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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: Alfred Hutter, s. p., Tržaška cesta 34, 2000 Maribor • Naslovnica: Onkraj reke (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 wordovem 
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.

NOČ ČAROVNIC V AMFITEATRU - HALLOWEEN 
Beseda Halloween izhaja iz besede All Hallows Eve, kar pomeni večer vseh svetih. Če pobrskamo 
po zgodovini, ugotovimo, da gre za star keltski ritual. Ljudstvo Kelti, ki so živeli pred 2.000 leti, so 
s tem praznikom označili konec poletnega časa in jesenskih opravil ter začetek dolgih, hladnih, 
temnih noči ter zime, kar je bilo povezano tudi s smrtjo. Verjeli so, da je na dan - noč 31. oktobra 
- meja med življenjem in smrtjo zelo tanka. To noč naj bi se duhovi umrlih vrnili na zemljo. Marsikdo je bil 
zaradi tega prestrašen, zato so se začeli skrivati pod različnimi groznimi maskami in kostumi, pred hiše so 
postavljati buče in sveče, da bi odvrnili zle duhove. 
Danes se sicer duhov »ne bojimo« več, vendar pa marsikatera tradicija za noč čarovnic ostaja enaka. In tako 
smo se, ker se v naši občin ne bojimo duhov, coprničk in drugih pošasti, ki se skrivajo v temi, zabavali na prvo 
noč čarovnic. Pri tem nam je pomagal čarodej Jole, ki je na plano potegnil kup svojih najstrašnejših čarovnij, 
ki so otroke nasmejale in zabavale. Društvo prijateljev mladine Občine Miklavž je poskrbelo za poslikavo 
otroških obrazkov, Društvo Glog pa za čarobni napitek, za kar se obojim iskreno zahvaljujemo. Zahvala gre 
tudi vsem staršem, ki so otroke pripeljali na prireditev. Ob koncu prireditve so se otroci sladkali z veliko koli-
čino brezplačne sladkorne pajčevine. 
Se vidimo naslednje leto.
Strašljivo dogajanje si lahko pogledate na spodnjih slikah.

Zrinka Majstorović,
občinska uprava
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UVODNIK
Za nami je serija volitev v t. i. super 
volilnem letu. Vrh le-tega so bile v 
naši občini lokalne volitve. Občani 
ste izvolili svoje predstavnike, in 
sicer novega (starega) župana, 

člane občinskega sveta in člane 
krajevnih svetov. Z rezultatom 

smo nekateri zadovoljni 
bolj, drugi manj, kar je 

seveda povsem logično 
in normalno za konec 
vsake tekme. Volitve 
so vedno preizkus ne/

uspešnosti dela politikov 
in nekako pravijo, da je po 

vsakih volitvah mogoče 
izluščiti dva zaključka, 
da rezultat volitev pred-

stavlja mnenje večine, kar je osnovni atribut demo-
kracije, in da imajo volivci vedno prav… Vseeno pa 
ne morem mimo enega izmed pomembnih dejavni-
kov vpliva na volitve, katerega v volilni kampanji (žal) 
ni nihče izpostavil. To je dobro in korektno informi-
ranje občanov. To je pa nekaj, kar mi imamo, drugi 
pa nimajo in na kar vse prevečkrat pozabljamo. Ima-
mo zelo dobro lokalno televizijo TV-Miklavž, ki nam 
skozi vse leto iz prve roke prikazuje, kaj vse se na 
področju političnega in družbenega življenja doga-
ja v naši občini. Predstavljajo nam uspehe oziroma 
dosežke naših društev in občanov, kateri bi sicer bili 
pozabljeni. Tudi v času letošnje volilne kampanje so 
korektno opravili »levje delo«. Tudi na podlagi ka-
terega ste se občani lažje odločili o svojem glasu. V 
imenu vseh, ki smo sodelovali na letošnjih lokalnih 
volitvah tako ali drugače, se zahvaljujem vsem ob-
čanom za vsak oddani glas, ne glede na to, komu 
ste ga oddali. S tem ste pokazali, da Vam je mar na 
našo lokalno skupnost, da Vam ni vseeno, kako se 
bo krojilo naše skupno življenje v prihodnjem 4-le-
tnem obdobju in da želite na to aktivno vplivati tudi 
sami. Nedavno smo dobili tudi novo predsednico. 
Na njeno izvolitev smo sicer kot lokalna skupnost 
imeli precej manj vpliva. Če lahko rečemo za lokalne 
volitve, da so na neki način test uspešnosti aktual-
ne lokalne politike, lahko za letošnje predsedniške 
volitve z grenkim priokusom ugotovimo, da je šlo 
le za test stanja trenutne politične moči na levem 
in desnem bloku državne politike. Vsebina samega 
predsedovanja, kot je vse kazalo, se je izgubila nekje 
v ozadju.     

Pred nami je nepredvidljivo obdobje, kateremu 
bomo morali kljubovati z veliko mero previdnosti 
in odgovornosti. Pravzaprav ne vemo, kaj nam bo 
pričarala zima, celo težko predvidimo, kaj nam bo 
pričaral že bližnji veseli december. Gotovo pa je, da 

bomo v mesecu decembru opravili konstituiranje 
novega občinskega sveta, formirali njegova delovna 
telesa ter vodstva vseh štirih krajevnih svetov. Nemu-
doma smo pričeli s pripravo proračuna za prihodnje 
leto, da bi kar se da hitro lahko pričeli z objavo jav-
nih razpisov in z izvajanjem zastavljenih projektov. 
Hitrost bo potrebna še posebej zaradi dejstva, ker 
se z zaključkom prihodnjega leta zaključuje izvedba 
vseh odobrenih projektov v iztekajoči finančni per-
spektivi EU, istočasno je že v teku nova šestletna 
finančna perspektiva za obdobje 2021-2027. Tako 
bosta prihodnje leto v naši občini zaznamovala dva 
z EU-sredstvi podprta projekta, to je obnova Ptujske 
ceste v Miklavžu in energetska sanacija kulturnega 
doma v Miklavžu. Tudi pri izgradnji komunalne in-
frastrukture v Dravskem Dvoru računamo na pomoč 
evropskih sredstev. Koliko bomo uspešni, bo v do-
ločeni meri odvisno tudi od nas samih. Predvsem, 
koliko bomo složni in kooperativni na skupni poti, 
kar velja tako za občinsko vodstvo kot same občane. 

Pred nami je tudi čas veselega decembra, ki vsako 
leto zaznamuje življenje v naši občini. Prične se z 
miklavževanjem, ki v bistvu ob svoji verski vsebini 
predstavlja identiteto naše občine in kraja Miklavž 
ter uverturo v čas veselega decembra. Čas vesele-
ga decembra bomo oznanili s svečanim prižigom 
lučk in praznične okrasitve po celotni občini. Kljub 
drugačnim željam bo letošnja praznična okrasitev 
v približno enaki sliki kot lansko leto, saj smo tudi 
občine postavljene pred odgovornost simbolnega 
varčevanja ob letošnji energetski krizi. Naša občina 
bo prihranek energije iskala s skrajšanjem oz. ome-
jitvijo obdobja praznične okrasitve natančno med 
miklavževanjem in praznikom svetih treh kraljev v 
prvih dneh po novem letu. Ob veselem decembru 
bo organiziranih veliko prireditev za vse občane, še 
posebej za otroke in mlade. Obiščite prireditve, ki se 
bodo dogajale po celotni občini ter tako poplačaj-
te trud naših društev. Številni člani naših društev se 
razdajajo za nas. Ravno v času praznikov, ko se ne-
kateri znajo in zmorejo veseliti, je tesnoba in žalost 
v srcu ranljivih ljudi pre/velika. Bodimo prijazni drug 
do drugega in poskušajmo v vsakem občanu priča-
rati iskrico v očeh. Dovolj je že stisk roke, nasmeh, 
topla beseda …                                  

Egon Repnik,
župan
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OBČINA

Obvestilo
Pred koncem leta 2022 bo izšla zadnja 

letošnja številka Naših izvirov, 

zato vas prijazno vabimo, da v njej 

sodelujete s svojimi voščili in prispevki, 

katere nam skupaj s fotografijami ter 

            v skladu z navodili o pripravi prispevkov 

            za objavo pošljete na naslov 

                urednistvo@miklavz.si   najkasneje 

             do 11. decembra 2022.

             Urednik

SEPTEMBRSKI IZREDNI SKLIC OS
Septembrska seja OS je bila izpeljana v drugi polovi-
ci septembra. Na lokalne volitve so se pripravljali z 
obravnavo celotnega sklopa oglaševanja v času vo-
lilne kampanje za lokalne volitve na programu TV-
-Miklavž in Catv-Miklavž, d. o. o., kar je sestavu pre-
dočila v. d. odgovorna urednica Mateja Pleteršek. 
V tej navezavi je bila tudi točka dnevnega reda, ki 
se je nanašala na delno povrnitev stroškov volilne 
kampanje za letošnje lokalne volitve, kjer je bilo s 
sklepom potrjeno, da stroški volilne kampanje za 
volitve v občinski svet in za župana ne smejo prese-
gati 0,40 evra na volilnega upravičenca, v primeru 
drugega kroga županskih volitev se lahko povečajo 
za 0,15 evra. Ker pa so organizatorji volilne kampa-
nje upravičeni do delnega povračila stroškov, je bilo 
sprejeto, da se za pridobljeni glas za volitve občin-
skega sveta pridobi 0,33 evra; pri volitvah za župa-
na pa za vsak pridobljeni glas 0,12 evra. Vse to bo 
poravnal proračun Občine Miklavž, ampak pod po-
gojem, da je za kandidate glasovalo najmanj 10 % 
volilnih upravičencev v občini. 
Občinski svet je potrdil tudi pravila za izvolitev pred-
stavnikov naše občine v volilno telo za volitve člana 
državnega sveta in pravila za določitev kandidata za 
člana državnega sveta. V volilno telo 3.volilne eno-
te tako lahko Občina Miklavž izvoli dva predstavnika 
elektorja. 

To pot je gradivo postreglo tudi s spremembo cene 
programov v vrtcih v Občini Miklavž, in sicer je od 
1.oktobra letos brez subvencije nova cena v prvem 
starostnem obdobju - to so tisti najmlajši, 539 evrov 
(povišanje za 5,07 %) in v drugem starostnem ob-
dobju 398 evrov (povišanje za 4,46 %). Na povišanje 
cene je vplivala podražitev energentov, živil, materi-
ala in storitev, predvsem pa višina stroškov dela, ki 
predstavlja večino vseh stroškov v vrtcih. 
Še ena podražitev je bila ob tem izrednem sklicu 
na mizah občinskih svetnikov, in sicer na podlagi 
elaborata, ki ga je pripravilo podjetje Nigrad, d. o. 
o. se je s 1. oktobrom podražilo odvajanje odpa-
dne vode na območju Občine Miklavž. Razdroblje-
no pogledano, se to pot omrežnina, ki jo v 57,76 % 
subvencionira občina - ni spremenila, prav tako ne 
cena črpanja grezničnih usedlin izven plana in cena 
pregleda priklopa na sistem javne kanalizacije. Po-
višana je samo cena odvajanja, pri čemer se za  ku-
bični meter porabljene pitne vode po novem brez 
DDV obračuna: 0,43166 evrov. Za črpanje pretočnih 
in nepretočnih  greznic ter malih čistilnih naprav pa 
je za kubični meter porabljene pitne vode potrebno 
plačati 0,37265 evrov. Kot kaže, so tudi tukaj dvig 
minimalne plače in ostali stroški storitev ter električ-
na energija glavni krivci spremembe cene.

Mateja Pleteršek
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ZADNJA SEJA

Čeprav zadnja tega mandatnega obdobja, je bila 
tudi ta občinska seja po svoje zanimiva. Ob spreje-
mu dnevnega reda je bil podan predlog za dopolni-
tev s točko obravnave prevzema internih črpališč v 
javno kanalizacijsko omrežje, kar pa se po glasova-
nju s 6 glasovi ZA in 7 PROTI ni zgodilo oziroma ni 
bilo uvrščeno v obravnavo. So pa svetniki in svetnice 
tokratno druženje pričeli z Elaboratom o oblikovanju 
cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodar-
ske službe odvajanja in čiščenja komunalnih in pa-
davinskih odpadnih voda - odstranjevanje blata, ki 
ga je v imenu podjetja Energetika Maribor, d. o. o., 
predstavil Tine Šalamon. Občina Miklavž ima z ma-
riborsko občino sklenjeno pogodbo o uporabi stori-
tev na Centralni čistilni napravi Maribor, Energetika 
pa je po pooblastilu mariborske občine lani izvedla 
razpis, na katerem je bil kot izvajalec izbrano podje-
tje Surovina, d. o. o. Obstoječa cena odstranjevanja 
blata je bila določena na podlagi predvidenih mas-
nih tokov, ki pa so po kalkulaciji ugotovile nižjo po-
rabo, zato je občinski svet z veseljem potrdil, da bo 
od prvega letošnjega novembra za 5,7 % nižja cena 
enega dela cene, in sicer ravnanja z blatom na CČN, 
ki se je z 0,3940 eur/m3 znižala na 0,3743 eur/m3 
porabljene pitne vode. 

Poslovnofinančni in letni načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Javnega medobčinskega stanovanj-
skega sklada Maribor, za leto 2023 je bila prav tako 
točka dnevnega reda, v kateri je direktorica Irena 
Španinger predočila vse planirane aktivnosti, tako 
izvedbene kot finančne. Ravnateljica Javnega zavo-
da OŠ Miklavž Dušanka Mihalič Mali je na občino 
kot ustanoviteljico naslovila predlog, da se presežek 
preteklih let, ki je za osnovnošolsko izobraževanje 
dobrih 20.701,29 evrov, razporedi: delno za preno-
vo parketa v mali telovadnici, delno za nabavo pe-
čice in plinskega kotla za šolsko kuhinjo; preostalih 
dobrih 8.458,49 evrov bo ostalo nerazporejenih. Z 
drugo obravnavo in potrditvijo smo v občini dobi-
li še en odlok in sicer o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in name-
stitve zapuščenih živali v zavetišču. Na tej seji so 
bile izvedene volitve elektorjev za volitve člana dr-
žavnega sveta iz 3. volilne enote. Občinski svetniki 
so iz svojih vrst za elektorja predlagali: Vladimirja 
Maksimoviča, Damirja Pekiča, Stanislava Petka in 
Egona Repnika. Na podlagi rezultata tajnih volitev, 
ki so ga izvedli na tej seji, pa bosta elektorja naše 
občine: Stanislav Petek in mag. Egon Repnik, ki res-
nici na ljubo posebnega vpliva nimata, saj je del 38-
ih elektorjev iz sosednjih občin, med katerimi ima 
samo Občina Maribor 23 elektorjev in prav slednji 
tako krojijo volitve v državni svet. 

Pobude in vprašanja
Zadnjič v tem mandatu pa tudi pobude in vprašanja 
niso manjkala. Boris Potrč je predlagal, da se tudi 
zaradi virusnih okužb uredi avtomatsko ali senzor-
sko prižiganje semaforja na prehodu za pešce v kri-
žišču pri nekdanji zadrugi v Miklavžu. Damir Pekič 
je izpostavil poziv, ki so ga v septembru na Občino 
Miklavž naslovili stanovalci v ulici med Antoličičevo 
in Ulico Kirbiševih v Miklavžu in ga na zadnji seji ni 
obravnaval Odbor za komunalo. Gre za naseljeno 
ulico, ki je že 20 let brez urejenega cestišča. Ob tem 
je svetnik od občinske uprave izvedel, so tako žu-
pan, občinska uprava kot Krajevni svet Miklavž že cel 
mandat poskušali uskladiti različne interese za ure-
ditev ceste. Zadnji prejeti predlog stanovalcev te uli-
ce ni skladen z zahtevami, podanimi v Navodilih za 
načrtovanje novih cest na območjih širitve stavbnih 
zemljišč, zato se bo s pogajanji in usklajevanji nada-
ljevalo; to je tudi bil razlog, da komunalni odbor te 
tematike ni obravnaval. Feliksa Čučka pa je zanimala 
rekonstrukcija Ptujske ceste v Miklavžu, pod katero 
je podpisana država in se še ni pričela. Na to temo je 
bilo mogoče izvedeti, da je bil že izbran izvajalec del, 
vendar je bil podan revizijski zahtevek, tako da teče 
postopek na Državni revizijski komisiji.
Tako se je torej zaključil štiriletni mandat že šestega 
Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem po-
lju, večina izmed njih se je po odhodu iz občinske 
stavbe namenila volilni kampanji lokalnih volitev 
naproti. 

Mateja Pleteršek

OBČINSKEGA SVETA

VESELI DECEMBER
December je mesec veselih ljudi,

Enkratne so želje, ko iz sanj te jutro zbudi,

Copate, punčke in hlače za naše dopetače,

Ej, fant, le kdo bi pozabil še sladke medenjake,

Miklavž, Božiček in dedek Mraz, zdaj prišel je vaš čas,

Brezskrbnih in žarečih oči naši najmlajši čakajo vas,

Edino, kar jih skrbi, da zadosti pridni niso bili,

Resno strmijo v parkljeve rdeče oči,

a sveti Miklavž ga z dobroto takoj umiri.

Slavica Domajnko
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Pred samo župansko funkcijo ste način delovanja 
lokalne samouprave spoznali že kot podžupan, še 
pred tem pa kot občinski svetnik v Občini Miklavž. 
Kako pomembna osnova ob prevzemu županova-
nja so vam takrat bile vse predhodne izkušnje?
Zagotovo so bile izkušnje dragocene. Vodenje ob-
čine je izredno specifično in zahteva poleg izkušenj 
še obilo raznolikega znanja. Po mojem mnenju v 
samem sistemu javne uprave, županskemu delu 
ni para in po samih strokovnostih zahteva celega 
človeka. Poleg visoke izobrazbe in izkušenj je le-to 
dobra osnova, da lahko kvalitetno opravljaš takšno 
funkcijo na področju lokalne samouprave. Na srečo 
te izkušnje sem imel, najprej s skoraj desetletnim 
delom v občinski upravi, prav tako kot občinski sve-
tnik in tudi podžupan v Občini Miklavž. Po izvolitvi 
na župansko funkcijo sem tako lahko z delom pričel 
takoj, odgovorno in v popolnosti.

Občanke in občani so vam pred štirimi leti zaupali 
svojo prihodnost. Katere načrte ste takrat imeli in 
koliko ste jih realizirali?
Vsak, ki kandidira za župana, mora imeti razvoj-
no vizijo, izoblikovane realne načrte in takšne sem 
prezentiral tudi jaz ter jih v največji možni meri tudi 
realiziral. Kljub dejstvu, da je prihodnost lahko ne-
gotova in nepredvidljiva, za kar lahko poskrbijo tako 
politične situacije doma in po svetu. Tudi pandemija 
covid-19 je resnično nepričakovano in drastično po-
segla v delo lokalne skupnosti. Zastavljene usmeri-
tve po ureditvi kvalitetnejše infrastrukture, zagota-
vljanju dobrih pogojev za vzgojo in izobraževanje ter 
približati občino ljudem smo v dobršni meri dosegli. 
Zastavljeni plani, a nerealizirani, so osnova za nap-

IZTEKAJOČI SE MANDAT V BESEDAH 
PRVEGA MOŽA OBČINE

rej. V Dravskem Dvoru smo denimo imeli  namen za-
gotoviti celovito kanalizacijsko pokritost, a zadnji del 
v Ulici 8. februarja ni bil izveden. Lovsko ulico smo s 
skoraj 1 mio EUR lastnega vložka v celoti komunalno 
opremili, bi lahko bolje rekli »all inclusive« uredili. 
Ulico 8. februarja smo uredili nekje do ene četrti-
ne, za preostanek ob vseh drugih projektih, ki so se 
pojavljali kot nujni v tej občini, nismo imeli dovolj 
lastnega denarja. Po kovidnem obdobju se je poja-
vil evropski Sklad za okrevanje, ki bi naj nam s tem 
projektom omogočal pridobiti nepovratni evropski 
denar. Zato že pripravljamo tovrstno dokumentaci-
jo. Potrebno bo sicer pre/projektiranje v energetsko 
varčno kanalizacijo. Vključili smo celotno preostalo 
območje, tudi z odseki, ki so se pojavili v zadnjem 
obdobju. Veliko je faktorjev, ki so narekovali spre-
membo načrtovanja, kar je tudi časovno projekt 
zamaknilo. A ob dejstvu, da bo v segmentu kanali-
zacije možno pridobiti 50 % nepovratnega denarja, 
ob dejstvu, da bo celotni projekt stal približno 1,2 
milijona evrov, je odločitev po spremembi in posle-
dični zakasnitvi projekta smiselna. 
Tako, kot je bila smiselna odločitev, da smo izgradili 
novo cesto Miklavž - Dobrovce. Gre za novo cesto, 
na katero se je čakalo več let, že izgrajena kolesarka 
pa je narekovala potrebo tudi po javni razsvetljavi 
in novem cestišču z varovalno ograjo. Danes lahko 
rečemo, da ta šolska pot izpolnjuje vse predpisane 
kriterije za varnost otrok. A to ni le šolska pot, ne na-
zadnje tudi utrjuje socialne vezi med občani. V kraju 
Miklavž je bila urejena Ulica Zlatke Karer, Ekartova 
ulica, povsem na novo smo obnovili Ulico Kirbiševih, 
kjer se je povečala kapaciteta kanalizacijskega siste-
ma, izgradil se je nov vodovod, javna razsvetljava, 
pločnik in parkirišče… predvsem pa vzpostavili pro-
metno sprejemljivejše vključevanje na Ptujsko ces-
to. Varna otrokom in vsem ostalim udeležencem je 
s primerno prometno signalizacijo postala tudi ulica 
Nad izviri. Asfaltirali smo del Ekartove ulice v smeri 
Samove ulice v Rogozi. Ureditev ulice Nad gramozni-
co je bil nedavno dokončan precej zahteven projekt. 
Danes je zgleden primer, kako se infrastruktura celo-
vito ureja. V neposredni bližini trgovine Spar je nas-
talo novo stanovanjsko naselje v okviru OPPN Borov 
gozd z vso novo komunalno infrastrukturo. Od sa-
mega trgovskega objekta do ulice Na dobravi se je 
izgradila tudi nova cesta s krožiščem in nastavkom, 
da v prihodnosti prostorsko umestimo še prome-
tno povezavo do Ul. Kirbiševih ter tako vzpostavimo 
novo prometno povezavo v smeri Dogoš oziroma 
Maribora. Kar nekaj javne razsvetljave smo obnovili 
v celotnem kraju Miklavž, položili veliko dodatnega 
plinskega in optičnega TK- omrežja. 
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Ne moremo mimo nove prometnice Skoke - Rogoza, 
kjer je Uskoška ulica dobila še varno kolesarko. 
Tako da na infrastrukturnem področju smo prav 
gotovo dosegli zastavljene cilje in izpolnili vse, kar 
je bilo v okviru finančnih možnosti. Vizija za naprej 
ostaja, predvsem z istim tempom načrtujemo na-
daljevati, najprej v severnem delu Miklavža v ulici 
Ob gozdu in potem nadaljevati z infrastrukturnim 
urejanjem v smeri Tezna. Ne smemo mimo izjemne 
pridobitve, katero so občani zelo lepo sprejeli, to je 
park z amfiteatrskim prizoriščem in novim tržnim 
prostorom. Nove družabne vsebine so zavele na 
tem območju, veliko dogodkov in zanimivosti je že 
bilo izpeljano tod. Najbolj vesel sem, da so park vze-
li za svojega tako mladi kot starejši. Občina in kra-
jevni urad odslej delujeta v urejenem, energetsko 
varčnem objektu. 
Na področju šolstva je bila največja investicija in tudi 
gradbeni izziv dograditev matične osnovne šole v 
Miklavžu, kjer je bila potreba po dodatnih učilnicah 
in večji jedilnici. Iskali smo optimalno rešitev in sem 
prepričan, da smo najboljšo tudi našli. Ni pa nihče 
pričakoval, da bo po pričetku del ugotovljeno, da 
šola nima urejene požarne varnosti po predpisanih 
standardih, v jedilnici smo se namesto prestavitve 
odločili za novo stekleno steno, tudi odvodnjavanje 
meteornih voda je bilo potrebno na novo urediti. 
Za vse to  smo bili primorani zagotoviti dodatnih 
300.000 evrov. Ampak bistveno je, da smo s tem za-
gotovili požarno varnost celotnega objekta, vključno 
z novo evakuacijsko potjo, in tako pridobili tudi upo-
rabno dovoljenje. Najpomembneje ob vsem tem je, 
da smo z dograditvijo in dodatnimi posegi zagotovili 
najboljše možnosti za kvalitetno izobraževanje. 
Če se obrnem še na področje športa, smo obnovili 
vsa igrišča ob OŠ Miklavž, namestili novo opremo, 
uredili novo razsvetljavo na celotnem območju. 
Nedavno se je prostor obogatil še z novimi fitnes 
napravami. Fitnes na prostem smo uredili še v 
miklavškem amfiteatru in ob taborniškem domu v 
Miklavžu. Športno igrišče v Skokah je ob pomemb-
ni pomoči krajanov v tem mandatu dobilo tri velike 
pridobitve: prva je pokrit objekt, v katerem se odvi-
jajo različni dogodki, druga je nov sanitarni kontej-
ner in tretja je poligon za športnike, ki se je postavil 
v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije 
in našim vrhunskim športnikom Žigo Zagoranskim. 
Športno igrišče v Dravskem Dvoru je odlično ure-
jeno in ponuja številne športne dejavnosti. Dodali 
smo mu kar nekaj izboljšav, kot so denimo dodatna 
ograja, zaščitne mreže, vrata, tlakovane dostopne 
poti… Športni park v Dobrovcah je pridobil marsikaj 
novega. Preko razpisa LAS-Lastovica je bila izgrajena 
nova razsvetljava, ki omogoča nogometne aktivno-
sti v večernem času. Dokončno je urejena zgornja 
etaža večnamenskega objekta za potrebe delovanja 

krajevnega sveta. Ob tem se na okolico objekta ni 
pozabilo, saj se je asfaltiralo parkirišče, prenovil se 
je tudi objekt DU Dobrovce, namestilo novo urbano 
opremo, prestavilo igrišče za odbojko na mivki. Vse 
to ni nastalo izključno po zaslugi občine, veliko se je 
doseglo predvsem z lastnimi sredstvi društev in pri-
dnim delom članov vseh društev, ki delujejo v tem 
športnem parku. 
Turistično področje je postal pomemben segment 
našega okolja, zapisali smo se na zemljevid turistič-
nih destinacij. Ponosni smo na miklavške gomile. 
Naravno bogastvo so zagotovo miklavški ribniki, ki 
jih dopolnjujemo z urbano opremo. Izdelana je pro-
jektna dokumentacija za učno sprehajalno pot, pri-
dobljena imamo soglasja za čiščenje prvega ribnika. 
Projekt se vrednoti na 500.000 evrov..., vse v smeri 
ureditve naravnega parka, ki bo dopolnitev Dravske 
kolesarske poti, ki gre tod mimo vse od Avstrije do 
Hrvaške. Gobarski učni park Snežka v Dobrovcah je 
nenehno deležen izboljšav in pa seveda je tukaj še 
Športno letališče Skoke. Trudimo se letalu DC9 pri-
dati turistične vsebine, ob tem pa seveda najprej 
urediti komunalno opremo ob njem in v njem, da 
bodo vinske degustacije atraktivnejše. Čeprav iz-
postavljam le večje investicije, je dejstvo, da je pri-
dobitev bilo veliko na vseh področjih in v vseh krajih.

Načrti razvojnih programov so planirani projekti 
štiriletnega obdobja, kar pomeni, da ste del pre-
tekle vizije bili primorani prevzeti in da o „vaših“ 
projektih govorimo šele v drugi polovici iztekajo-
čega se mandata? 
Načrti razvojnih programov so sestavni del proraču-
na. Ne župan in ne občinski svet jih v nekem krajšem 
časovnem obdobju ne moreta postaviti na glavo. To 
je neka živa materija, ki se prevzame in kroji dolo-
čanje prioritet v prihodnjem obdobju. V drugi polo-
vici mandata so prišli v načrte razvojnih programov 
tudi novi projekti, ki jih na začetku mandata ni bilo. 
Pri tem izstopa obnova Ptujske ceste, kjer bomo 
pridobili sredstva na podlagi dogovora za razvoj re-
gij. Predvidena je nova povezovalna cesta od šole v 
Dobrovcah do športnega parka, kolesarka Dobrovce 
- Dravski Dvor kot ena izmed prioritet novega man-
data, s čimer bodo skoraj dokončno urejene šolske 
poti in urejene prometne povezave med vsemi kraji 
občine. Nov projekt je obnova kulturnega doma v 
Miklavžu, za katerega smo pridobili 150.000 evrov 
sofinancerskih sredstev iz Kohezijskega sklada za 
namen energetske sanacije objekta. Skratka, inten-
zivnejši sta bili zadnji dve leti mandata, s prej po-
vedanim pa delno nakazana pričakovana dinamika 
tudi v prihodnje. Vsekakor pa bo nadaljnji razvoj 
zaznamoval novi Občinski prostorski načrt - OPN, v 
katerega smo vložili veliko dela, denarja in časa. Pri-
dobili smo pozitivna mnenja večine soglasodajalcev. 
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Sedaj smo v usklajevanjih le še z Direkcijo za vode 
in z Ministrstvom za okolje in prostor. Po 18 letih bo 
tako prihodnje leto Občina Miklavž dobila nov OPN 
kot kvaliteten prostorski akt, kateri bo krojil prostor-
ski razvoj občine ob največji meri varovanja okolja.   

Vam je pri kakšnem projektu žal, da se ni zgodil, 
realiziral?
Dve črni piki želim v novem mandatu popraviti. 
Prvi je gotovo pločnik s kolesarko Miklavž-Rogoza, 
ki nam ga ni uspelo izpeljati. Še kako se zavedam, 
da gre za prometno frekventno območje,  saj ne 
nazadnje kraj Rogoza na številnih področjih tangira 
tudi na Miklavž in je zato iz varnostnega vidika nuj-
na potreba po ureditvi te povezave do meje z ob-
čino Hoče-Slivnica, ki je svoj del že uredila. Žal mi 
je, da zgolj en naš občan ni imel toliko posluha, da 
bi dojel to skupno potrebo. Druga zadeva, ki jo že-
limo popraviti v prihodnjem obdobju, je neizvedba 
Magna memoranduma. Gre za dokument, ki ga je z 
Ministrstvom za gospodarstvo podpisal prejšnji žu-
pan Leo Kremžar. Nanaša se na omilitvene ukrepe 
ob delovanju Magne v Hočah. Zaradi povečanih vpli-
vov na komunalno infrastrukturo v naši občini smo 
si zagotovili pravico, da bi na stroške države povečali 
kapaciteto kanalizacije od kolektorja v Miklavžu do 
čistilne naprave v Dogošah. Predvidena je dodatna 
cev, ki bi bistveno povečala kapaciteto in hitrost pre-
točnosti odpadnih voda, ki k nam pritečejo iz smeri 
občine Hoče-Slivnica. Razlog neuspeha vidim v me-
njavi treh vlad v kratkem obdobju, vsaka pa je odgo-
vornost zgolj prenašala na drugo. 

Floskula v medijih pogosto uporabljena: Trudili se 
bomo pridobiti evropska in nepovratna državna 
sredstva... » Kakšna je vaša štiriletna bilanca uspe-
ha pri tem?
Izkoristili smo vse, kar se nam je ponujalo iz kate-
regakoli EU - sklada. V okviru projektov LAS smo 
izkoristili celotno kvoto razpoložljivih sredstev (ca. 
400.000 EUR). Iz kohezije imamo odobrenih 615.000 
EUR za obnovo Ptujske in 150.000 EUR za energet-
sko sanacijo kulturnega doma. 

Sicer pa se novi dogovor za razvoj regij za program-
sko obdobje 2021-2027 šele usklajuje. Pričakujemo 
večjo malho sredstev kot v preteklem programskem 
obdobju in v tej smeri se intenzivno pripravljamo 
po načelu »pravi čas na pravem mestu«. Iz sklada 
za okrevanje pričakujemo 50 % sofinanciranje izgra-
dnje preostalega dela kanalizacije v Dravskem Dvo-
ru. Računamo seveda tudi na državna sredstva. V 
tem mandatu smo v našo občino privabili za skoraj 
6 mio državnih investicij in želimo, da bosta projekta 
obnove Ptujske ceste in obnove mostu čez kanal čim 
prej tudi izvedena.      
V naslednji evropski perspektivi je na voljo kar ne-
kaj evropskih sredstev za zeleni razvoj, digitalizaci-
jo, trajnostno kmetijstvo... Katera so po vaši oceni 
prednostna področja v Občini Miklavž?
Naša občina si lahko največ obeta evropskih 
sredstev iz Kohezijskega sklada. Veliko vrat za manj-
še občine sicer ni odprtih. Na tista, ki pa so odprta, 
seveda ciljamo s točno usmerjenimi projekti. To je 
predvsem na področju izgradnje cestne infrastruk-
ture, na področju primarnega zdravstvenega varstva 
bomo kandidirali za izgradnjo zdravstvenega doma 
v Miklavžu in še kaj načrtujemo. Mi imamo projekte 
pripravljene do te mere, da lahko hitro konkuriramo 
na različnih področjih. Projekte, kjer odprtih vrat ne 
bo, bomo poskušali realizirati z lastnimi sredstvi ali 
pa iz drugih virov (Fundacija za šport, Nogometna 
zveza Slovenije). Morda se bodo odprli tudi državni 
razpisi, saj je bil sprejet zakon o vlaganju v športne 
objekte, ki bi naj odprl možnosti za konkuriranje pri 
150 mio EUR državnih sredstev. Tukaj bomo konku-
rirali z novo športno dvorano pri šoli v Dobrovcah. 
Morda se bo odprl državni razpis na področju pri-
marne zdravstvene dejavnosti, kjer želimo konku-
rirati z izgradnjo zdravstvenega centra v Miklavžu, 
kateremu bi pridali še novo knjižnico in veliko parki-
rišče. Skratka, na razvoj in življenje v občini gledamo 
široko. Ne želimo zanemariti nobenega področja in 
vsem občanom omogočati čim boljše življenje. To 
pa je tudi osnovno poslanstvo lokalne skupnosti. 

Mateja Pleteršek
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SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV 
SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MARIBOR
Skupna občinska uprava Maribor, za katero iz po-
slovnega registra izhaja tudi kratko ime SOU Mari-
bor, je s 1. januarjem 2020 začela izvajati storitve 
za 18 občin ustanoviteljic in tako predstavlja servis 
za več kot 200.000 občank in občanov. Prednosti 
takšne organiziranosti sta koncentracija znanja in 
zmanjšanje stroškov občinskih uprav.
V ponedeljek, 17. 10. 2022, so se županje in župani 
občin ustanoviteljic tega organa,  z namenom spre-
jema plana dela ter finančnega in kadrovskega načr-
ta za prihodnje leto, sestali ne delovnem srečanju.
Uspešno in enakopravno sodelovanje občin na šes-
tih delovnih področjih v okviru SOU Maribor finanč-
no spodbuja tudi država, višina sofinanciranja pa je 
odvisna od števila nalog, ki jih za posamezno občino 
opravlja SOU. Regija si za delo v prihodnjem letu iz 
tega naslova lahko obeta več kot1 milijon evrov so-
financerskih sredstev. 
K racionalizaciji stroškov občin SOU Maribor pristo-
pa tudi z združevanjem delovnih področij in tako bo 
v letu 2023 za vseh 18 občin ustanoviteljic izvaja-
la naloge inšpekcijskega nadzora in redarstva, za 9 
občin naloge s področja varstva okolja, za 13 občin 
notranje revizijske storitve, za 11 občin naloge s 
področja urejanja prostora ter za 9 občin upravne 
naloge s področja civilne zaščite in požarne varnosti.
Z medobčinskim sodelovanjem občine presega-
jo medsebojno raznolikost v teritorialnem obsegu 
in številu prebivalcev, skupne občinske uprave pa 
predstavljajo most za grajenje odnosov tudi na dru-
gih segmentih.

SOU Maribor usklajuje interese ustanoviteljic tudi 
na področju pravnih vprašanj pravnih subjektov v 
skupni javni lasti. V preteklem obdobju so občine 
tako dosegle številne pomembne dogovore glede 
Javnega lekarniškega zavoda Mariborske lekarne, 
Javnega podjetja Snaga, Mariborske knjižnice, pre-
ko Združenja nadzornikov Slovenije pa je SOU Ma-
ribor sodeloval tudi pri pripravi Kodeksa upravljanja 
za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti.
Občine ustanoviteljice SOU Maribor so: MO Ma-
ribor, Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Obči-
na Duplek, Občina Hoče-Slivnica, Občina Kungota, 
Občina Lenart, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina 
Miklavž na Dravskem polju, Občina Pesnica, Občina 
Rače-Fram, Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi, 
Občina Starše, Občina Sveta Ana, Občina Sveti Jurij, 
Občina Sveta Trojica in Občina Šentilj.

Mag. Zorica Zajc Kvas,
vodja SOU Maribor
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SLIKAR
FRANCI PEPERKO (1978 – 2016)
Čas je včasih naš zaveznik,
velikokrat je tudi naš sovražnik.     
Vendar je povezan z resnico.        
In to šteje. 
To so bile besede Francija Peperka, ki človeka 
pretresejo in vsaj zame izražajo globino vsega, kar 
je umetnik čutil. 
Dvorana kulturnega doma v Miklavžu je bila skoraj 
premajhna ob odprtju razstave našega, žal že pokoj-
nega umetnika mlajše generacije Francija Peperka. 
Samo odprtje razstave je bila lep kulturni dogo-
dek, ki so ga popestrili pevci Društva upokojencev 
Miklavž ter s svojim čustvenim nagovorom kustosi-
nja Nina Jeza in župan mag. Egon Repnik, ki je bil 
tudi pobudnik razstave. Družina Peperko je namreč 
s svojim delom pomembno prispevala k uspešni 
občini, zato je odločitev župana mag. Egona Rep-
nika, da razstavo Francija Peperka pripravimo tudi 
pri nas, povsem naravna. Kot podžupanja sem bila 
odgovorna za realizacijo same razstave in v čast mi 
je bilo, da sem lahko takšno kulturno prireditev tudi 
povezovala. 
Slikar Franci Peperko je bil v svojem umetniškem 
zagonu na izvirni, toda žal, prehitro zaključeni us-
pešni ustvarjalni poti in z razstavo smo se mu želeli 
pokloniti na najlepši način. Zapustil nam je opus slik, 
umetniških del, ki nam veliko povedo o njegovem 
bistvu. Ni ga zanimala trenutna slikarska moda, am-
pak je bil zvest le sebi. Rodil se je leta 1976 in študi-
ral na Šoli za risanje in slikanje – Arthouse College v 
Ljubljani, kjer je študij pod mentorstvom profesorja 
in akademskega slikarja Mladena Jernejca tudi us-
pešno končal. Izstopal je s svojimi izvirnimi idejami 
in že med študijem pokazal svoj veliki talent. Raz-

stavljal je na več skupinskih razstavah ter sodeloval 
na likovnih kolonijah. V svojih slikah je obravnaval 
predvsem naravo, ki pa jo je videl nekako drugače, 
prvinsko, abstraktno, mitsko... Peperko je precej 
časa namenjal študiju starih mojstrov, kar se je vi-
delo tudi iz njegovih del, predvsem tihožitij, kjer so 
bile opazne sledi holandskih mojstrov iz 17. stole-
tja. Kot sem že omenila, je Franci Peperko rad sli-
kal naravo, a ne na krajinarski način, kajti drevesa 
je nadomeščal s človeškimi podobami. Čutil je po-
vezanost z razvejanimi in osamelimi golimi drevesi, 
koreninami, polomljenimi debli in tako postane dre-
vo spremljajoči motiv skozi večino Peperkovih slik. 
Kasnejši likovni motivi, kjer se čuti tudi rahel vpliv 
slikarja Tisnikarja, so temačni in srhljivi in povezani z 
vsebinsko skrivnostjo vran in avtoportretov. Tako je 
o njem zapisal akademski slikar mag. Darko Slavec: 
»Kljub nekaterim stalnicam vnaša Peperko v svoje 
kompozicije motiv poti, ki se vijejo proti oddaljenim 
horizontom, nad katerimi lebdijo nebesna telesa in 
tako neprestano vzpostavlja dialog med prostorom 
in časom, naravo in človekom, med materialnim in 
duhovnim«. 
In še zgodovinarka in kustosinja Nina Jeza, soavtori-
ca publikacije KONČNO NESKONČNO – Franci Peper-
ko in memoriam:                                               
»Franci Peperko je stopil onkraj neskončnosti. In z 
njim njegova resnica. V absolutni neskončnosti pa je 
tudi ta brez konca. In to šteje.« 
Razstavo v kulturnem domu si je ogledalo veliko šte-
vilo obiskovalcev. Marsikoga, posebej tiste, ki so ga 
poznali, so temačne in srhljive slike vidno prizadele. 
In ravno to je bilo to, spoznati Francija Peperka skozi 
njegove slike.

Dragica Centrih,
podžupanja
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RAZSTAVA FRANCA PEPERKA

Foto: Panda
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DRUŠTVENA DEJAVNOST
AKTIVNA JESEN V DRUŠTVU
ŠOLA ZDRAVJA
Naj bo sonce ali dež, vroče ali mraz, v skupinah 
Magnolije Miklavž in Avio Skoke vsako jutro s 1000 
gibi poskrbimo, da se naše mišice in sklepi ogreje-
jo, pljuča napolnijo s svežim zrakom, srca pa malo 
hitreje poskočijo - ne samo zaradi našega gibanja, 
temveč tudi zaradi smeha in dobre volje.
Septembra sta obe skupini društva Šola zdravja v 
naši občini praznovali drugi rojstni dan. Magnolije 
smo se odločile, da si ta dan popestrimo z vadbo v 
amfiteatru. Ena od naših rojstnodnevnih želja je bila, 
da s svojo prisotnostjo na tem lepem prostoru, mimo 
katerega gre zjutraj veliko ljudi, med naše vrste pri-
vabimo še kakšnega občana ali občanko. Z velikim 
veseljem lahko povem, da se nam je želja uresničila.
Tudi dan slovenskega športa smo skupaj z našimi ko-
legicami iz Avio Skoke začele v amfiteatru. Vodenje 
vadbe sva si z vodjo skupine Avio Skoke Mojco Rajšp 
razdelili. Vsakič, ko imamo priložnost vaditi z drugo 
skupino, vadba postane še bolj zanimiva in zabavna, 
saj ima vsak vaditelj svoje značilnosti, kljub temu da 
je vadbeni program enoten za vso Slovenijo.
Ob svetovnem dnevu starejših smo se pridružile 
drugim skupinam iz Maribora in okolice ter na Trgu 
svobode v Mariboru mimoidočim predstavile vadbo 
1000 gibov. 
Jesen je bila v našem društvu tudi intenzivno izo-
braževalna. Poleg strokovnega izobraževanja o pra-

vilni izvedbi 1000 gibov, ki ga društvo Šola zdravja 
redno organizira za svoje člane, smo se Magnolije in 
Avio udeležile tudi izobraževanja Nikolaya Grishina z 
naslovom »Pomoč hrbtenici«. Tovrstni izobraževalni 
programi nam na eni strani pomagajo, da bolje ra-
zumemo svoja telesa in si zato lažje pomagamo. Na 
drugi strani nam omogočajo, da poglobimo znanje 
izvajanja naših jutranjih vaj in še bolj kakovostno po-
skrbimo za svoje gibanje ter posledično za zdravje in 
dobro počutje.

Dve leti vsakodnevne jutranje vadbe 1000 gibov je za nami.  
 Foto: Nataša Sinovec

Članice Avio Skoke in Magnolije Miklavž so dan slovenskega športa začele navsezgodaj zjutraj v amfiteatru.     Foto: Melita Ćulum
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Eden lepših dogodkov, ki se je zgodil skupini Magno-
lije to jesen, je bila zasaditev magnolije na zelenico 
ob domu upokojencev. Sadiko je vzgojila in nam jo 
podarila gospa Kontrec, za kar se ji na tem mestu 
še enkrat iz srca zahvaljujemo. Želimo si, da bi tako 
kakor članice skupine Magnolije, prinašamo veliko 
veselja in radosti ena drugi, tudi ta magnolija s svoji-
mi cvetovi božala oči in srca vseh, ki jo bodo opazili.
Čeprav se temperature spuščajo in sonce vedno po-

zneje vzide, vabimo naše soobčane in soobčanke, 
da zberete nekaj volje ter pridete pogledat, kako in 
kaj med tednom počnemo ob 7. 30 zjutraj pred do-
mom upokojencev v Miklavžu in v športnem parku 
na Skokah. Vsak trenutek je lahko nov začetek.

Nataša Sinovec,
vodja skupine Magnolije Miklavž

Ob svetovnem dnevu starejših smo pokazali, kako vsak po 
svojih zmožnostih z vsakodnevno vadbo 1000 gibov skrbimo 
za naše zdravje in dobro počutje.           Foto: Nataša Sinovec

Mali magnoliji na pot: skrbno posajena v družbi dobrih ljudi. 
Naj raste!          Foto: Marjana Nerat

ZAHVALA
PODJETJU KOVINARSTVO BUČAR, d. o. o. 

in 
TRGOVINI LIČAR, Aleš Rokavec, s. p.

Občina Miklavž na Dravskem polju je s pomočjo podjetja Kovinarstvo Bučar, d. o. o. in Trgovine ličar, Aleš 
Rokavec, s. p. v amfiteatru postavila Miklavžev nabiralnik. Z odličnim sodelovanjem lokalne skupnosti in 
lokalnima podjetjema je tako dosežen dober namen. Podpora donatorjev je neizmerno 
dragocena in nepogrešljiva, predvsem pa kaže na medsebojno povezanost. Donatorje-
ma se iskreno zahvaljujemo, da sta se nemudoma in z veliko mero posluha odzvala na-
šemu pozivu za sodelovanje pri izdelavi Miklavževega nabiralnika. Njuno dejanje kaže, 
da jima je mar za lokalno skupnost, nas pa žene naprej in daje potrditev, da bomo kot 
skupnost ostali povezani tudi v bodoče. Zavedamo se, da sami lahko naredimo zelo 
malo, skupaj pa zelo veliko. 

Prepričani smo, da bodo otroci Občine Miklavž na Dravskem polju navdušeni nad 
lepo izdelanim in pobarvanim nabiralnikom, v katerega bodo lahko oddali pisma za sv. 
Miklavža. Verjamemo, da bomo skupaj uspeli zanetiti iskrice v otrokovih očeh.

»Hvala je beseda mala, a tako velika, da lahko gore premika.«

Občina Miklavž na Dravskem polju
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Udeleženke šole zdravja Magnolija, 
ki vsako jutro pridno telovadijo na 
zelenici pri domu upokojencev (bivši 
taborniški dom) v Miklavžu, so si do-
mislile, da bi nekaj za zeleni Miklavž 
naredile tudi same. Zato so se dogo-
vorile, da bodo posadile drevo ma-
gnolijo, ki jo je vzgojila njihova pod-
pornica, sicer dobitnica več priznanj 
za najlepše urejeno okolje. In so jo. 
Res, da je drevesce še majhno, je pa 
vzgojeno in, kot vidimo, tudi posaje-
no z veliko ljubeznijo.

MAGNOLIJE POSADILE MAGNOLIJO

Tega lepega dogodka se je udeležil tudi župan mag. Egon Repnik, zelo pohvalil idejo z željo, naj lepo skrbijo za 
majhno drevesce, da bo zraslo v veliko, cvetoče drevo, sam pa se bo potrudil, da bo drevo dobilo tudi tablico 
z imenom in dnevom posaditve. 
Lepo popoldne smo zaključili s skromno zakusko, ki so jo pripravile članice šole zdravja Magnolija.

Dragica Centrih, 
podžupanja

MLADI UPI
UČENCI OŠ MIKLAVŽ OSVOJILI 
DRUGO MESTO V ODDAJI »1,2 ODER 3«

Gal, Julia in Maj z voditeljem oddaje Eltonom

Naša dogodivščina se je pričela v ponedeljek, 7. no-
vembra zjutraj, ko smo z letališča v Gradcu poleteli 
proti Münchnu. Naša šola sodeluje z nemško televi-
zijo že več kot 10 let, v času pouka na daljavo sode-
lovanja ni bilo, smo pa sedaj po dveh letih premora 
to sodelovanje ponovno  obudili. Odpravili smo se 
na snemanje oddaje »1, 2 oder 3«, kamor so nas 
organizatorji oddaje povabili. Namestili smo se v  

mladinskem hotelu. Prvi dan smo izkoristili za ogled 
mesta München in znamenitosti, uporabili smo naj-
bolj priročno prevozno sredstvo – podzemno žele-
znico. Ogledali smo si: BMW SVET, kjer so razsta-
vljeni avtomobili in motorji znamke BMW, to je bilo 
za  vse nas zelo zanimivo. Ogled smo nadaljevali z 
obiskom olimpijske vasi, z dvigalom smo se odpeljali 
182 m visoko in si ogledali München še iz višine. 

Olimpijska vas, pogled iz višine
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Zelo blizu Olimpijske vasi se nahaja tudi vodni svet 
»Sealife«, ki se ponaša z raznovrstnimi vodnimi ži-
valmi (želve, ribe, skati, morski psi..).
S podzemno železnico smo se odpeljali do centra 
Münchna, kjer smo si ogledali Marijin trg in zapravili 
nekaj žepnine v nakupovalni hiši. 

Na Marijinem trgu                      

PRED SNEMANJEM ODDAJE
Voditelja Eltona  smo spoznali šele tik pred snema-
njem.  Naše sodelovanje v oddaji je bilo uspešno, 
osvojili smo drugo mesto, zmago, ki nam je za las 
ušla, smo prepustili nemškim tekmovalcem. Tik 
pred oddajo smo izvedeli, da je tema oddaje prepo-
gibati in lomiti.  

Sodelujoči iz Slovenije, Avstrije in Nemčije

Vodni svet SeaLife

Ta dan nam je vse šlo po načrtih, opravili smo večino 
ogledov, saj naslednji dan za to ni bilo časa, čakalo 
nas je snemanje oddaje. 
Najprej smo se v prostorih televizijske hiše, v gar-
derobi, preoblekli. Dobili smo rdeče majice z imeni, 
sledilo je ličenje in že smo imeli poskusno snemanje 
pred težko pričakovano oddajo.
Za vse, ki ne veste, kako oddaja poteka:
voditelj postavlja vprašanja na nam do pričetka od-
daje neznano temo, kandidati se morajo odločiti 
med  tremi polji  in po voditeljevih besedah: »1, 2 
oder 3 – letzte Chance – vorbei! » obstanejo pri od-
govoru, za katerega menijo, da je pravilen. Utripajo-
če polje nakaže pravilen odgovor. 
Oddaja, v kateri smo sodelovali bo na sporedu 19. 2. 
2023 na nemškem programu ZDF.

Ta dan smo po snemanju obiskali še filmsko mesto 
»Bavaria Filmstadt«, kjer smo pokukali v zakulisja 
filmskih studiev, kjer so snemali filme U-Boot, Aste-
rix in Obelix, Wiking Wiki, Jim Knopf, Neverending 
Story, Air Force One…  

V sredo, 9. novembra, smo imeli dopoldne še dovolj 
časa, da smo obiskali živalski vrt v Münchnu. 

Za nami je  enkratno doživetje, ki ga nihče izmed nas 
ne bo pozabil. Vedno se bomo spominjali naše ne-
pozabne dogodivščine v Münchnu. 
Če vas zanima še več o naši dogodivščini v Nemčiji, 
vas vabimo, da obiščete spletno stran OŠ Miklavž na 
Dravskem polju, kjer slike povedo več kot besede. 

Gal Draškovič, Julia Kraljić in Maj Kolar z učiteljico
 nemškega jezika Ines Pečnik
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18. FESTIVAL LEPOPISJA 
V ŽIČKI KARTUZIJI
V petek, 7. 10. 2022, je potekala podelitev priznanj in nagrad za nagra-
jence 18. Festivala lepopisja v Žički kartuziji. Mladi pisci smo letos 
ustvarjali na temo »Karkoli vam srce poželi« in s tem pridobili možnost, 
da smo se potopili v svet svoje domišljije in tako spisali pesem ali prozno 
besedilo na katerokoli temo. Cilj festivala lepopisja je ohranjati kulturo 
lepega pisanja med osnovnošolskimi otroki, sploh pa v tem času tehno-
logije. Iz naše šole sva bila nagrajena dva učenca (Ana Batič Krašna iz 6. 
c in jaz). Nagrajenci smo iz rok župana Občine Slovenske Konjice, gos-
poda Darka Ratajca, prejeli priznanje, ki ga je izdelala Hedviga Vidmar 
Šalamon na pobudo svojega nedavno preminulega soproga, vsestran-
skega umetnika Arpada Šalamona. Prejeli smo tudi knjigo Rišemo črke, 
ki pa nam bo pomagala nadgrajevati in izpopolnjevati svoj rokopis. Pod 
vodstvom povezovalke dogodka Zale Brglez sta po odprtju razstave sle-
dila ogled obnovljene cerkve sv. Janeza Krstnika ter pogostitev z zelišč-
nim čajem in jabolčnim sokom znotraj kartuzijanskega obzidja. 
Letos sem na pobudo mentorice dr. Ane Koritnik prvič sodeloval na tem natečaju in dosegel 1. mesto v svoji 
starostni skupini (III. VIO). Počaščen sem, da sem lahko prisostvoval temu svečanemu dogodku skupaj s svo-
jo družino, ki me podpira pri mojih projektih in ustvarjanju. Skupaj smo preživeli čudovito petkovo popoldne 
v prekrasnem ambientu Žičke kartuzije, ki s svojo bogato zgodovino in kulturno dediščino kar »kliče« po 
ponovnem obisku.
Zelo rad raziskujem in odkrivam bogastvo naše materinščine, zato mi takšni natečaji predstavljajo prijetne 
izzive, v katerih lahko izpovedujem svoja občutja in se poglobim v svet, katerega meja ni mogoče odkriti, saj 
se za vsakim čelom odvija nova zgodba, ki širi obzorja in ta svet dela edinstvenega in odpira sobane nešteto 
občutkov, pa naj bodo lepi ali grenki, so vsak zase edinstveni. 
Zahvaljujem se mentorici za spodbudo in organizatorjem za tako lepo pripravljen dogodek. Razstava je bila 
na ogled do 7. 11. 2022. 

Luka Dobaj, 8. b, 
OŠ Miklavž na Dravskem polju

SPV
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2022 - 
AKTIVNOSTI V NAŠI OBČINI
Za vsakega krajana naše občine je ključno, da  razmi-
šlja o telesni aktivnosti. Vsakdanjik zahteva čedalje 
manj telesnega napora, kar pomembno zmanjšuje 
celotno porabo energije v primerjavi s predhodnimi 
generacijami. Za zdravje je poleg doseganja pripo-
ročil za telesno aktivnost pomembno, da skrajšamo 
čas sedenja na najmanjšo možno mero in ga čim po-
gosteje prekinjamo. 

Tudi aktivna trajnostna mobilnost je eden izmed na-
činov, ki lahko pomembno prispeva k povečanju ce-
lokupne dnevne priporočene dejavnosti in je eden 
izmed načinov krepitve zdravja, obenem pa podpira 

druge pomembne občinske cilje, kot so izboljšanje 
kakovosti življenja in bivalnega okolja ter varnosti 
v prometu, zato so vsa vlaganja vanjo investicija v 
zdravo prihodnost. 
Ker se preveč zanašamo na avtomobile, so naše ulice 
in naselja polne pločevine, naš zrak je onesnažen, mi 
vsi pa se veliko premalo gibamo. Na krajših razdaljah 
sta hoja in kolesarjenje najučinkovitejši in časovno 
zelo konkurenčen prometni način. Zato je bil letošnji 
Evropski teden mobilnosti posvečen hoji in kolesar-
jenju – najdostopnejšemu, najbolj zdravemu in naj-
cenejšemu načinu premikanja oziroma potovanja ob 
upoštevanju slogana » TRAJNOSTNO POVEZANI«. 
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Tako je župan naše občine na pobudo Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu že v mesecu 
aprilu podpisal pristopno listino, da se naša občina 
pridruži EVROPSKEMU TEDNU MOBILNOSTI z začet-
kom v petek, 16. septembra, in zaključkom v četr-
tek, 22. septembra. S tem se je naša občina že šesto 
leto zapored vpisala na zemljevid slovenskih občin, 
ki sodelujejo in se pridružujejo izvedbi ETM.
V začetku avgusta je Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu pričel z delom in pripravil obširen 
program, ki je vključeval 20 različnih aktivnosti. Ker 
pa je leto 2022 Evropsko leto mladih, smo v projekte 
vključili tudi mlade. 
V projektu so sodelovala vsa društva upokojencev: 
DU Miklavž, DU Skoke, DU Dobrovce, DU Modra je-
sen Dravski Dvor, Društvo GLOG za zdrav način živ-
ljenja, Športno društvo Skoke z sekcijo kolesarjenja, 
ki pa se je posej izkazalo, saj so zjutraj ob začetku 
kolesarjenja pripravili kolesarski zajtrk in ob prihodu 
nazaj iz Dravske kolesarske poti še topel obrok v času 
kosila. Skupaj je aktivno sodelovalo 136 kolesarjev.
Ob Evropskem letu mladih smo z vodstvom OŠ 
Miklavž in podružnično šolo Dobrovce pripravili pro-
jekt kolesarjenja za 6., 7., 8. in 9. razrede. V okviru 
tega so 5. razredi v času ETM opravljali kolesarske 
izpite, kjer je bilo 65 učencev uspešnih in so pri-

dobili kolesarski izpit. Skupaj je aktivno sodelovalo 
385 učencev in več učiteljev. Učenci 5. razreda po-
družnične šole v Dobrovcah pa so uspešno zaključili 
projekt varno na kolesu, ki je nastal na vse slovensko 
pobudo družbe Butan plin. 
 V ETM je sodelovala tudi predšolska vzgoja, in sicer 
vsi oddelki vrtca Vrtiljak iz Miklavža in vrtec Ciciban v 
Dobrovcah, ki so izvajali več aktivnosti, ogled filmov 
o varnosti na cesti, pravljica na temo ETM, pohodi s 
starši po šolskih poteh in likovni natečaj. Skupno je 
sodelovalo 284 otrok in 33 vzgojiteljic.
Da bi v ETM sodelovalo čim več mladih, smo k so-
delovanju povabili tudi športna društva, in sicer NK 
Miklavž z vsemi selekcijami in NK Dobrovce z vsemi 
selekcijami in kjer so mladi na treninge in tekmo-
vanja prihajali peš ali s kolesom. Sodelovalo je tudi 
športno društvo DTV Partizan iz Miklavža. Skupaj je 
sodelovalo 150 mladostnikov.
V projektu DAN BREZ AVTOMOBILA so sodelovali 
učitelji OŠ Miklavž in podružnične šole Dobrovce ter 
zaposleni na občinski upravi, podžupanja in župan. 
K sodelovanju smo povabili tudi Društvo prijateljev 
mladine Miklavž na Dr. polju v projektu PISMO ŽU-
PANU. Tako so člani društva županu ob sprejemu na 
občini predali pismo s pobudami in 11 priporočili 
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na temo trajnostne mobilnosti. 
Pri branju pisma prijetno pre-
senečeni ugotavljamo, da imajo 
mladi velik posluh za reševanje 
prometne problematike in traj-
nostne mobilnosti. Tako jim je 
župan dal obljubo, da bo v nas-
lednjem letu v proračun umestil 
vsaj enega izmed priporočenih 
ukrepov. Vsem članom občin-
skega sveta pa je bilo pismu 
županu mladih posredovano v 
vednost.   
Drugič v ETM smo organizirali 
tudi tridnevni brezplačen avto-
busni prevoz za vse občane kot 
vzpodbuda k uporabi  javnega 
prevoza po obstoječih avtobu-
snih relacijah. Brezplačni prevoz 
je izkoristilo 242 potnikov.
Žal pa je letošnja rdeča nit ETM 
zaprtje Svetle ulice za motorni 
promet v Dravskem Dvoru za-
radi močnega deževja odpadla. 
V Svetli ulici bi izvajali različne 
aktivnosti: delavnice za otroke, 
spretnostno vožnjo s kolesi in 
skiroji med stožci, na vozišču bi 
s kredo risali različne kreacije na 
temo ETM, na ulici bi se družilo 
več generacij ob dveh napihlji-
vih otroških igralih.
Vsi pa smo lahko zadovoljni, da 
je 17. 9. 2022 ob 11. uri poteka-
la svečana odprtje prenovljene 
ceste z novo kolesarko in pločni-
kom Skoke - Rogoza in bila ura-
dno predana v uporabo ravno v 
času Evropskega tedna mobil-
nosti. S tem trajnostnim ukrepom smo prispevali k 
spremembi potovalnih navad in trajnostni mobilno-
sti. Želimo si, da bi bilo tovrstnih otvoritev v nasled-
njem obdobju še več.
V občini Semič je 19. 10. 2022 potekal zaključni do-
godek letošnjega ETM. Med ostalimi aktivnostmi je 
bila tudi razglasitev najbolj aktivnih občin in zmago-
valk v ETM v letu 2022 ter podelitev priznanj. Naša 
občina je bila v kategoriji srednje velikih občin, sku-
paj z občino Metlika in Črnomelj, nominirana za tri 
občine z najboljšim programom ETM. Na koncu je 
bila za zmagovalko proglašena občina Metlika. Je 
pa naša občina od Ministrstva za infrastrukturo RS 
prejela PISNO PRIZNANJE za aktivno sodelovanje 
v okviru ETM - 2022 in dosežkov pri sprejemanju 
trajnostnih ukrepov ter z ozaveščanjem pomembno 
prispevala k uresničevanju skupne vizije trajnostno 

povezanih skupnosti,  ki ga je podpisal minister Bo-
jan Kumer.
Naj velja skozi vse leto: namesto v avtomobilski ko-
loni preživimo dan na zabavi, v službo, šolo ali trgo-
vino se odpravimo brez avtomobila, hodimo, kole-
sarimo za boljše počutje, krepkejše zdravje in nižje 
stroške. Na pot povabimo tudi svoje bližnje, prijate-
lje, znance ali sodelavce.
Na koncu bi se vsem, ki ste aktivno sodelovali (okrog 
1200 oseb) v projektu ETM - 2022 ali bili trajnostno 
mobilni skozi vse leto, iskreno zahvalil.  

Silvo German,
predsednik SPV in koordinator ETM
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OHRANJENO SPOMINU

Leta 1992 je izšel zakon o denacionalizaciji. Firme so 
začele urejati lastninjenje in vpis v zemljiško knjigo. 
Pred tem je veljal zakon, da so bili delavci lastniki 
firm.
Delo na projektu lastninjenje je bilo dokaj zahtevno, 
zato so firme zaposlovale tiste pravnike, ki so delali 
na tem projektu. Na Glavnem trgu je bila celo Agen-
cija za lastlinjenje. Strokovnjaki so pomagali firmam 
pri projektu lastninjenje. Na KS smo dobili od Po-
šte Maribor dopis, s katerim so nam sporočili, da 
so si uredili lastništvo za prostor, v katerem so op-
ravljali svojo dejavnost, in sorazmerni del dvorišča. 
Bivši predsednik KS je s Pošto Maribor kakor tudi s 
KZ Hoče sklenil pogodbo za brezplačno hasnovanje 
tako prostora pošte kakor za nacionalizirano Wruso-
vo stavbo ob Ptujski cesti. Lastništvo si je uredil tudi 
KZ Hoče. Obiskala sem direktorja Pošte z namenom, 
da razveljavimo pogodbo in da se prostor, v katerem 
so poslovali, vrne KS. Najin pogovor je bil neuspe-
šen, zato smo vložili tožbo. Nova občina Miklavž je 
pozneje od Pošte Maribor ta prostor, ki ga je potre-
bovala za svoje potrebe, odkupila, prav tako je od-
kupila od KZ Hoče omenjeno stavbo. Razlaga je bila, 
da bi bili stroški tožbe večji, kot je bila odkupnina.
V devetdesetih letih so pričeli ustanavljati stranke. 
Prvi so bili Slovenski krščanski demokrati (SKD), 
nato je bila Liberalna demokracija (LDS), nato Slo-
venska ljudska stranka (SLS), nato Socialni demokra-
ti (SD). Ustanovili so še Listo za občino Miklavž, SDS, 
(DESUS) stranka upokojencev. Vse stranke so imele 
ustanovni zbor, kjer so sprejeli svoj program in iz-
volili vodstvo stranke. V bodočo občino so stranke 
dirigirale svoje kandidate.

Poleg gradnje kanalizacije se je kazalo več potreb na 
področju infrastrukture v naših krajih, KS pa svojih 
sredstev ni imel. Za vsako našo akcijo smo mora-
li prositi Občino Maribor za sofinanciranje. Zgodaj 
zjutraj sem šla na občino, da sem ujela predsednika 
Izvršnega sveta, da mi je podpisal situacijo ali račun 
za sofinanciranje. Ugotavljali pa smo, da bi samo-
stojna občina lažje uresničevala svoj program s sred-
stvi glavarine in izvirnimi prihodki občine. Sestali 
smo se predsedniki vseh štirih KS in se dogovorili, 
da ustanovimo svojo občino s sedežem v Miklavžu. 
Razpisali smo referendum za ustanovitev svoje ob-
čine. Referendum je uspel, saj so se krajani z veli-
ko večino odločili za lastno občino. Ustanovili smo 
odbor za ustanovitev občine, ki je začel takoj dela-
ti. Pri svojem delu je bil zelo uspešen. Januarja leta 
1997 smo poslali na Vlado Republike Slovenije, Mi-
nistrstvu za lokalno samoupravo, službi za reformo 
lokalne samouprave, predlog za uvedbo postopka za 
ustanovitev nove občine Miklavž na Dravskem polju. 
Morali smo še izdelati elaborat na osnovi dispozici-
je, ki smo jo dobili. Elaborat smo izdelali sami. Na 
državnem zboru je bil dobro ocenjen in 8. 8. 1998. 
leta je državni zbor določil območje občine in potrdil 
njen nastanek.
Ustanovili smo odbor za zastavo in grb bodoče obči-
ne. Gospod Vili Vuk je predlagal, da gremo v cerkev 
k patronu Miklavža. Za grb smo se odločili za narobe 
obrnjeno škofovo mitro, katero razpolavlja škofova 
palica. Na eni strani je polje, na drugi pa Drava, kar 
simbolizira Miklavž na Dravskem polju. 

Milka Hadler

SPREHOD SKOZI NEKI ČAS - 63
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PABERKI
Koledar 

2023 
in voščilnice 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 271=- 28 29? 

Spoštovani. 
V Zvezi prijateljev mladine Slovenije smo pripravili 

praznične voščilnice in koledar za leto 2023. 
V voščilnicah nastopata naša glavna junaka Zarja in Lukec. 

Voščilnice in koledar imajo dobrodelno noto, saj bo od vsakega 
nakupa del prihodka namenjen otrokom in družinam v stiski. 

Zelo bomo veseli vaših naročil. 

Cena koledarja je 8,80 € z DDV, brez poštnine. 

Cena voščilnic je 5,90 € z DDV, brez poštnine. 
online naročila 

Hvala vsem, ki nas spremljate in podpirate 
naše projekte in programe. Verjamemo, 

da bomo še dolgo tu za otroke. 

Iskrena hvala. 

Vaše naročilo bo dragoceno darilo. 

Zveza prijateljev mladine Slovenije 
Darja Groznik, predsednica 

)v; ·�H 
Z P . .  z· .kt veza nyate')eV Mia.�; 

MladineSlovenije 
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UPORABA ČEBELJIH PRIDELKOV 
ZA ZDRAVJE
Človeštvo že tisočletja uporablja čebelje pridelke 
za zdravljenja in preprečevanja bolezni. Apiterapi-
ja je alternativna veja medicine in nudi možnosti 
komplementarnega zdravljenja. Čebelje pridelke 
uporabljamo tudi v zdravstvene namene, saj vse-
bujejo bioaktivne sestavine. Apiterapevtski pristopi 
se uporabljajo za zdravljenje bolezni in bolezenskih 
simptomov ter za oskrbo ran in poškodb. V apite-
rapiji se uporabljajo vsi čebelji pridelki. To so med, 
cvetni prah, propolis, matični mleček, čebelji strup 
in čebelji vosek. Uporabljajo se lahko kot živila, se-
stavina v kozmetičnih izdelkih in kot sestavine v far-
macevtskih izdelkih. Preden se odločimo za upora-
bo apiterapije, moramo preveriti, ali smo alergični 
na čebelje pridelke. Le tako lahko zagotovimo varno 
apiterapevtsko obravnavo. 
Med je viskozno aromatično živilo. Sestavljajo ga 
voda, sladkorji, encimi, beljakovine, vitamini in mi-
nerali. Barva, okus, vonj in aroma medu so odvisni 
od vrste medu in botaničnega izvora. Med deluje 
antioksidativno, antikancerogeno, protimikrobno, 
protivnetno, protitumorsko, ščiti kardiovaskularni 
sistem in sodeluje pri celjenju tkiv. V preteklosti se 
je med uporabljal za zdravljenje ekcemov, vnetega 
grla, kašlja, astme, splošne telesne oslabelosti in 
zaprtja. Danes so poznani pozitivni učinki tudi na 
področju nevroloških bolezni in pri zdravljenju raka. 
Propolis uporabljajo čebele za zaščito panja pred 
vdori škodljivcev in mikroorganizmov. Propolis ses-
tavljajo rastlinski izločki, pomešani z voskom in izloč-
ki sline čebel delavk. Čebele s propolisom prevlečejo 
stene panja in zamašijo morebitne razpoke. S tem 
preprečujejo vdor in širjenje bolezni. Propolis ima 
antioksidativno, antibakterijsko in protivnetno de-
lovanje ter spodbuja imunski sistem. V apiterapiji je 
propolis uporaben tudi pri oskrbi ustne votline. Ker 
propolis deluje tudi protiglivično, se ga lahko upo-
rablja lokalno za zatiranje glivičnih okužb nohtov. 

Čebelji strup nastaja v strupni žlezi čebel. Tudi čebe-
lji strup ima protimikrobno učinkovitost. Uporabimo 
ga pri zatiranju bakterij, ki so odporne na antibioti-
ke. Uporabo čebeljega strupa v medicini preverjajo 
tudi pri zdravljenju Parkinsonove bolezni, kjer se na-
kazujejo ugodni učinki. Čebelji strup se uporablja pri 
lajšanju kroničnih bolečin in pri zdravljenju artritisa. 
Strup se implicira neposredno s kontroliranim čebe-
ljim pikom ali preko akupunkturnih igel. 
Cvetni prah čebelam predstavlja vir beljakovin. Nas-
tane z zlepljanjem cvetnega prahu, nektarja in sline 
čebel delavk. V cvetnem prahu so ob beljakovinah 
prisotni tudi lipidi, vitamini, minerali in nekateri 
ogljikovi hidrati. Ker je prehranska sestava cvetne-
ga prahu tako ugodna, ga pogosto uporabljamo kot 
prehranski dodatek. Cvetni prah deluje protibakte-
rijsko in protiglivično. Lajša vnetja. Je uporaben do-
datek za podhranjene paciente ali fizično oslabele 
starejše. 
Matični mleček proizvajajo čebele delavke. Z njim 
kratek čas hranijo čebelje ličinke. Matica se prehra-
njuje izključno z matičnim mlečkom. Matični mleček 
je viskozna belo-rumena snov kislega in zbadajoče-
ga okusa. Sestavljen je iz vode, beljakovin, ogljikovih 
hidratov, vitaminov in mineralov. Ima močno imu-
nomodulatorno in protivnetno delovanje. Ugodno 
deluje na nevrone in do neke mere regulira metabo-
lizem sladkorjev in maščob. Ima tudi estrogeno de-
lovanje, ki je ugodno ob menopavzalnih hormonskih 
spremembah. Nudi dobro podporno zdravljenje pri 
onkoloških bolnikih, saj istočasno deluje protitu-
morsko in krepi kahektično/oslabljeno telo. 

Propolis

Matični mleček

Vosek čebele uporabljajo kot gradbeni material. 
Uporaba voska je široka predvsem v kozmetični 
industriji, kjer uporabljajo njegove vlažilne učin-
kovine. Ko ga nanesemo na kožo tvori film, ki kožo 
ščiti pred negativnimi dejavniki iz okolja. Vosek tudi 
vzpodbuja celjenje ran in opeklin. 
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Začenja se jesensko-zimsko obdobje, ko so prehla-
dna obolenja pogostejša. Svoj imunski sistem lahko 
spodbudimo tudi z uporabo čebeljih pridelkov. Za 
ugodne rezultate nam čebelji pridelki služijo kot na-
ravna podpora medicinskemu zdravljenju. 

Literatura: Weis W. A., Ripari N., Lopes Conte F., da Silva 
Honorio M., Sartori A. A., Matucci R. H., Sforcin J. M. 2022. 
An overview about apitherapy and its clinical applications. 
Phytomedicine Plus, 2: 100239. 

Vir fotografij: arhiv ČZS
Ana Janžekovič,

svetovalka za varno hrano JSSČ,
Čebelarska zveza Slovenije

JESENSKI PAJČOLAN
Prišla je jesen. Vsa polja, hribe in doline je prekrila s pisanim 
pajčolanom jesenskega listja. Ptice selivke so se že odselile v 
toplejše kraje. Pri nas so ostale samo še ptice stalnice, pa tudi 
te so prenehale s svojim petjem in žvrgolenjem. Le tu in tam 
še na kakšni zeleni vejici sedi ptiček in poje svojo žalostno pe-
sem. Kmetje so že pospravili svoje pridelke. Le tu in tam še 
seje ali pa orje kmet in pripravlja njivo na zimski počitek. Dnevi 
so vse krajši in hladnejši.
Čez noč bo zapihal mrzel veter ter nam naznanil, da bo zima 
nastopila svoje vladarstvo.
Ta zapis sem namenila predvsem našim občankam in ob-
čanom, ki jih je bolezen priklenila na posteljo ali pa se kako 
drugače ne morejo več sprehajati med travniki in po gozdnih 
poteh naše lepe občine Miklavž. Če sem kateremu izmed vas 
polepšala dan, sem s tem zapisom dosegla svoj namen.
Lepo vas pozdravljam in želim veliko lepega v letu, ki je pred 
nami.

Nada Cafuta

90 LET ELIZABETE PLETERŠEK
Vse je bilo še kako drugače, življenje je teklo z drugačnim ritmom, ko se je 8. novembra 1932. leta v družino 
Sagadin rodila Elizabeta, sicer peta izmed sedmih otrok. 
Spomine na kraj in vse, kar ji je življenje prineslo, je obujala z županom, podžupanjo, predsednikom kra-
jevnega sveta in predstavnikoma DU Dobrovce, ki so jo s posebnim zadovoljstvom obiskali ob njenem 90. 
jubileju. Vse življenje je živela v Dobrovcah, otroštvo in mladost je preživela v spodnjem delu - v vasi, po 
poroki pa na domačiji moža, pri Pleterškovih na gmajni. Nekaj časa je denar služila v tovarni, nato pa ostala 
na kmetiji, za katero je po hitri izgu-
bi moža skrbela s sinovoma. Kljub 
bremenom let in preizkušnjam živ-
ljenja Ribičeva Liza, kot jo poznajo 
domačini, v popolnosti skrbi za dom 
in gospodinjstvo, skrbno pridela ze-
lenjavo na vrtu, z veseljem kuha in 
še kaj speče. 
Da bi zdravje bilo še v prihodnje 
vsaj tako na njeni strani kot doslej, 
ji želi tudi naše uredništvo.

Mateja Pleteršek 



Glasilo občine Miklavž na Dravskem polju

23

Med reševalce, ki nam bodo na dopisnicah ali po elektronski pošti na naslov urednistvo@miklavz.si poslali pravilno rešitev 
nagradne križanke NOVEMBER (samo izpis temnih polj), bomo z žrebom razdelili tri lepe knjižne nagrade. Rešitev s svojim 
polnim naslovom nam pošljite najpozneje do 6. 12. 2022 na naslov Občine Miklavž na Dravskem polju. 
Nagrajenci prejšnje križanke so: Milena Roj (Miklavž), Karolina Vekjet (Skoke) in Duško Rojko (Miklavž).
Geslo nagradne križanke SEPTEMBER: AKTIVNI ZDRAVJU NAPROTI FITNES NA PROSTEM
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ELORO - rdeče in belo italijansko vino iz province Syracuse, RZAV - desni pritok Drine v Srbiji, OSTER, Hans - nemški general (1888-1945), TKAČ, Anton - nekdanji češki kolesar sprinter 

KRIŽANKA NOVEMBER 2022
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PRIREDITEV KRAJ in ČAS PRIREDITVE PRIREDITEV SO PRIPRAVILI
Petek, 2. 12. 2022

PRAVLJIČNA DEŽELA V SKOKAH 
PLOŠČAD PRED DU SKOKE

od 16. 00 do 18. ure
Danica Korošec v sodelovanju z DU, KS in RK Skoke 

ter krajani Skok
Petek, 2. 12. 2022

PODARIMO SI NASMEH – 
prireditev z bazarjem

OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ
od 16. 30 do 18. 00 ure

Učenci in učitelji OŠ Miklavž na Dravskem polju 
in podružnična šola Dobrovce

Sobota, 3. 12. 2022
KOŠARKARSKI TURNIR

ŠPORTNA DVORANA MIKLAVŽ
od 8. 00 do 20. 00 ure Košarkarska šola Miklavž

Sobota, 3. 12. 2022
PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČK V AMFITEATRU 

s sloganom »Lučke nas povezujejo«

AMFITEATER
ob 18. uri

Občina Miklavž na Dravskem polju v sodelovanju s 
Turističnim društvom Miklavž 

in Vinogradniškim društvom Miklavž
Sobota, 3. 12. 2022

KRAMPUSI – strašljiv mimohod
AMFITEATER
ob 18. 15  uri

Občina Miklavž na Dravskem polju 
v sodelovanju z Belimi demoni

Nedelja, 4. 12. 2022
KOŠARKARSKI TURNIR

ŠPORTNA DVORANA MIKLAVŽ
od 8. 00 do 20. 00 ure Košarkarska šola Miklavž

Nedelja, 4. 12. 2022
MIKLAVŠKA NEDELJA

»Žegnanje«

CERKEV SV. MIKLAVŽA
ob 9. 00 uri – Sveta maša in »žegnanje«

ob 10. 30 uri – Pogostitev krajanov

KS Miklavž v sodelovanju z Društvom vinogradnikov 
in posameznimi krajani

Nedelja, 4. 12. 2022
OKRASITEV SMREČICE TER PRIŽIG LUČK 

NA KROŽIŠČU

KROŽIŠČE V SKOKAH
ob 17. 00 uri

Športno rekreacijsko društvo Skoke v sodelovanju 
s KS Skoke

Ponedeljek, 5. 12. 2022
OBISK SVETEGA MIKLAVŽA

S SPREMSTVOM

ob 16.30 – DOM KRAJANOV DRAVSKI DVOR
ob 17.00 – ŠPORTNI PARK DOBROVCE

ob 17.30 – DOM KRAJANOV SKOKE
ob 18.30 – AMFITEATER 

Občina Miklavž na Dravskem polju v sodelovanju z 
Društvom upokojencev Miklavž, s KUD-om Zvonke 

Antoličič Miklavž, s KS Dravski Dvor, s KS Dobrovce, s 
KS Skoke, s KS Miklavž, s Turističnim društvo Miklavž 

in z Društvom vinogradnikov Miklavž 
Sreda, 7. 12. 2022
BOŽIČNI KONCERT

CERKEV SV. MARIJE DOBROVCE
ob 18. 00 uri 

Prosvetno društvo
Mateja Bora – vokalna skupina Lastovke in Coda

Petek, 9. 12. 2022
NOVOLETNO SREČANJE KEGLJAŠKIH EKIP 
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

PROSTORI DU DOBROVCE
ob 9. 00 uri Društvo upokojencev Dobrovce – kegljaška sekcija

Petek, 9. 12. 2022
PRAVLJIČNA DEŽELA V SKOKAH 

PLOŠČAD PRED DU SKOKE
od 16. 00 do 18. ure

Danica Korošec v sodelovanju z DU, KS in RK Skoke 
ter krajani Skok

Petek, 9. 12. 2022
MIKLAVŽEVA TRŽNICA

AMFITEATER
ob 13. uri

Turistično društvo Miklavž v sodelovanju z ostalimi 
društvi

Petek, 9. 12. 2022
OBLAKOVO POTOVANJE

(predstava za otroke 
s plesno-glasbeno zabavo)

AMFITEATER
ob 17. uri

Občina Miklavž na Dravskem polju 
(Alenka Kolman)

Petek, 9. 12. 2022
GOSTINSKA PONUDBA

AMFITEATER
ob 17. uri FUN PLAC GELI, Matic Milec, s. p.

Petek, 9. 12. 2022
KRASITEV BOŽIČNO-NOVOLETNEGA 

DREVESA IN 
PRIŽIGANJE PRAZNIČNIH LUČK

(dvig z avtolestvijo)

GASILSKI DOM MIKLAVŽ
ob 18. 30 uri

PGD Miklavž v sodelovanju
 s Turističnim društvom Miklavž in KS Miklavž

Sobota, 10. 12. 2022
POHOD OB MEJAH OBČINE

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Pričetek pohoda pri
VRTCU VRTILJAK

ob 9. 00 uri
Planinsko društvo Miklavž

Sobota, 10. 12. 2022
POSTAVITEV BOŽIČKA NA FLANČIČU

FLANČIČ DOBROVCE
ob 10. 00 uri 

Prosvetno društvo
Mateja Bora

Sobota, 10. 12. 2022
PRAZNIČNE USTVARJALNE DELAVNICE

KS DRAVSKI DVOR
ob 16. uri

Društvo prijateljev mladine 
Miklavž na Dravskem polju

Sobota, 10. 12. 2022
SMREČICA ZA MEDVEDKA – lutkovna 

predstava za najmlajše

KS DRAVSKI DVOR
ob 17. 00 uri

Športno društvo »Dinamika« 
Dravski Dvor 

Sobota, 10. 12. 2022
NOGOMETNI TURNIR 

»IVANOV TURNIR 2022«

ŠPORTNA DVORANA MIKLAVŽ
od 9. 00 do 19. 00 ure NK Miklavž

Sobota, 10. 12. 2022
MIŠO FRAJER (gledališka predstava)

KULTURNI DOM
ob 18. uri KUD Zvonke Antoličič

Nedelja, 11. 12. 2022
BOROVCI V AMFITEATRU

(vroča čokolada, kuhano vino, miške)

AMFITEATER
ob 17. 00 uri 

Prosvetno društvo
Mateja Bora – mladi borovci

PRAZNIČNI DECEMBER 
v Občini Miklavž na Dravskem polju

2022


