
pobudnik in član odbora za ustanovitev 
samostojne občine Miklavž. Izvoljen je 
bil v prvi občinski svet in v prvi svet 
KS Miklavž. Na področju društvene 
dejavnosti je deloval v KUD-u 
Zvonke Antoličič, kjer je bil tajnik 
društva, je ustanovitelj in aktivni član 
Društva vinogradnikov Miklavž in 
podpredsednik  DU Miklavž. S svojim 

duhovnim in verskim delovanjem je 
prisoten v župnijskem pastoralnem 
svetu. Je tudi član Društva za razvoj 
Haloz, Društva invalidov Maribor in 
Arhivskega društva Maribor.

BERNARDU POLENIKU – srebrni grb 
Občine Miklavž na Dravskem polju: 
za vsestransko društveno delovanje na 
področju športa in kulture v KS Dravski 
Dvor.
Utemeljitev: dobitnika sta za 



13

Glasilo Občine Miklavž na Dravskem polju

OBČINA

PREJEMNIKI ŽUPANOVIH PRIZNANJ 
V LETU 2022

podeljeno priznanje predlagala DU 
Modra jesen Dravski Dvor in Svet KS 
Dravski Dvor.
Ob angažiranju na področju 
komunalnega razvoja kraja je 
Bernard Polenik zelo dejaven v 
društvenem delovanju, kjer najbolj 
izstopajo aktivnosti pri ustanavljanju 
in delovanju DU Modra jesen, ŠD 
Dinamika Dravski Dvor, pri izgradnji 
športnega parka v Dravskem Dvoru, 
pri organizaciji in izvedbi športnih, 
kulturnih in zabavnih prireditev v 
kraju: Živi šah, Dan mladosti, turnirji 
v namiznem tenisu, likovne in 
ročnodelske razstave so le nekatere 
od mnogih.

MILENI ROJ – plaketa Občine Miklavž 
na Dravskem polju: za uspešno in 
prizadevno delovanje na področju 
turizma in njen prispevek k promociji 
Občine Miklavž na Dravskem polju.
Utemeljitev: dobitnico je za podeljeno 

izlete, obiskovalcem predstavljala 
Rimsko gomilo, promovirala društvo 
in ga povezovala s sorodnimi 
društvi. S svojimi fotografskimi in 
pisnimi prispevki o izletih, dogodkih 
in prireditvah je prispevala k 
prepoznavnosti občine Miklavž v 
širšem okolju. Odgovorne funkcije je 
opravljala tudi v občinskih organih, in 
sicer kot članica nadzornega odbora 
Občine Miklavž in občinskega odbora 
za socialo in zdravstvo.

V imenu Komisije za priznanja Občine 
Miklavž in v svojem imenu dobitnici in 
dobitnikom občinskih priznanj za leto 
2021 izrekam spoštovanje in zahvalo 
za opravljeno delo.
In za svetel zgled, ki nas nagovarja, 
da se ne sprašujemo, le kaj mi lahko 
da skupnost, temveč tudi, kaj lahko 
skupnosti dam sam.

Andreja Senčar

priznanje predlagalo Turistično 
društvo Miklavž, kjer je s svojim 
aktivnim delovanjem kot tajnica 
društva prispevala veliko več, kot 
je narekovala funkcija, ki ji je bila 
zaupana. Kot turistična vodnica za 
Štajersko je organizirala in vodila 

TIMOTEJ ZAVEC IN ŽIGA ZAGORANSKI – za odlične 
športne dosežke 

Kot kaže, so sojenice in vilenice leta 2003 dvema štručkama 
vdihnile posebne darove- vztrajnost, moč in srčnost, 
povezano v ljubezni do športa. Timotej Zavec in Žiga 
Zagoranski sta že kot dečka stopila v prostore Športnega 
centra Barada in se navdušila za borilni disciplini tekvando in 
kickboxing. Pod trenersko taktirko zvenečega imena Tomaža 
Barade in njegovih strokovnih sodelavcev iz Športnega 
centra Barada, seveda ob popolni podpori družine. Timotej 
in Žiga po nekaj letih trdega, predanega in vztrajnega dela 
žanjeta zavidanja vredne, vrhunske mednarodne rezultate.
Žiga je zagotovo najbolj ponosen na naslov evropskega 
prvaka v mladinski kategoriji v taekwondoju in evropskega 
podprvaka v kickboxingu, prav tako v mladinski kategoriji. 
Osvojil jih je v letih 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 
Timotej je že z 11 leti postal reprezentan Kicboxing Zveze 
Slovenije in leto kasneje še TKD Zveze Slovenije. Tudi njegov 
trud in talent sta kmalu pokazala rezultate - s 14 leti je postal 
mladinski Evropski prvak v kickboxu, leto kasneje pa uspeh 

kronal z osvojitvijo 1. mesta na svetovnem prvenstvu. Sledila 
je serija osvojenih prvih mest na tekmovanjih evropskega in 
svetovnega merila, zmage na številnih tekmah svetovnega 
pokala, ob vstopu v svet polnoletnosti pa si je poklonil 
verjetno najlepše darilo… na tekmovanju v Italiji je postal 
članski svetovni prvak v kickboxu.
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OBČINA

OBČINSKO GLASILO NAŠI IZVIRI - 
za 20-letnico uspešnega izhajanja 
občinskega glasila Naši izviri 

Občinsko glasilo je obraz, beseda 
in slika naše občine in s tem naše 
celotne lokalne skupnosti in vsakega 
posameznika v njej. To poslanstvo 
izvaja naše glasilo že 22 let, saj je 
pričelo izhajati leta 2001. 
Največji pomen ima občinski časopis 
na področju informiranja občanov o 
vseh dogodkih tako na ravni občine 
in njenih organov. V časopisu so 
objavljeni tudi različni občinski razpisi, 
podane so informacije o investicijah, 
predvsem pa je namenjen predstavitvi 
dela naših posameznikov in društev, 
ki so vsa zelo aktivna, aktivnosti naše 
osnovne šole in vrtca, ki predstavita 
svoje delo in dogodke ter tudi uspehe. 
V njem se zrcalijo zgodbe preteklosti in 
prepletajo z načrti prihodnosti. Glasilo 
Naši izviri je bogat arhiv dogajanja za 
naše zanamce.
Pred 22 leti je ustvarjalne moči združil  
prvi uredniški odbor, katerega člani so 
bili Vili Vuk, Jernej Simič in Ivan Žigart, 
ki  vlogo glavnega in odgovornega 
urednika ter lektorja opravlja še zdaj, 
njegovi sodelavki, članici uredniškega 
odbora, pa sta Andreja Lešnik in 
Mateja Pleteršek. 
V mesecu marcu tega leta je izšla že 

110. številka glasila, natiskano je v 
2250 izvodih, brezplačno ga prejmejo 
vsa gospodinjstva v naši občini.

AVTOROMA, d. o. o. - ob 20-letnici 
uspešnega delovanja na področju 
prodaje rezervnih delov za 
avtomobile.

Leta 1994 je v Miklavžu odprla vrata  
AVTOROMA-trgovina, mogoče 
bolj trgovinica z rezervnimi deli za 
avtomobile. Njena ustanovitelja sta 
bila Milan in Romana Derčaj. Sedaj, po 
28 letih delovanja, njuno podjetje v 8 
poslovalnicah, od Trbovelj do Gornje 
Radgone,  zaposluje preko 40 ljudi. 
Avtoroma, d. o. o., je pooblaščen 
uvoznik in distributer več kot 250 
svetovno znanih proizvajalcev delov 
za vse vrste osebnih avtomobilov in 
lahkih tovornih vozil. Od leta 2016  
Avtoroma ponuja tudi moto program 
(dele za skuterje in motorna kolesa) in 
tovorni program (dele za tovornjake 
in avtobuse).

Skupaj s podjetjem Tokić, d. o. o., ponuja 
več kot 250.000 različnih artiklov: 
karoserije, sklopke in menjalnike, 
krmiljenje in vzmetenje, zavorne 
sisteme, izpušne sisteme, elektroniko, 
avtokozmetiko in avtozaščito, orodje 
in dodatno ter obvezno opremo.
Vloženo znanje, izkušnje in trud 
usmerjajo v zagotavljanje  čim višje 
varnosti avtomobilov in voznikov, 
pa najsi gre za popravila, redna 
vzdrževanja ali dodatno opremo.
Posebna pozornost je namenjena 

ponudbi visoko kakovostnih izdelkov 
in storitev,  ohranjanju visokega 
strokovnega znanja  zaposlenih in  
spoštljivemu in profesionalnemu 
odnosu do strank, kar utemeljujejo 
s svojim sloganom - Avtoroma, 
zanesljivost v vožnji.

DRUŠTVO GLOG - ob 20-letnici 
uspešnega delovanja društva

Začetki Društva za zdrav način življenja 
Glog segajo že v leto 2001, ko se je 
porodila misel po ustanovitvi društva, 
ki bi bilo usmerjeno v seznanjanje z 
osnovnimi načeli zdravega načina 
življenja v zdravem okolju in 
ozaveščanju o tveganjih za nastanek 
različnih obolenj.

V sodelovanju s strokovnimi službami 
so v teh letih pripravili in organizirali 
številna predavanja, preventivne 
zdravstvene akcije, sooblikovali so 
Srčno pot v naši občini. S športnimi 
aktivnostmi, kot so kolesarjenje, 
pohodi, plavanja, pa vabijo predvsem 
k aktivnemu rekreativnemu življenju, 
starejšo populacijo. Velika pozornost 
v društvu je namenjena zlasti krepitvi 
in plemenitenju prijateljskih odnosov 
in predvsem družabništvu. Zelo so 
ponosni na svojo zeliščarsko sekcijo. 
In le kdo še ni pokusil njihovega 
znamenitega čaja?
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
DOBROVCE - ob 40-letnici 
uspešnega delovanja društva
DU Dobrovce-Dravski Dvor-Skoke je 
bil ustanovljen leta 1981, do tedaj 
so bili namreč včlanjeni v DU Hoče. 
Že na ustanovnem zboru so v svoje 
vrste vključili preko 100 članov, prvi 
predsednik je postal Vinko Vnuk. Ravno 
spričo množičnosti so se kmalu začeli 
ukvarjati s številnimi dejavnostmi 
družabnega in socialnega značaja, od 
organizacije izletov do nudenja pomoči 
pri dobavi in odplačevanju premoga. 
V 90-ih letih prejšnjega stoletja je 
del članov oblikoval  samostojno DU 
Skoke, v tem času so člani sodelovali 
pri gradnji Doma krajanov in  v 
zameno za prostovoljno delo pridobili 
svoj prostor. Za dom in okolico so 

zgledno skrbeli vse do ustanovitve 
Občine Miklavž na Dravskem polju. 
Vse bolj aktivni so postali na športnem 

področju, njihova paradna disciplina 
je kegljanje. Bili so med pobudniki zdaj 
že tradicionalnega turnirja v ruskem 
kegljanju v čast občinskega praznika.
V sklopu Športnega parka Dobrovce 
so leta 2002 postavili objekt za 
športne dejavnosti in tako razširili 
njihov nabor- sedaj v društvu delujejo 
sekcije za petanko, kolesarjenje, 
pikado, kegljanje s kroglo na vrvici, 
oblikovali so tudi sekcijo za kulturo. Za 
člane organizirajo številna družabna 
srečanja, vključeni so v prostovoljni 
program Starejši za starejše, sodelujejo 
tudi s številnimi društvi naše občine 
ob različnih prireditvah.

Andreja Senčar

LETALSKI CENTER MARIBOR 
PRAZNUJE

OBČINA / DRUŠTVENA DEJAVNOST

Velikonočni ponedeljek je bil primeren 
dan ( prost dan dela)  za skupinski polet 
z našimi motornimi letali v Benetke.
18. 4. smo se zjutraj zbrali na jutranji 
kavi in na pripravi leta, saj dolge rute, 
sploh v tujino, zahtevajo natančno 
pripravo. Poletelo je 6 motornih letal 
ter 2 ultralahki letali, katera so v lasti 
LCM. Vreme nam je bilo naklonjeno 
s soncem ter z dobro vidljivostjo, 
severni veter pa nam je pomagal, da 

smo prispeli na letališče Lido (Benetke) 
v dobri uri in pol. Nato smo s taksi 
ladjico šli na ogled samega centra 
Benetk, si privoščili sprehod ter kavo 
na Markovem trgu. Ker pa nas je 
priganjal čas za povratek ( neugoden 
obratovalni čas aerodroma Maribor) 
ter čelni veter, je bil naš izlet kratek, a 

poln lepih trenutkov ter novih izkušenj 
v letenju na rute. 
Velikonočni izlet je bil dokaz, da se 
Letalski center Maribor razvija, raste 
in skrbi za  nove letalske zgodbe v 
Sloveniji.

Simona Potočnik

Smo v letu praznovanja 95-letnice 
obstoja našega športnega društva, 
zato so naše aktivnosti v tem letu 
usmerjene  v duhu druženja, nabiranja 
novih letalskih izkušenj ter doživetij v 
zraku. 
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Ocenjevalna komisija pri svojem delu

DRUŠTVENA DEJAVNOST

20 LET DELOVANJA 
DRUŠTVA ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA GLOG MIKLAVŽ

3. SALAMIJADA
V ORGANIZACIJI TD MIKLAVŽ

Pogled dvajset let nazaj z vidika zgodovine ni obletnica, ki 
bi ji bilo potrebno nameniti poseben pomen, je pa dvajset 
let delovanja nekega društva zagotovo mejnik, ki si zasluži 
vsaj skromno pozornost, če ne kaj bolj prazničnega. Zato 
je letošnja 20. obletnica praznik za vse nas, saj nas krepi in 
plemeniti s prijateljskimi odnosi.

Leta 2001 so se zbrali odgovorni in zagnani člani ter sklicali 
prvo sejo. Pobudo zanjo je dal spoštovani gospod Rafko 

Na velikonočno soboto, 16. aprila 2022, smo izvedli 
tradicionalno prireditev, 3. salamijado v Športnem parku 
Skoke.
Veliko napora je bilo vloženega v izvedbo prireditve že 
veliko prej, saj je bilo treba najprej objaviti razpis za zbiranje 
salam, ki je potekalo 28. marca 2022 v kletnih prostorih 
Občine Miklavž na Dravskem polju. Vsako salamo je bilo 
potrebno označiti z imenom in priimkom ljubiteljskega 
izdelovalca salam.
Nato smo izvedli ocenjevanje salam, ki je potekalo v soboto, 
2. aprila 2022, v prostorih KS Skoke pod vodstvom strokovne 
komisije, ki je bila sestavljena iz predsednika komisije 
Dušana Krivca in ostalih treh članov, in sicer: Petra Simiča, 
Luke Petroviča in Damijana Simiča. Strokovna komisija je 
ocenila 47 vzorcev salam, ki jih je prineslo 27 ljubiteljskih 
izdelovalcev salam.
Komisija je ocenjevala na osnovi Pravilnika Zveze društev 
salamarjev Slovenije, in sicer po naslednjih kriterijih 
ocenjevanja: zunanji videz (0,0 – 2,0 točke), vonj (0,0 – 3,00 
točke), prerez – tekstura, izgled in barva (0,0 – 4,0 točke) in 
okus (0,0 – 6,00 točke).
Najprej smo prireditev želeli izvesti v soboto, 9. aprila 
2022, vendar smo jo zaradi slabega vremena prestavili na 
naslednjo soboto, in sicer v čas velike noči. Kljub temu je 
bila prireditev lepo obiskana. Mize so bile polne pladnjev, 
na katerih je bila ponujena vsaka od 47 vzorcev salam. 
Društvo vinogradnikov Miklavž na Dravskem polju pa 
je obiskovalcem ponudilo vino in brezalkoholne pijače. 
Zahvaljujemo pa se tudi vsem ostalim, ki so prav tako 
prispevali svoja domača vina.
Število vzorcev salam je iz prvih 18 vzorcev na izvedeni 1. 

salamijadi v letu 2018 preraslo v 47 vzorcev salam, kar kaže 
na to, da se je prireditev lepo „prijela“. Najboljšo salamo je 
izdelal Branko Štumperger.
Da je prireditev lepo uspela, se moramo zahvaliti vsem 
sodelujočim izdelovalcem salam, strokovni komisiji, ki 
je izvedla ocenjevanje salam, Zdenku Čušu in Ernestu 
Centrihu, ki sta bila glavna za izvedbo te prireditve, 
Društvu vinogradnikov Miklavž, Krajevni skupnosti Skoke, 
Športnemu društvu Skoke, Občini Miklavž in vsem ostalim, 
ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi te prireditve.  
Čez leto dni, se verjamem, ponovno srečamo in pokusimo 
nove salame naših že sodelujočih salamarjev in upam, da 
tudi novih ljubiteljskih izdelovalcev salam, za kar ste nam 
lahko v pomoč tudi vi, dragi bralci, saj lahko nagovorite 
morebitne prijatelje in znance, ki izdelujejo domače salame, 
da se prijavijo na naš razpis v prihodnjem letu.

Mag. Sonja Horvat Tušek, 
predsednica TD Miklavž

Izlakar, ki je z idejo navdušil še vse ostale, ki so se mu 
pridružili in tako na ustanovnem zboru 10. januarja 2002, 
ki se ga je udeležilo 21 članov, ustanovili Društvo za zdrav 
način življenja Glog Miklavž. Skozi leta je kmalu nastalo 
eno večje vztrajno in zagnano društvo, ki se je trudilo svoje 
člane čim bolj ozaveščati o zdravem načinu življenja z 
raznimi preventivnimi zdravstvenimi akcijami.
V sodelovanju z Društvom za zdravje srca in ožilja za Maribor 
in Podravje smo vsa ta leta uspešno izvajali
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DRUŠTVENA DEJAVNOST

REZ TRTE ZA PRAVILNO RAST
Po programu dela in ukazu narave smo v četrtek, 17. 3. 2022 
v navzočnosti skrbnika potomke Stare trte župana občine 
mag. Repnik Egona in občinskega viničarja Janeza Kranjca, 
članov društva in povabljenih gostov obrezali trto.
Strokovni rez trte je potreben za pravilno rast in razvoj 
trte in končni cilj primeren pridelek po namenu uporabe. 
Predsednik društva Ivan Knez je pozdravil navzoče in 
spomnil na pomen rezi trte in drugih del v vinogradu, ki so 
razdeljena čez celo leto. Dogodek je tradicionalen v občini 
in društvu zato smo ga počastili s kulturnim programom 
moškega pevskega zbora in priložnostno recitacijo našega 
člana Kobal Maksa. Po delu smo zbrane pogostili s kozarcem 
vina in dninarsko malico.

Ivan Knez,
predsednik društva

–  meritve holesterola,  sladkorja v krvi, krvnega pritiska in 
ritem srčnega utripa,

–  pohode po Srčni poti, ki zajemajo 2 km hoje ob Miklavškem 
hudourniku, ter

–  razna strokovna predavanja.
Tudi akcije z gibanjem za zdravje kot so:
–  kolesarjenje, kopanje, plavanje v termah ter še druge 

aktivnosti so usmerjene h krepitvi zavesti, da se prepriča 
čim več ljudi, da dejavniki tveganja lahko povzročijo srčno-
žilne bolezni, bolezni kosti, invalidnost, lahko tudi smrt. 
Vse to pa lahko preprečimo s pravilnim ravnanjem, zdravo 
prehrano, gibanjem in pravočasnim odkrivanjem. Kadar 
smo zdravi, se žal premalokrat zavedamo, kako veliko 
bogastvo držimo v svojih rokah. Šele takrat kadar zbolimo 
mi ali kdo od naših bližnjih, se zavedamo dragocenosti 
zdravega življenja. 

Če si zdrav, imaš vse, pravijo. In to zelo drži.
V okviru našega društva je bila v letu 2003 ustanovljena 
sekcija zdravilnih zelišč. Članice te sekcije sezoni primerno 
nabirajo, sušijo in pripravljajo zdravilna zelišča za prevretke, 
prelive - čaje, namaze, mazila, tinkture, ki jih uporabljajo 
kot domača zdravila za lajšanje zdravstvenih tegob. Na 
svojih srečanjih obnavljajo in dopolnjujejo svoje znanje 
poznavanja in uporabo le-teh. Članice sekcije pripravljajo 
tudi razstave zdravilnih zelišč, na katerih obiskovalce 
podrobneje seznanijo z njihovo uporabo in zdravilnostjo.
S svojim značilnim zeliščnim čajem, ki ga že dobro poznate, 
pa navdušujemo obiskovalce na raznih dogodkih in 
prireditvah v naši občini.
Cilj delovanja našega društva je tudi, da pridobimo čim več 
članov iz naše občine in tako širimo zavedanje o pomenu 

zdravega načina življenja v zdravem okolju. Velika pozornost 
v društvu pa je namenjena  krepitvi in plemenitenju 
prijateljskih odnosov in  predvsem  družabništvu.

Zato naj bo 20. obletnica delovanja vzpodbuda za naše 
prihodnje delo. Hvala vsem, ki nas podpirate in kakorkoli 
pomagate pri uresničitvi naših ciljev in ki boste to nadaljevali 
še naprej na naši zastavljeni poti.

Milan Podjaveršek

Organizira

MERJENJE HOLESTEROLA, SLADKORJA V KRVI, 
KRVNEGA PRITISKA IN RITEM SRČNEGA UTRIPA

v soboto, 11. junija 2022 od 8. do 10. ure v 
prostorih Društva upokojencev Miklavž (Nad 

kanalom 7).

Člani Društva Glog in socialno šibki občani imajo 
popust. Aktivni krvodajalci Miklavža imajo meritve 

brezplačno.

PRIDITE TEŠČI!
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SLOVENSKO MEDDRUŠTVENO 
OCENJEVANJE VIN

Ocenjevanje je bilo na Grajeni v 
občini Ptuj. Na ocenjevanju je bilo 
predstavljenih 285 vzorcev. Kakovost 
pokušenih vin je bila dobra, saj so 

imajo. Konkurenca je močna, rezultati 
pa kažejo na kvaliteto vina naših 
pridelovalcev in kletarjev. V rezultatih 
pa se kaže strokovna usposobljenost 
vinogradnikov in vinarjev, umna 
obdelava vinogradov, preudarjena 
uporaba fitofarmacevtskih in 
enoloških sredstev ter visoka stopnja 
higiene pri pridelavi in negovanju 
vina.
Letošnje ocenjevanje je bilo izvedeno 
ob prireditvi Dobrote slovenskih 
kmetij na Ptuju. V okviru te prireditve je 
bilo srečanje vinogradnikov in vinarjev 
Slovenije z razglasitvijo rezultatov 
ocenjevanja vin in podelitvijo priznanj. 
Vina so ocenjevale tri ocenjevalne 
komisije po pet članov, ki so 
jih sestavljali strokovnjaki vseh 
vinogradnih območij Slovenije.
Srečanja so se udeležili tudi člani 
našega društva in s ponosom prevzeli 
priznanja za podeljeno oceno vzorcev 
predstavljenih vin. Društvo se je 
predstavilo tudi v biltenu, ki je bil 
izdan ob tej priložnosti. Prizadevamo 
si, da bi v naslednjem letu predstavili 
kak vzorec več, ocene pa naj ostanejo 
vsaj take.

Vlado Belšak

VINIS je zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije. V tej krovni organizaciji 
društva vinogradnikov uresničujejo strokovne in politične programe svojega 
področja. V to dejavnost je močno vpeta Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. 
Aktivno je v krovno organizacijo vključeno tudi Društvo vinogradnikov Miklavž.

Srečanja so se udeležili tudi člani našega društva in s ponosom prevzeli 

priznanja za podeljeno oceno vzorcev predstavljenih vin.

DRUŠTVENA DEJAVNOST

podelili 14 velikih zlatih priznanj, 
150 zlatih priznanj, 112 srebrnih in 2 
bronasti priznanji. Vedeti moramo, da 
vinogradniki predstavijo najboljše, kar 

DRUŽENJE KRAJANOV DOBROVC

KS Dobrovce je v sodelovanju s PD Mateja Bora, DU 
Dobrovce, GD Snežka, TD Miklavž in NK Dobrovce v nedeljo, 
24. 4. 2022, s pričetkom ob 10. uri organiziral prireditev 
»DRUŽENJE KRAJANOV DOBROVC«.

V času občinskega praznika so omenjena društva pripravila 
prireditev, na katero so bile povabljene še štiri gostujoče 

ekipe, ki so sodelovale v kuhanju. Na prireditvi so bili krajani 
Dobrovc ob živi glasbi deležni tudi brezplačne pogostitve 
s pijačo in hrano, ki so jo pripravila društva in povabljene 
ekipe. V času prireditve so društva pripravila različne igre, 
v katerih se je lahko preizkusil vsak udeleženec prireditve 
posamezno ali ekipno. Tako je bilo možno igrati namizni 
tenis, nogomet, petanko, kegljati na vrvici, metati obroče… 
Člani (igralci in trenerji)selekcij U7 in U9 NK Dobrovce so 
obiskovalcem skozi trening in igro predstavili nogometno 
igro.
Prireditve se je udeležilo približno 700 krajanov in gostov. 
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PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA
IN IZVEDBA ZBORA ČLANOV DU DOBROVCE

Moški del društva je izrekel čestitke vsem ženskim članicam 
in jim zaželel, da se imajo lepo vse leto, in obljubil, da se 
bodo za to bolj potrudili. Vsaki ženski pa so podarili že 
tradicionalen rdeč nageljček.
Da je bil ta dan bolj slovesen in tudi prazničen za ženske, 
so se potrudili pevci moškega pevskega zbora DU Miklavž, 
za kar se jim prav lepo zahvaljujemo. S posebnim žarom 
v očem in zanosom pa so se za ženske potrudili učenci 
podružnične šole Dobrovce z učiteljicami, ki so pripravili 
prisrčen program. Nato pa so nas razveselili in razvajali z 
nastopom gojenci glasbene šole Crescendo iz Skok s svojo 
učiteljico Simono Košer Šavora. Zares prijetno in polno 
topline je bilo doživetje ob poslušanju naših najmlajših 
učencev in mladih glasbenikov.
Nato smo nadaljevali z uradnimi zadevami, zborom članov 
DU Dobrovce. 
Po uradnem delu smo se okrepčali z dobro hrano in uživali 
v prijetnem druženju ob dobri kapljici ter glasbi in humorja 
polnih tekstih našega muzikanta.
Želimo si, da bi ta čas »korone« čim prej postal le neprijeten 
spomin in bi naše življenje napolnjevalo več takšnih 
prijetnih druženj, ki smo jih tako zelo pogrešali.

Lilijana Kirbiš

11. marca smo končno dočakali trenutek, ko smo se lahko 
prepustili »normalnejšim« časom in izpeljali primeren zbor 
članov DU Dobrovce. Slednji pa je bil ponovno slovesnejši 
zaradi praznika dneva žena, saj smo lahko počastili naše 
spoštovane žene tako, kot je bilo v navadi pred temi 
»čudnimi« korona časi. 

DRUŠTVENA DEJAVNOST

Sam namen te prireditve je bil, da se 
krajani med seboj pobliže spoznajo 
in povežejo, saj je trenutni ritem 
življenja tako stresen in tempiran, da  
ljudje enostavno nimamo časa drug 
za drugega. 
Vsem obiskovalcem in organizatorjem 
bi se zahvalil, da so si na ta dan vzeli 
čas in se udeležili prireditve v upanju, 
da se v letu 2023 ponovno snidemo.

Robert Meznarič,
predsednik Sveta KS Dobrovce

DRUŠTVO UPOKOJENCEV MIKLAVŽ

vabi 16. junija 2022 na izlet na Dolenjsko.

Obiskali bomo muzej Lojzeta Slaka, si ogledali dom 
in spominsko zbirko pesnika Toneta Pavčka ter si v 
Šmarjeških toplicah ogledali Čebelarstvo Gorenc. 
Na avtobusu bo prigrizek, kosilo pa v prijetnem 

gostišču.

Informacije in prijave na GSM 
041 238 627 – Erika Lešnik
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RAZSTAVA ROČNIH DEL
V DOBROVCAH

POSTAVITEV MLAJA
NA ROČNI NAČIN V KRAJU DOBROVCE

DRUŠTVENA DEJAVNOST

Že 10. leto smo članice ročnodelske 
sekcije, ki deluje v okviru društva 
Mateja Bora, pripravile razstavo ročnih 
del. Razstava je bila izvedena 9. in 10. 
aprila v podružnični šoli v Dobrovcah. 
Letošnji poudarek je bil na ustvarjanju 
iz papirja. Izdelale smo jaslice iz papirja, 
rože iz krep papirja ter še druge izdelke 
iz papirja. Razstavljeni so bili tudi 
šivani in kvačkani prtički. Na razstavi 
so z izdelki sodelovali tudi učenci 
podružnične šole Dobrovce ter otroci 
vrtca Ciciban iz Dobrovc. Z obiskom 
razstave smo bile zelo zadovoljne, saj 
si jo je ogledalo veliko ročnodelskih 
društev iz bližnje in daljne okolice ter 
krajani Dobrovc, Skok in Dravskega 
Dvora. Ker je razstava potekala na šoli, 

so učenci pripeljali na ogled tudi svoje 
starše, stare starše...

Naša sekcija sodeluje tudi s krajem na 
različnih področjih. Skrbimo za urejeno 
kapelico v času božičnih praznikov, v 
velikonočnem času pa smo pri kapelici 
okrasile prostor z zajčki in pirhi.
Ob tej priložnosti bi se rade zahvalile 
ravnateljici OŠ Miklavž na Dravskem 
polju Dušanki Mihalič Mali in učiteljicam 
podružnične šole v Dobrovcah, da so 
nam omogočile razstavo v šoli, saj smo 
mnenja, da takšen dogodek spada v 
šolske prostore. Hvala še enkrat vsem 
obiskovalcem za številčen obisk ter 
lepe želje.

Marija Pečnik

1. 5. 2022 na prvo majsko nedeljo 
smo v kraju Dobrovce krajani na 
tradicionalen ročni način postavili 
mlaj. Mlaj, ki smo ga 26. 4. 2022 podrli 
in ga s pomočjo kmetijskih strojev 
prepeljali na tradicionalno mesto v 
vasi, smo še isti dan olupili in pripravili 
vence. Dopoldan na dan postavitve 
smo ga prepeljali na mesto dviga, kjer 
so ga članice rokodelske sekcije PD 
Mateja Bora okrasile. Dvig s pričetkom 
ob 14. uri je obiskalo približno 180 

krajank in krajanov Dobrovc. Pri sami 
postavitvi  28 metrov visokega mlaja, 
ki jo zadnja leta vodi Anton Pleteršek, 
je sodelovalo 36 krajanov različnih 
generacij. Ob dvigu in kasnejši 
pogostitvi ni manjkalo glasbe in dobra 
volje. Postavljanje mlaja je tudi tokrat 
organizirala KS Dobrovce. 

Robert Meznarič, 
predsednik Sveta KS Dobrovce
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DRUŠTVENA DEJAVNOST

REKREACIJSKA SEKCIJA

IZVRŠNI ODBOR DU SKOKE
VABI MEDSE NOVE ČLANE

BLAGOSLOV MARIJINE KAPELE
V SKOKAH

Rekreacijska sekcija DU Skoke je dne 19. maja 2022 izvedla 
prvi kolesarski trim po ravnicah Dravskega polja. Udeležilo 
se nas je 15 kolesarjev. Udeleženci smo bili navdušeni, 
zato smo se dogovorili, da bomo le-te izvajali redno, vsaj 
enkrat mesečno. Istočasno vabimo vse upokojenke in 
upokojence Skok, da se športnim aktivnostim pridružijo. 
Srečanja v domu upokojencev se izvajajo vsak ponedeljek, 
četrtek in petek v popoldanskih urah.

Janez Jus,
RS DU Skoke

Si upokojena / upokojen in nimaš časa za dodatne 
dejavnosti? Pa daj, vseeno se pridruži ekipi naših 
upokojencev.
Zadnji dve leti je življenje vseh krojila tista COVID »gospa« 
in čas je, da se zopet podružimo in poveselimo skupaj.
Naj tretje življenjsko obdobje ne bo monotono. S svojo 
energijo, idejami in nasmehom lahko veliko prispevaš 
v našem društvu. Bodi del naše ekipe, postani član DU 
Skoke.

Pridružiš se nam lahko vsak četrtek ob 17. uri, ko se 
zberemo na kegljišču pri Domu krajanov.
Lahko pa kontaktiraš tajnico društva in se preko nje 
dogovoriš za članstvo.
Gospa Iva je dosegljiva na 051 646 238.
Povej naprej!

DU SKOKE
#VsePotiVodijoVSkoke

V nedeljo, 15. maja, je v Skokah bila sveta maša. Ob tej 
priliki smo blagoslovili tudi prenovljeno kapelico. Pri maši 
se je zbralo veliko krajanov Dobrovc, Dravskega Dvora in 
nas krajanov Skok. Razveselili smo se našega župana mag. 
Egona Repnika in podžupanje Dragice Centrih. Za darovano 
bogoslužje lepa hvala g. župniku in pevcem cerkvenega 
zbora Dobrovc. Zahvala tudi dolgoletnemu skrbniku 
naše cerkvice Silvestru Mohorku, nov skrbnik je postal 
Janko Ertl. Po sveti maši je bilo druženje s pogostitvijo, 
za kar se zahvaljujemo Občinski upravi, družini Peperko, 
Mihaelu Mohenskemu in vsem gospodinjam Skok, ki so 
nas razveselile s čudovitim pecivom. Krajani Skok smo zelo 
ponosni na našo lepo kapelico, saj je okras našega kraja, 
zato obljubljamo, da bomo zanjo lepo skrbeli.

Zdenko Čuš
KS Skoke 
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DRUŠTVENA DEJAVNOST

POHODNIŠKO OB SVETOVNEM 
DNEVU ZDRAVJA
IN SVETOVNEM DNEVU GIBANJA

Na povabilo zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca ob 
dnevu odprtih vrat na svetovni dan zdravja se je skupina 
Magnolije Miklavž društva Šola zdravja udeležila pohoda 
na Kalvarijo.
Bil je lep in sončen aprilski dan. Ob 10. uri smo se zbrali pred 
vhodom zdravstvenega doma, kjer so nam organizatorji 
opisali predviden potek dogodka ter razdelili jabolka za 
popotniško malico.
Skozi mestni park smo se napotili proti Račjemu dvoru, 
nato pa se je pot začela vzpenjati. Družba pohodnikov je 
bila pisana. Poleg skupine Magnolije Miklavž sta se pohoda 
udeležili tudi predstavnici Šole zdravja iz skupine Dravske 
vile in povodni mož iz Dupleka. Pohoda so se udeležili 
tudi drugi občani mesta Maribor in okolice. Med njimi so 
bili tudi postkovidni bolniki, katerim je ta grda bolezen 
močno zagrenila življenje in skrhala zdravje. Pohod so 
vodili kineziologi in fizioterapevti iz zdravstvenega doma, 
ki so budno, a nevsiljivo spremljali počutje pohodnikov. 
Ob vzpenjanju smo hitrost koraka prilagodili vsak svojim 
močem in zmožnostim. Čudovito vreme in prijetna družba 
je bila vsem odlična motivacija. Kratki vmesni postanki 
so poskrbeli, da so bolj zadihani prišli do sape. Počasi in 
vztrajno smo vsi dosegli naš cilj in razgled s Kalvarije je 
poplačal vse napore.
Ko smo si malo oddahnili od vzpona, se razgledali in 
okrepčali, smo se spustili nekaj deset metrov do  prostora, 
kjer smo pod vodstvom kineziologinj opravili raztezne vaje. 
Razigrane Magnolije smo po vadbi zapele še našo himno, 
drugi pohodniki pa so se nasmejanih obrazov pridružili 
pesmi z ritmičnim ploskanjem. 
Sledil je spust v mesto, kjer smo se pohodniki poslovili, saj 
so se naše poti nadaljevale vsaka v svojo smer. Zahvalili smo 
se organizatorjem dogodka za kakovostno in strokovno 
vodstvo. Članice skupine Magnolije smo bile vesele, da 
smo svetovni dan zdravja obeležile na tako prijeten način. 
Polega tega, da smo krepko pretegnile noge in se nadihale 
pomladnega zraka, smo spletle tudi nova poznanstva.
Z lepimi spomini na naš pohod ob svetovnem dnevu zdravja 
smo se v društvu razveselili povabila istih organizatorjev 
na pohod na Pohorje ob svetovnem dnevu gibanja. 
Velikoštevilčna druščina društva Šola zdravja iz Maribora in 
okolice je s pozitivno oranžno barvo, polno energije in dobre 
volje, obarvala  ploščad ob spodnji postaji vzpenjače, kjer je 
bil zbor vseh udeležencev. Tudi tokrat so se nam pridružili 
še drugi občani mesta Maribor in okolice. Ob zavetju sence 

pohorskih dreves, ki je v tem vročem majskem dopoldnevu 
zelo prijala, smo se v ritmu vsak svojih zmožnosti vzpenjali 
k Trikotni jasi. Eni so jo dosegli prej, drugi pozneje, nekateri 
sploh ne, ker je bilo za njih prenaporno, a pomembno je, da 
smo se gibali vsak po svojih močeh in zmožnostih. Ko smo se 
vsi zbrali na Trikotni jasi, so organizatorji izvajali brezplačno 
merjenje krvnega pritiska. Opravili smo tudi raztezne vaje. 
Kdor je želel, je v spremstvu organizatorja pohod lahko 
nadaljeval naprej proti zgornji postaji vzpenjače. Medtem 
ko se je oranžna barva društva Šola zdravja veselo razlila 
okrog koče na Trikotni jasi, je nekaj Magnolij vznemirjeno 
pogledovalo v hrib. Tiste, ki so jih zasrbele pete, smo se 
podale do koče Luka. Ker je bilo vroče in soparno, je bil 
napor še toliko večji, lica rdeča, sapa težka, a veselje ob 
dosegu cilja nepopisno. Pohodniški duh nas je tako prevzel, 
da smo sklenile, da bomo v poletnih mesecih našo jutranjo 
vadbo ob sredah nadomestile s pohodniškimi izleti.

Svetovni dan gibanja je bil za nas svetoven! Tako kot vsa 
jutra, ki jih začnemo skupaj z našo vadbo ob 7. 30 pred 
taborniškim domom. Vabljeni, Miklavščani in Miklavščanke, 
da se nam pridružite. Tisti, ki vam je igrišče pri letališču v 
Skokah bližje, pa ste dobrodošli pri skupini Avio Skoke. Ni 
pomembno, kateri skupini se pridružite, pomembno je, da 
se jutro začne prijetno, spodbudno, z gibanjem in dobro 
voljo. Tega pa je v vseh skupinah društva Šola zdravja v 
izobilju.

Nataša Sinovec,
vodja skupine Magnolije Miklavž

Člani društva Šola zdravja smo Trikotno jaso obarvali oranžno

(foto: Erika Rajšp)
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DRUŠTVENA DEJAVNOST/MLADI UPI

PARTNERJI PROJEKTA BTL
OBISKALI OŠ MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU – 
VRTEC VRTILJAK

Dočakali smo že dolgo pričakovan obisk partnerjev Erasmus 
projekta BTL, v katerem sodeluje vrtec Vrtiljak in OŠ Miklavž 
na Dravskem polju. Priprave so bile v polnem teku že nekaj 
časa. Predstavniki in strokovni delavci vrtcev iz Grčije, 
Turčije, Romunije, Italije in Španije so se v našem mestu 
mudili od 27.3. do 2.4.2022. Otroci predšolskih skupin in 
učenci Oš Miklavž na Dravskem polju so za njih pripravili lep 
sprejem, jih pozdravili v njihovih jezikih, zaplesali in zapeli 
tudi v angleščini.  Predstavili smo jim naš vrtec in aktivnosti, 
ki jih otroci počnejo v dopoldanskem času. Hospitirali so pri 
pouku prvih razredov. Skupaj z otroki predšolskih skupin 
smo se sprehodili do vrtca Ciciban v Dobrovcah.
S ponosom smo predstavili vzgojno-izobraževalni zavod, 
okolico, ki nam ponuja veliko učnega prostora, izobraževalni 
sistem, po katerem delujemo in kako delamo. S še večjim 
ponosom pa smo opazovali navdušene obraze tujcev ter 
njihove pohvale. Sami smo ob tem nekako spoznali, da 
gozd, polja, travnik, narava, zelenje, svež zrak… vse, kar 
nas obdaja in otrokom ponuja možnost izobraževanja, 
zaposlenim pa možnost dela, je naš privilegij, ki ga moramo 
ceniti. 
Organizirane so bile delavnice o doživljajski pedagogiki, 
česar so se udeležile tudi strokovne delavke vrtca. Delavnica 
z naslovom »Uporabi roko, ne pesti« je potekala v šoli skupaj 
z učenci 2. in 3. razreda v OPB. Učenci 5. razredov so pripravili 
rimske igre.  Na sestankih smo si s partnerji izmenjali primere 
dobrih praks in planirali nadaljnje projektno delo.  Seveda se 
je po delovnih srečanjih potrebno tudi sprostiti. V ta namen 
smo jim predstavili mesto Maribor, se z gondolo povzpeli na 

Pohorje, jih peljali na Ptuj, kjer so koranti kulturnega društva 
Rogoznica pričarali pravo doživetje, in pa v Ljubljano, ki kot 
glavno mesto Slovenije pusti pečat. 
Ob koncu srečanja nas je s svojim obiskom počastil župan 
mag. Egon Repnik v spremstvu podžupanje Dragice Centrih.
Preživeli smo prijetne dni ob spoznavanju novih ljudi. Za 
nas izziv, za otroke pa čudovita izkušnja, ob kateri rastemo 
vsi. Največ pa šteje spoznanje, da se lahko drug od drugega 
veliko naučimo in z roko v roki veliko naredimo.

Asja Ertl,
vodja projekta v vrtcu Vrtiljak 

STROKOVNA EKSKURZIJA
UČENCEV OD 6. DO 9. RAZREDA

Učenje tujih jezikov predstavlja  naložbo za prihodnost, 
tega se zavedajo tudi učenci in učenke, ki se na naši šoli 
učijo drugega tujega jezika nemščine. Po več kot dveletnem 
čakanju so učenci in učenke vendarle dočakali petek, 8. 
aprila, ko smo se podali na dolgo pot z avtobusom. Naša pot 
se je pričela v poznih večernih urah. Pot nas je preko Avstrije, 
Nemčije in  Francije vodila najprej do švicarskega kantona 
Schaffhausen, v severni Švici, kjer se nahajajo eni izmed 
sedmih, svetovno najbolj znanih slapov - Renski slapovi.

Pot smo nadaljevali do tretjega največjega mesta Švice – 
Basla. Basel je po zaslugi farmacevtske in kemične industrije, 
bančništva in arhitekturnih birojev eno bogatejših mest v 
Evropi. Med drugim se ponaša z najstarejšo univerzo v Švici. 
V Baslu smo si ogledali Mestno hišo in Baselski Münster.
Po ogledu Basla smo pot nadaljevali mimo Strasbourga, 
kjer smo se ustavili pri Evropskem parlamentu. Po manjšem 
postanku smo pot nadaljevali mimo Sveta Evrope in 
Evropskega sodišča za človekove pravice.
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V Strasbourgu smo preživeli cel 
popoldan. Peš smo se namenili do 
starega mestnega jedra in si ogledali 
znamenitosti, ki pa jih ni malo, zato 
smo del poti nadaljevali kar z vlakcem.
Dan se je zaključil z večerjo v restavraciji 
in nočitvijo v hotelu v bližini centra. Po 
zajtrku smo se odpeljali do nemškega 
mesta Rust, kjer se nahaja največji 
tematsko zabaviščni park v Evropi – 
Evropa Park. 

Renski slapovi so s 23 m višine in 150 m dolžine najširši slapovi Evrope.

Park je sicer zamišljen kot Evropa v 
malem, ponaša se s 100 atrakcijami, 
razdeljen je na 14 regij oziroma držav in 
v vsaki je poskrbljeno za tipičen videz, 
tipične jedi v vrhunskih restavracijah in 
primerne atrakcije. EuroMir v »Rusiji«, 
Alpen express v »Avstriji«, Silver star 
v »Franciji« ali bob steza v »Švici« so 
klasike. Neverjetna pa je najnovejša 
dežela Islandija s povsem lesenim 
divjim vlakom in vlakcem, ki te iz starta 

dobesedno katapultira kot reaktivca z 
letalonosilke. Park smo zapustili polni 
adrenalina in navdušenja. Čakala nas 
je dolga pot domov. V Miklavž smo 
prispeli v ponedeljek zgodaj zjutraj. 
Več o naši dogodivščini si lahko 
preberete tudi na spletni strani šole. 
Naša dvodnevna ekskurzija je samo 
dokaz več, da nam učenje tujega 
jezika nemščine omogoča odkrivanje 
nemško govorečih dežel. Naslednja 
dogodivščina bo že čez dve leti, ko 
bomo raziskovali nemški mesti Bonn 
in Köln, še prej pa nas konec maja 
čaka enodnevna ekskurzija v sosednjo 
Avstrijo. Tokrat bomo odkrivali Dunaj: 
z ladjico se bomo peljali po kanalu 
reke Donave, si ogledali Naravoslovni 
muzej in obiskali Hišo morja. 
Zaključimo pa z mislijo Wilhelma von 
Humboldta, jezikoslovca, prevajalca, 
šolskega reformatorja, ustanovitelja 
Humboldtove univerze v Berlinu: 
»Sprache ist der Schlüssel zur Welt«. 
»Jezik je ključ do sveta«.

Ines Pečnik

PRESENEČENJE V VRTCU 
VRTILJAK
Če spremeniš način, 
kako gledaš na stvari,
se stvari, na katere gledaš,
spremenijo.
    • W. Dyer

V začetku meseca aprila nas je v 
vrtcu Vrtiljak pričakalo posebno 
presenečenje. 
Obiskal nas je poseben gost Borut 
Sotlar, katerega delo je neprecenljivo. 
Njegova pot v dobrodelnost se je 
začela ob izgubi vida in res nam je v 
veselje, da smo lahko tudi mi postali 
del njegove zgodbe. 
Podaril nam je namreč ročno izdelane 

lesene stole in mize ter didaktične 
igrače. Otroci so se neizmerno 
razveselili novih igrač, ki so jih takoj 
preizkusili in vključili v igro. 
Zanimivo je bilo opazovati otroke 
vseh starostnih skupin, kako z 
zanimanjem raziskujejo didaktične 
igrače. Resnično smo iz srca hvaležni 
g. Sotlarju za podarjene stvari, ki jih 
bodo z veseljem lahko uporabljale še 
prihodnje generacije. 
Gospod nam je lahko vsem za vzor, 
kako tudi v težkih situacijah ne 
smemo obupati in kako nas lahko 
nekaj nepričakovanega popelje na 
novo pot, kot je njegova. Ta pot ga 

vodi k opravljanju srčnega poslanstva, 
s katerim našim najmlajšim na obraz 
nariše velik nasmeh.

Tamara Dornik in Urška Ozim
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OBELEŽILI SMO SVETOVNI DAN ZEMLJE
V oddelku Mehurčki vrtca Vrtiljak smo 
se dogovorili, kako bomo praznovali 
dan Zemlje. Na praznovanje smo se 
pričeli pripravljati že pred 22. aprilom. 
Pogovorili smo se o značilnostih 
Zemlje in kako lahko skrbimo za naš 
planet. Informacije smo poiskali v 
knjigah in na spletnih straneh.
Izdelali smo idejni načrt dejavnosti, ki 
smo ga opremili s sličicami in zapisi. 
Ker se pomladi začne prebujati narava, 
smo se tudi mi dogovorili, da bomo na 
ta dan izdelali visoko gredo in posadili 
fižol.
V četrtek, 21. aprila, smo izvedli EKO 
DAN in se odpravili v gozd po lubje, 
suho listje, paličice, vejice in humus. 
Poskrbeli pa smo tudi za svoje zdravje 
in se razgibali na gozdni jasi, na kateri 
smo ob pomladnem družinskem 
srečanju s starši izdelovali škratove 
hiške.
Ta dan smo opravili vse načrtovane 
dejavnosti in zastavljene cilje, kar 
smo tudi evalvirali na vrtčevem 
igrišču. Posodo smo si izposodili v 
naravoslovnem kotičku, s hišnikom 
pa smo se dogovorili, da nam priskrbi 
sekance in zemljo, saj nam zmeraj 
ob težjih delih z veseljem priskoči na 
pomoč.
Delo smo opravili po korakih. Preko 
video posnetka smo si ogledali, kako 
izdelati visoko gredo. Za ta način 

in zanje skrbeli skupaj s svojimi 
družinami.
Čeprav otroci šele vstopajo v življenje, 
želiva z vzgojiteljico Valentino 
razvijati in gojiti pozitiven ter spoštljiv 
odnos do narave in tako prispevati k 
zdravemu in prijaznemu življenjskemu 
okolju. Opazovali bomo rast ter skrbeli, 
da bodo rastline imele dovolj svetlobe 
in vode. Tako bodo otroci preko 
izkušenjskega učenja pridobivali 
znanje, kaj potrebuje rastline za rast, 
razvoj in svoj obstoj. Podoben projekt 
bomo peljali tudi, ko bomo spoznavali 
živali in razvoj žabic ter metuljev 
iz gosenic, saj smo se prijavili za 
sodelovanje v projektu EKO beri.
Projekt smo zaključili z zabavo – 
plesom in pogostitvijo. Zaplesali smo 
ob Eko himni in se pogostili s sadnimi 
priboljški, ki nam jih je podaril lastnik 
Akacijevih izvirov, in se odžejali s 
sokovi, ki smo jih prejeli v dar na občini, 
ko smo obiskali župana in zaposlenim 
zaželeli vesele velikonočne praznike.
Namen načrtovanih projektov je 
odgovoren odnos do sočloveka, živih 
bitij in narave, postal pa naj bi način 
življenja za boljši jutri. Skrbimo za 
naravo, kulturno dediščino in pozitivne 
medsebojne odnose, da bomo srečni, 
zdravi in zadovoljni.

Violeta Kirbiš

smo se odločili, ker je večina otrok v 
oddelku povedalo, da imajo doma 
visoke grede. Seveda pa smo si na 
enem izmed sprehodov po naselju 
ogledali tudi nizke vrtove in bližnja 
polja.
Ko smo izdelali gredo, smo si ogledali 
posnetek, kako posaditi fižol in 
kako skrbeti za rastlino, da vzklije in 
raste. Dogovorili smo se, da bomo 
visoko gredo postavili v garderobi 
na razstavni prostor, ker je tam veliko 
svetlobe in da jo bodo lahko opazovali 
starši in prijatelji iz vrtca.
Ko bodo rastline vzklile in bodo 
pripravljene za presajenje, jih bomo 
presadili na primeren kraj na igrišče 
in jim postavili oporo. Nekaj sadik pa 
bodo otroci po želji odnesli domov 
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OBISKALI SMO KONJENIŠKI 
KLUB NIKA GAČNIK
Otroci oddelka Mehurčki in Kapljice iz Vrtca Vrtiljak smo 
obiskali Konjeniški klub Nika Gačnik v Miklavžu.
Tudi ta deklica je nekoč obiskovala vrtec Vrtiljak. Že takrat 
so bili njeni starši zelo pozorni do vseh otrok in vzgojiteljev 
v vrtcu, nas večkrat s čim presenetili in sodelovali v vseh 
dodatnih in obogatitvenih ter nadstandardnih dejavnostih 
vrtca. Svoja dobra dejanja in pozitivno vzgojo pa so prenesli 

tudi na svoje otroke. Nekoč majhna deklica… a sedaj 
uspešno dekle, nas je z vso svojo dobrosrčnostjo in toplino 
sprejela na svojem ranču. Ta nepozabni dogodek se nam bo 
vtisnil globoko v srce. 
Niki in njeni družini HVALA za topel sprejem. Za razvoj 
konjeniškega kluba in njene osebne dosežke ter načrtovane 
cilje – organizacija praznovanja rojstnih dni, taborov ter 
pomoč pri oskrbi živali kot dobrodelna dela - ji iskreno 
čestitamo in želimo vse dobro, saj bo ogromno prispevala 
k pozitivni in dobri življenjski izkušnji samopodobi otrok 
in družin.

Violeta Kirbiš

SVETOVNI DAN ZEMLJE
V vrtcu Vrtiljak smo obeležili svetovni 
dan Zemlje. Čeprav nam je vreme ta 
dan postreglo z dežjem, nas to pri 
izvajanju aktivnosti ni zmotilo. Zbrali 
smo več različnih semen, sadik rastlin in 
postali pravi mali vrtnarji. V najmlajših 
skupinah so otroci potrebovali nekaj 
pomoči, starejši otroci pa so sejali in 
sadili samostojno. Denar, ki smo ga 
prejeli preko razpisa ob občinskem 
prazniku Občine Miklavž na Dravskem 

polju, smo porabili za nakup vrtnega 
orodja, rož, samokolnic in zemlje. 
Otroke smo skozi dejavnosti navajali 
tudi na skrb za rastline, ki so jih nosili 
na sonce in nazaj v igralnice, jih zalivali 
in opazovali, kako rastejo. S svetovnim 
dnevom Zemlje povezujemo tudi 
aktivnosti, ki otroke navajajo, kako 
skrbeti za naš planet. 

Nina Vojsk
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PREVIDNO Z E-SKIROJI
V zadnjem obdobju se v javnem prometu pojavlja novo 
prevozno sredstvo, in sicer električni skiroji. Svet za vzgojo 
in preventivo v cestnem prometu naše občine poziva k varni 
rabi električnih skirojev (e-skiro) v prometu. E-skiroji, invalidski 
vozički in vozila na motorni pogon, katerih konstrukcijsko 
določena hitrost ne presega 25 km/h in niso širša od 80 cm, 
spadajo med lahka motorna vozila. Zaradi svojih konstrukcijskih 
lastnosti in manjše stabilnosti ter dokaj visokih hitrosti (do 
25 km/h) predstavljajo večje tveganje za uporabnike. Vozniki 
e-skirojev morajo upoštevati, da je ob zaviranju, sploh pri 
višjih hitrostih, e-skiro nestabilen. Njihova kolesa so majhna 
in občutljiva na razne neravnine (razpoke na vozni površini, 
dvignjene dele na vozni površini) in ovire na vozni površini 
(kamenje in podobno), zato so lahko prej podvrženi padcem. 
Zato je nujno, da se vozniki e-skirojev teh tveganj zavedajo, da 
poznajo prometna pravila ter jih upoštevajo ter da poskrbijo 
za lastno varnost tudi z uporabo zaščitne čelade in so vidni v 
prometu. E-skiro ni igrača, če ga uporabljamo v prometu. 

Kje smemo voziti e-skiro?
Vozniki e-skirojev morajo v prometu voziti po površinah, 
namenjenim kolesarjem. Kjer teh površin ni, morajo voziti ob 
desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja 
dovoljena hitrost vožnje do 50 kilometrov na uro. Pravila, ki 
veljajo za kolesarje, se smiselno uporabljajo tudi za voznike 
e-skirojev oz. lahkih motornih vozil. Izven naselja ob robu 
ceste e-skiroji niso dovoljeni. V naši občini v praksi pomeni 
to, da vožnja z e-skirojem na lokalni cesti med Dobrovcami in 
Dravskim Dvorom ter med Skokami in Rogozo, dokler ne bo 
zgrajena nova kolesarka, ni dovoljena.

Kdo sme voziti e-skiro?
Odrasle osebe, ki ga znajo uporabljati v skladu z navodili 
proizvajalca in upoštevajo pravila varne vožnje. Po zakonu 
ga sme voziti tudi učenec, starejši od 12 let, ki ima pri sebi 
kolesarsko izkaznico. Priporočamo, da voznik e-skiroja v 
varnem okolju (igrišče, ograjeno dvorišče) pridobiva začetne 
izkušnje upravljanja e-skiroja. E-skirojev ne priporočamo 
mlajšim od 14 let, saj predstavljajo tveganje za uporabnike 
(možnost padcev, nestabilnost). Seveda je na e-skiroju do 18. 
leta starosti obvezna zaščitna kolesarska čelada.

Na e-skiro brez slušalk in mobilnega telefona
Vozniki e-skirojev in kolesarji naj med vožnjo ne uporabljajo 
slušalk ali mobilnega telefona, saj to odvrača pozornost od 
dogajanja v prometu. Tako zlahka spregledajo pešca, otroka, 
starejšega udeleženca ali druge izpostavljene skupine 
udeležencev (invalidi, gibalno ovirani). Tudi alkohol ne sodi v 
promet. Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti mora voznik e-skiroja 
imeti na sprednji strani prižgan žaromet za osvetljevanje ceste, 
ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, 
ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji strani mora imeti nameščen 
rdeč odsevnik, na obeh straneh pa rumene ali oranžne bočne 
odsevnike.

Udeležba v območjih za pešce in na območjih 
skupnega prometnega prostora
V območjih za pešce lahko vozniki e-skirojev vozijo le z 
maksimalno hitrostjo pešca. E-skiroji so skoraj neslišni, zato jih 
drugi udeleženci v prometu težje zaznajo, prav tako pogosto 
ne pričakujejo, da so tako hitri, zato lahko pride do neustreznih 
ali prepoznih reakcij pešcev oziroma drugih udeležencev v 
prometu. Nase naj zato vozniki e-skirojev opozorijo z zvočnim 
signalom. Na voznike e-skirojev pa morajo biti še posebej 
pozorni vozniki motornih vozil. Pri prehitevanju e-skirojev 
morajo dosledno upoštevati minimalno bočno razdaljo, ki 
znaša najmanj 1,5 metra in prehitevanje izvesti le tedaj, ko je to 
povsem varno. Zaradi majhne površine silhuete so uporabniki 
e-skirojev tudi slabše vidni.
Največja možna mera previdnosti je potrebna na območjih 
skupnega prometnega prostora, ki ga souporabljajo vsi 
udeleženci cestnega prometa v skladu z načeli cestnega 
prometa. Vozniki morajo v območju skupnega prometnega 
prostora voziti tako, da ne ogrožajo pešcev.

In kakšne so kazni za kršitelje predpisov?
• Predpisana globa za kršitev obveze o opremi – ponoči in ob 
zmanjšani vidljivosti neprižgan žaromet za osvetljevanje ceste: 
40 evrov
• Ogrožanje pešcev: 40 evrov
•  Ogrožanje pešcev oziroma prekoračitev hitrosti, s kakršno se 

lahko gibljejo pešci: 80 evrov
• Pešcu ne omogoči varnega prečkanja vozišča: 120 evrov
• Neuporaba zaščitne kolesarske čelade: 120 evrov
•  Uporaba naprav, ki zmanjšujejo slušno ali vidno zaznavanje ali 

zmožnost obvladovanja električnega posebnega prevoznega 
sredstva: 120 evrov

•  Uporaba električnih posebnih prevoznih sredstev, ki presegajo 
hitrost 25 km/h: 500 evrov

Vožnja z e-skiroji naj bo prijetna – naj bo tudi VARNA!

Silvo German
predsednik SPV



28

Naši izviri

PABERKI

ZLATA POROKA ZAKONCEV 
TURK IZ SKOK

90 LET JANEZA BRAČKA

Ni prvoaprilska, ampak čisto zares 
sta se 1. aprila 1972. leta na skupno 
zakonsko pot podala Tatjana in Slavko 
Turk iz Ulice Ludvika Plambergerja v 
Skokah. Njunih skupnih 5 desetletij 
so z obiskom počastili župan in 
podžupanja Občine Miklavž ter 
predsednik KS Skoke. Zlatoporočenca 
sta z žarom v očeh ob tem obujala 
spomine na takratni veliki dan, ko sta 
se napotila v mariborsko stolno cerkev 
in bližnji Rotovž. Po 50-ih letih sta 
ljubezen in zakon ponovno okronala, 
tokrat v farni cerkvi Marijinega rojstva 
v Slivnici, ki je tudi župnijska cerkev 
kraja Skoke. 
Slavko in Tatjana (dekliško Černic) 
rojena Mariborčana, sta se v mladosti 
vsak zase odpravila s trebuhom za 
kruhom v Švico. A tam so se njune poti 
srečale, saj so bile t. i. jugoslovanske 
zabave zbirališče državljanov nekdanje 

republike in predvsem izredno dobre 
zabave. Vzklila je iskrica, zgodila se je 
poroka, rodil se je sin Sašo, nato še 
hči Darja in pričela sta graditi hišo v 
Skokah. Svoja doživetja in spomine 
radostno delita z vnukicama Kajo in 
Klavdijo. A več kot vse prej povedano 
veljajo njune besede: „Če bi se še 

enkrat v drugem življenju srečala, bi 
se ponovno poročila!“
Tako zdrava in nasmejana pa naj 
bo njuna smaragdna, diamantna, 
železna..., celo hrastova poroka, 
dodaja še naše uredništvo.

Mateja Pleteršek

Pride dan, ko privekamo na ta svet. In 
nato tečejo dnevi, leta skozi naš čas. 
Neki modrec je dejal: » Čas je le potok, 
v katerem ribarim. Pijem iz njega; 
a med pitjem zagledam njegovo 
peščeno dno in uvidim, kako plitev je. 
Njegov šibki tok polzi mimo, večnost 
pa ostaja. Namenim se piti globlje, 
ribariti na nebu, katerega dno je 
peščeno od zvezd.«
Janeza, ki je 17. marca praznoval 
90. rojstni dan, so tokovi življenja v 
začetku premetavali iz kraja v kraj, ko 
si je naposled z ženo Marijo ustvaril 
trajen dom v Miklavžu. V zakonu so 
se jima rodili štirje otroci, trije sinovi 
in hči, ki očetu vdovcu pomaga skozi 
jesenske dni življenja.
Ob stalni zaposlitvi je svojo družino 

preživljal še z dodatnimi deli. 
Prenekateri domačin lahko pove, da 
je izkop njegovega studenca Janezovo 

delo. In bilo jih je veliko. Najgloblji med 
njimi je meril 22 m, iz globine še danes 
priteče hladna studenčnica. 
Globoko vernega sokrajana pa 
prepoznamo tudi verniki, ki prihajamo 
redno ali občasno k sv. mašam v 
našo farno cerkev. Janez je že od 
svojih najzgodnejših  let rad aktivno 
sodeloval pri mašnih obredih. Najprej 
kot ministrant, pozneje pa kot ključar 
in zakristan. Ob svojem častitljivem 
jubileju je prejel posebno škofovsko 
odlikovanje nadškofa metropolita 
msgr. Alojzija Cvikla DJ.
Spoštovani gospod Janez Bračko, vaš 
častitljivi jubilej je dar Boga, naj traja 
še na mnoga leta po volji Gospoda.

Zvonka Premužič
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90 LET TONETA ORNIKA
Tistega lepega aprilskega dne je bilo pri Ornikovih na Ptujski 
cesti v Miklavžu zelo praznično in nekako svečano, saj so 
našega krajana Ornika ob njegovi 90 – letnici obiskali župan 

VRT CVETJA IN PTIČJEGA PETJA

Tako je tudi z letošnjim leto, ki je res nekaj posebnega, saj se 
COVID počasi poslavlja, a zima se svojimi ledenimi vetrovi, 
ki jih je privlekla tam od daleč iz severa ni in ni hotela stran. 
Zvončki in trobentice so veselo trobili ob sončnih žarkih a 
mrzla jutra so jih stisnila ob tla, a bili so vztrajni, poklicali 
so jetrnike, pljučnike, vetrnice in vedno več jih je bilo pod 
magnolijami in sleči. Zmagali so!
Prišla je pomlad in zacvetele so mogočne magnolije , med 
krošnjami imajo ptički toliko dela v svojih valilnicah, z 
nabiranjem mahu in travic po vrtu , obenem pa z žvrgolenjem 
oznanjajo svoj teritorij; pa človek ob vsej tej lepoti obstane 
in se zamisli ter ugotovi , da je svet kljub vsem tegobam 
prelep . čudovit in da so naša življenja prelepa, a narava in 
ljudje smo nestrpno čakali na prve pomladne kapljice, ki bi 
nas umile po prašni in suhi zimi, dale energijo koreninam 
in zgodilo se je.
Pričelo je deževati. Rastline so čez noč pospešile z rastjo , 
zacvetele so kamelije, klematisi montana, narcise, tulipani, 
spominčice in še bi lahko naštevali, ko se jim končno 

pridružujejo floridski dreni, viburnom, ekskohorda, španski 
bezgi, judeževec, ki očarajo vsake oči. V ribniku veselo 
plavajo žabice, vodni drsalci imajo tekmo kdo hitreje drsa, 
nad njimi že krožijo kačji pastirji in ob robu , kjer je majhen 
slap. je kopališče in napajališče vedno odprto. Vrt kot celota 
je z vsem bogastvom rastlin zelo zahteven , obenem pa nudi 
užitke in lepote, le ustaviti se moramo, poslušati, opazovat, 
okušati, vonjati in si reči: svet je lep narava je mogočna in 
jaz sem srečen.
Takšen je Brankin vrt v Brunšviku.

Branka Gregorinčič

Egon Repnik, podžupanja Dragica Centrih, predsednik RK 
Miklavž Rajko Mesarec in članica odbora RK Miklavž Jožica 
Štalcer. Gospod Ornik, ki je pri svojih letih še vedno zelo 
bistroumen in pokončen mož, je bil prijetno presenečen, saj 
takšnega obiska ni pričakoval. Seveda pa bi bilo zadovoljstvo 
še večje, če bi ob tej priložnosti bila ob njem tudi njegova, 
žal, že pokojna žena, s katero ima sina in hčer, s katero tudi 
živi. Nekdo, ki je dopolnil 90 let, ima veliko spominov in tudi 
naš slavljenec jih ima. Zelo rad se spominja svoje družine, 
ko so bili še skupaj. Še danes je ponosen in z lepimi spomini 
na svoje delo, ki ga je kot strojni ključavničar večina svojih 
delovnih let opravljal v mariborski tovarni avtomobilov, 
kakšna štiri leta pa je bil tudi na delu v tujini. Je srečen dedek 
in pradedek, saj ima tri vnuke in kar sedem pravnukov, kako 
jih ima rad, pa povedo slike vseh, ki so povsod v njegovi 
spalnici. Ob visokem jubileju mu želimo trdnega zdravja in 
naj bo tako še dolgo.

Dragica Centrih, 
podžupanja

Ljudje zadnja leta kar radi rečemo, to leto je res čudno , a ko 
se ozremo po minulem letu, vedno ugotovimo, da le ni bilo 
tako slabo.
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Naši izviri

PABERKI

O KRUHKU

Najlepše iz kuhinje pri nas zadiši,
ko mami moja daje kruh iz peči,
oči se zasvetijo kot zvezde z nebes,
za košček te prosim in tvoj nasmeh.

Kruh mati moja vzame v roke,
ga nežno stisne v naročje,
pokriža ga trikrat ljubeče,
deli ga vsem s toliko sreče.

Na svetu veliko je žalostnih zgodb,
ko mati nikoli ne more dati kruha iz rok,
niti koščka kruha starega,
kaj šele dišeče mehko svežega.

Poberi in poljubi ga
vselej, ko pade ti na tla,
ozri se zmeraj naokoli
in kruhu globoko se prikloni.

Slavica Domajnko

MIKLAVŠKI PEKARNI V SPOMIN
Mislim, da besedne zveze kruholjubci ne najdemo v 
slovenskem slovarju, a je za namen tega sestavka naravnost 
odlična. Sam se namreč smatram za izvrstnega kruholjubca, 
kar se tudi pozna pri odvečnih kilogramih. Pa nisem sam. 
Spoznal sem že veliko ljudi, ki brez dobrega kruha enostavno 
ne zmorejo. Tako je bil mnoga leta moj urnik zjutraj enak: 
vstani, obleci se in pojdi po kruh, preden je treba zbuditi 
otroke. A ta rutina je imela veliko pomanjkljivost. Kakor 
hitro sem stopil v kiosk, sem bil v težavah, kateri kruh naj 
izberem. Zaradi otrok je bilo vedno nekaj belega. Toda 
katerega? Jurčka, če je bil beli le za otroke. Štruco, če sem 
si ga privoščil tudi sam. Ob mlečnem je bilo treba še vedno 
kaj za zalogo, saj ga je prehitro zmanjkalo. Francoz tudi ni bil 
dovolj en sam. Hrustljava skorja primorskega pa je bila tako 
ali tako neprekosljiva. Kako pa je s temnim? Hrustljavost 
korenine je prekašala tudi hrustljavo skorjo primorskega. 
Tisti rahlo trikotni, 100% rženi se mu je reklo, če se prav 
spomnim, je bil kot nalašč za pašteto. Temna štruca je prišla 
na vrsto pred kakšnimi prazniki, za nekoliko večjo zalogo. 
Tudi temnega rženega za moje punce ne smem pozabiti. 
Bila sta tudi beli in temni v modelu. Rahlo sladkast koruzni 
in slasten ovseni nista spadala niti med bele niti med črne. 
Najbrž sem kakšnega še pozabil. 
Tako sem dnevno enega izmed večjih izzivov opravil 
kar zjutraj. Predvsem zaradi nesramno dobrih kruhov in 
veličastne izbire Miklavške pekarne. Preostanek dneva je 
bil tako lažji, tudi zaradi izvrstnega zajtrka, ki je vsaj pri 
meni in tudi drugih kruholjubcih tako rekoč vedno slonel 
na dobrem kruhu. 
Nekoliko sem, priznam, da namerno, zanemaril nekatere 
druge proizvode, s katerimi so nas tudi razvajale Miklavške 
pekarne, recimo, izvrstne kekse prtinkuše in fenomenalno 
sirovo štručko. A tukaj sem želel odpeti hvalnico izvrstnim 
kruhom, s katerimi so nam stregle prijazne prodajalke v 
kiosku v Miklavžu in tudi drugje. Tale sestavek sicer pišem v 
Gdansku na Poljskem, kjer sem na službeni poti. In kakšna je 
povezava? No, v hotelu imamo za zajtrk izvrsten kruh, žal le 
dve vrsti, ki me spominja na okus kruha Miklavških pekarn. 
Tako sem tudi dobil idejo za tale sestavek.
Kakorkoli, v teh štirih letih sem (smo) se moral(i) sprijazniti, 
da Miklavške pekarne ni več in je tudi ne bo več, vsaj ne 
takšne, kot je že bila. Ostal pa je spomin, ki priplava vedno, 
kadar se po ustih povalja izvrsten kruh kakšne druge 
pekarne. Hvala vam za ta spomin. 

Iztok Peterin

Bliža se četrta obletnica grozljivega požara, ki je uničil 
Miklavško pekarno in s tem povzročil veliko gmotno in tudi 
drugačno škodo. Težko je soditi o vseh posledicah, ki jo je 
omenjena katastrofa prizadejala lastnikom in zaposlenim, a 
to ni namen tega prispevka. Tukaj želim, dokler je spomin 
še dovolj svež, spomniti na to, kaj je Miklavška pekarna 
pomenila nam, vsakodnevnim strankam.
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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. 108 (samo 
izpis temnih polj), bomo z žrebom razdelili tri lepe knjižne nagrade. Rešitev s svojim polnim naslovom nam pošljite najpozneje do 22. 8. 2022 na naslov Občine 
Miklavž na Dravskem polju. Nagrajenci prejšnje križanke št. 107 so: Milojka Majhenič (Miklavž), Tyara Kuzma Slatinek (Skoke) in Karmen Sovič (Kresnice).
Geslo nagradne križanke št. 107: VELIKONOČNA TRADICIJA, POTICA, PIRHI, HREN, ŠUNKA

 
AVSTER - latinski ekvivalent grškega Notosa (vlažni južni veter), ITEA - grško pristanišče, IVATO - letališče v mestu Antananarivo na Madagaskarju, OGO - gorata pokrajina v Somaliji,Galgodon, OJTA - gorovje v srednji Grčiji, visoko do 2152 m 

 
 

 
 

ŽARKO 
PETAN 

SEDMI 
PLANET,  
KI IMA 5 

SATELITOV 

KONJ 
MAJHNE 
RASTI 

OČE NOTRANJ- 
ŠČINA 

MAJHNA, SMRTI 
22 cm DOLGA  PODOBNA 

AVSTRAL- 
SKA 

PAPIGA 

ZAČASNA 
OMRTVI- 
ČENOST 

KEMIJSKI 
SIMBOL ZA 
ALUMINIJ 

SLADKOVODNA   PLOŠČATA 
RIBA Z DOLGO HRBTNO 

PLAVUTJO 
 
KOFI ANNAN 
LATINSKI 
EKVIVALENT 
GRŠKEGA 
NOTOSA 

978 M VISOK SLAP NA RÍU 
CHURUNI, V VENEZUEL- 
SKEM DELU GVAJAN- 
SKEGA VIŠAVJA, JV.      

OD CIUDAD BOLÍVARJA. 
NADALJE- 
VANJE 
GESLA    
IZ SLIKE 

STROKOV- 
NJAK ZA 

ANATOMIJO 
 
 
KEMIJSKI 
SIMBOL 

ZA NIKELJ 

RAIFFEI- 
SENBANK 
AUSTRIA 

FRANCOSKI 
ARHITEKT 
MADŽ.RODU 
(PIERRE, 

1910-1996) 
PESEM, TUDI 
ANSAMBEL IZ 
ŠOŠTANJA 
ENAKA 
ŠUMNIKA 

MESTO V    GL. MESTO     SRBSKI 
DALMACIJI VAKAGE, PRE- IGRALEC 
OB IZLIVU   FEKTURI V    IN KOMIK 
CETINE  SRED.AFRIŠKI  MIODRAG 

IVAN 
ČARGO 
KEMIJSKI 
SIMBOL 
ZA ILINIJ 

KRATICA 
ZA 

ŠTEVILO 
V MORJE REPUBLIKI PETROVIć 

LOJZE 
ROZMAN 
KEMIJSKI 
SIMBOL   

ZA NOBELIJ 
HRV. PISEC 
((AVGUST, 
1838-1881) 
ŽIVKO 
RISTIĆ 

IMETJE NABIRALEC 

ZEMLJIŠČE V 
GORATEM 

SVETU 
VOJ. PRIST. V 
JUŽ. ITALIJI 

INDIJSKA 
POLITIČAR- 
KA GHANDI 
(1917-1984) 

GR. PRI- 
STANIŠČE V 
KORINT- 
SKEM 

ZALIVU 

PODZEMNI 
ŽUŽKOJED 
AM.GLASBE- 
NIK, PEVEC 

(DOUG) 

ANGLEŠKI 
PISEC IN 

SCENARIST 
(TERRY, 

1930-1997) 

KEMJSKI 
SIMBOL ZA 
KOSITER 
ALFI NIPIČ 

MARŠALOVA 
ŽENA 

LETOPISI 
UKRIVLJENA 
POVRŠINA 
NAVZDOL, 
NAVZNOTER 

EDEN IN 
DRUGI, 

TUDI 
JEZERO V 
J, KANADI 

IME DANSKE 
FILMSKE 
IGRALKE 

BACH 
(1939-2013) 

GOROVJE V 
GRČIJI (ITI) 
IME KOREO- 
GRAFA 
OTRINA 

AVTOHTONO 
VINO IZ ČRNE 

GORE 
IME PEVCA 
PESTNERJA 

PLESALEC, 
AKROBAT 
NA VRVI 

PREBIVALKA 
AVSTRIJE 

PAUL ANKA 
KEMIJSKI 
SIMBOL 

ZA NIOBIJ 

OTOŠKA 
DRŽAVA V 
EVROPI 

 
MAKEDON- 
SKA MANE- 
KENKA 

(ALEKSAN- 
DRA) 

INDONE- 
ZIJSKA 

PROVINCA  
NA SUMATRI, 
ŽRTEV CU- 
NAMIJA ZA 

BOŽIČ L. 2004, 
TUDI 
ACEH 

IME ČEŠKEGA 
SKLADAT. 
DVOŘÁKA. 
ANNA OXA 

NAPRAVA Z 
BREZKONČ- 
NO VERIGO    TERMIN 

ZA DVIGANJE 
MATERIALA 

APOTEKA 

MESEC V LE- 
TU, VINOTOK 
IME TV VODI- 

TELJICE 
ŠIRCA ROŠ 

SKLADBA 
ZA ENEGA 
IZVAJALCA 
HEBREJSKA 
ČRKA T 

PLAČILO, 
PLAČA. 

TEMELJNI 
ZAKON 
DRŽAVE 

LIDIJA 
OSTERC 
KEMIJSKI 

SIMBOL ZA 
RENIJ 

4. IN 16. 
ČRKA 

ABECEDE 

MARIBORSKA 
TEKSTILNA 
TOVARNA 
JUTRANJA 
ZARJA, SIJ 

ČOPAST 
PTIČ, 

NAVADNO 
PETELIN 

ŠKATLICA  
ZA HRANJEN. 

MAJHNIH 
PREDMETOV, 

TOK 
ZAMUJANJE, 
ZAMUDA 

NEDA 
UKRADEN 

AKTIVEN 
STRATO- 
VULKAN NA 
LUZONU 

PREGOVOR 

MESTO V 
BOKI 

KOTORSKI 

VISOKA 
VZPETINA 

LITINA ZA 
OS, NA 

KATERO JE 
PRITRJENO 
KOLO 

VOZILA 

DATELJNO- 
VO ŽGANJE 

(anagr: RITA) 
NAPUŠČ 

PRI STREHI 

KEM.SIMBOL 
ZA ZLATO 

LUKA NA NO- 
VI BRITANIJI 

(PAPUA) 
VLADIMIR 
LISINSKI 
ATOMOBIL. 
OZNAKA 
BENETK 

VRSTA 
GROZDJA 
NA BRAJDI 

ALAIN 
DELON 

IME LETALIŠ- 
ČA NA MADA- 
GASKARJU 

IVO 
RAIŠP 

VALJAST 
PREDMET Z 
NAVOJI ZA 
PRITRJE- 
VANJE 

INSTRUMEN- 
TALNA 

SKLADBA 
ZA VAJO 

MORNAR, 
USPO- 

SOBLJEN 
ZA NAVI- 
GACIJO 

SESTAV VEČ 
APARATOV, 
KI TVORI 

FUNKCION. 
CELOTO 

NAGRADNA KRIŽANKA ŠT: 108
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