PROGRAMSKA IZHODIŠČA ŽUPANSKEGA KANDIDATA DAMIRJA PEKIČA IN
STRANKE DIALOG ZA NAPREDEK ZA LOKALNE VOLITVE 2018

UVOD
V naslednjih vrsticah so zapisani glavni poudarki našega programa za prihodnji mandat. Le-ti
so oblikovani neposredno v obliki projektov. Brez lepih besed in skrivanja za splošnimi
floskulami. Gola dejstva, ki bodo tudi zlahka preverljiva po štirih letih. Preverite!
Projekt: Dokončanje kanalizacije v Dravskem Dvoru
Občina Miklavž na Dravskem polju je skoraj v celoti pokrita s kanalizacijskim omrežjem.
Izjema je južni del naselja Dravski Dvor, ki zajema območje dveh večjih ulic, Ulice 8. februarja
in Lovske ulice. Ta infrastrukturni zaostanek nameravamo odpraviti, saj si vsi naši občani
zaslužijo enake pogoje za kvalitetno življenje.
Projekt: Razširitev Osnovne šole Miklavž
Osnovna šola v Miklavžu je največji objekt v občini, hkrati se v njem v času pouka zadržuje
največje število še posebej občutljivih občanov. Šola je bila temeljito obnovljena leta 2004.
Takratne projekcije števila otrok so kazale izrazito upadanje, saj je bil absolutni minimum
rojstev v Sloveniji dosežen leta 2003. Vendar se število rojstev otrok povečuje, kar je, tudi ob
velikem priseljevanju v občino, povzročilo, da je miklavška šola postala pretesna za skoraj 600
otrok, ki trenutno obiskujejo našo šolo. Zaradi večjega sistema organiziranosti se je potrebno
dogovoriti za nekaj rezervnih prostorov, ki bi jih po dogovoru z Osnovno šolo Miklavž na
Dravskem polju dogradili v najkrajšem možnem času. Podobna situacija je tudi s predšolsko
vzgojo oziroma vrtci. Tudi na tem področju se k rešitvi ni pristopilo sistematično, kar
nameravamo popraviti.
Projekt: Dokončanje pločnikov ob prometnejših cestah
Zdravje občanov je pomembno, zato želimo, v skladu s sprejeto prometno strategijo občine, da
občani čim več poti opravijo peš ali s kolesom. V tem primeru je potrebna tudi ustrezna
prometna varnost, zato želimo zagotovitev pločnikov in kolesarskih poti ob vseh prometnejših
cestah, kamor štejemo Ptujsko cesto (od mosta do bencinske črpalke), Kidričevo cesto (med
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Dobrovci in do konca Dravskega Dvora), Cesto v Rogozo (v dogovoru s hoško občino),
Uskoška ulica (med Skokami in Pizzerijo Mom) ter Lovsko ulico na Dravskem Dvoru.

Projekt: Obnovitev športnega parka v Miklavžu
V naši občini smo lahko ponosni, da imamo v vseh štirih krajih lepe in urejene športne parke.
Zadnjega, v Dravskem Dvoru, smo otvorili v septembru. Sama postavitev objektov je običajno
le začetek zgodbe, saj je objekte potrebno vzdrževati in sčasoma tudi obnoviti. Tako je največji
športni park v občini, miklavškega namreč, že pošteno najedel zob časa. In prav tega v veliki
meri uporabljajo otroci osnovne šole, zato je njihova varnost še kako pomembna. Naj navedemo
nekaj le-teh. Na rokometnem igrišču so se pojavile razpoke. Tudi košarkarji že vrsto let
opozarjajo, da je konstrukcija košev nevarna. To še posebej velja sedaj, saj se je umetna podlaga
dodobra obrabila in je postala zelo spolzka. Tudi osrednje nogometno igrišče ni bilo obnovljeno
že približno 50 let in je podlaga zaradi trdote neprimerna za igranje. Ob vsem tem lahko še
dodamo, da je ta športni park tudi daleč najbolj izkoriščen v naši občini. Vse to nas zavezuje,
da nameravamo obnoviti športni park v Miklavžu.
Projekt: Izboljšanje črpanja evropskih sredstev
V zadnjih tednih je bilo objavljenih nekaj člankov, v katerih so omenjani milijardni zneski
neizkoriščenih sredstev iz evropskih kohezijskih skladov. Žal, v zadnjem obdobju občine niso
znale izkoristiti teh sredstev, kot so to uspešno storile pred lokalnimi volitvami 2014 in s tem v
veliki meri obrnile trend gospodarske rasti v Sloveniji. Razlog za to je predvidoma v tem, da
kohezijska sredstva več niso na razpolago za osnovno infrastrukturo, kot so kanalizacija in
ostala komunalna omrežja. Še posebej velja to za našo občino. Občina se bo aktivno povezovala
z drugimi občinami, gospodarstvom ali drugimi zainteresiranimi, kar ji bo omogočalo
kandidaturo na več področjih sedanje in prihodnjih finančnih perspektiv ter predvsem
pridobivanje sredstev za finančno zahtevnejše projekte, kot je, recimo, večja energetska
samozadostnost občine. Učinkovito črpanje evropskih kohezijskih sredstev bo omogočilo
izvedbo več investicij, ki jih bomo načrtovali v prihodnjih mandatih ter zmanjšalo potrebo po
zadolženosti občine.
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Projekt: Vzpostavitev rekreacijskih poti med kraji v občini
Stres in dolgotrajno sedenje postajata vedno večji problem naše družbe. Ta problem vedno
pogosteje rešujemo s povečanim gibanjem v prostem času, s katerim si krepimo telo in večamo
odpornost. Veseli nas, da je vedno več naših občanov moč zaslediti med sprehodom ali tekom
okoli Miklavške mlake in po okoliških gozdovih. Za še boljše možnosti za rekreacijo, kot tudi
večjo povezanost krajev, želimo, da bi obnovili izbrane gozdne in poljske poti. Trudili se bomo
za prehod po brvi nad kanalom pri plinovodu, saj z njo dobimo naravno povezavo od tretjega
ribnika do Dobrovc. Na izbranih lokacijah (tretji ribnik, Miklavška mlaka, ob športnem letališču
…) želimo tudi naprave za fitnes na prostem. Ob tem nameravamo, v sodelovanju z lastniki
gozda, preprečiti nadaljnjo zaraščanje le-tega.
Projekt: Izboljšanje pogojev za delovanje društev
Naša društva dosegajo tako izjemne rezultate po množičnosti svojega članstva kot tudi po
aktivnosti svojih članov pri raznih občinskih akcijah. Ob tem se pogosto srečujejo s
pomanjkanjem prostora ali z neprimernimi prostori za svoje aktivnosti. Kot primer dobre prakse
navedimo nove klubske prostore NK Dobrovce, ki so plod črpanja evropskih sredstev,
prostovoljnega dela članov društva in sofinanciranja občine. Zgornji del objekta še ni dokončan,
zato še ni na voljo prostorov, namenjenih dobrovškim društvom. Iz tega razloga bomo
dokončali objekt v Dobrovcah. Še več prostorske stiske je občutiti v Miklavžu. Na primer, NK
Miklavž nima legaliziranih svojih prostorov. Prav tako Košarkarska šola Miklavž in Turistično
društvo sploh nimata svojih prostorov. S pridobitvijo evropskih sredstev in ob sodelovanju
društev želimo zgraditi nov večnamenski objekt, ki bo rešil te težave. Morda omenimo še
neprimerno oziroma nevarno možnost izvoza na Ptujsko cesto ob intervencijah, na katerega že
nekaj časa opozarjajo miklavški gasilci.
Projekt: Prijaznejša in dostopnejša občinska uprava
Skozi daljše obdobje je zaznati pritožbe občanov tako o slabi informiranosti o poteku projektov
s strani občinske uprave kot tudi slabi ali celo ne-odzivnosti. Najočitnejši primer se je dogajal
med gradnjo kanalizacije v naseljih Dobrovce in Skoke, ko občani pogosto niso vedeli, kako
do svojih bivališč, ko se vrnejo z dela. Podobnim težavam se želimo, ob uporabi sodobnih
tehnologij in z boljšo organizacijo ter obveščenostjo, tudi s prijaznostjo, v bodoče izogniti, saj
želimo, da je občinska uprava dostopen in prijazen servis občanom.
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Projekt: Prenova ceste Miklavž–Dobrovce
Za eno izmed večjih uspešnic lažjega tiska, knjigo 50 odtenkov sive, imamo v naši občini tudi
povsem praktičen primer. To je cesta med Miklavžem in Dobrovci, ki vsebuje najbrž celo več
kot 50 odtenkov sive. To občinsko sramoto je potrebno urediti, ne pa da z vsakoletnim krpanjem
tako ali tako zapravljamo denar za njeno obnovo.
Projekt: S pogledom v prihodnost
Naš cilj nikakor ni delovanje od volitev do volitev. Zato je naš pogled že sedaj uprt v prihodnost.
Zavedamo se, da vsega ni mogoče postoriti v enem mandatu. Če bi to zagotavljali, bi se lagali.
Zato nekatere projekte, ki zahtevajo več časa in na katere vplivajo tudi zunanji dejavniki,
prestavljamo za en mandat. Eden izmed takšnih je zagotovo izgraditev novega zdravstvenega
doma, nadgrajenega morda z varovanimi stanovanji, morda celo z domom za starejše občane.
Menimo, da tega projekta ni moč izvesti v enem mandatu. Postaviti zidove je še najmanj, toda
le-te je nato potrebno napolniti z vsebino in ob pomanjkanju zdravnikov v Sloveniji je iluzorno
pričakovati, da bodo v naši občini stali v vrsti za zapolnitev prostorov. S tem se vnaprej odpira
prostor za ureditev vaškega jedra s prireditvenim prostorom na dvorišču gasilskega doma in na
lokaciji sedanjega zdravstvenega doma. A o tem čez štiri leta.

ZAKLJUČEK
Med naštetimi projekti je nekaj takih, ki zahtevajo veliko sredstev. To hkrati prinaša težave pri
usklajevanju proračunskih sredstev, glede na obseg izvedenih, potrebnih in željenih investicij
naše občine. Prav tako želimo izvesti nekatere projekte, ki ne zahtevajo veliko finančnih
vložkov, prinašajo pa veliko koristi našim občanom.
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