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šola in vrtec

Novo šolsko leto in s tem obilo novih doživetij, so z veseljem pri-
čakali otroci, ki so prestopili prag vrtca Ciciban v Dobrovcah. Teh 
je letos kar 65, ki so razdeljeni v 5 oddelkov in sicer dva oddelka 
predstavljajo otroci prvega starostnega obdobja in tri oddelke dru-
gega starostnega obdobja. Živ žav ob otroški iskrivosti pa je narisal 
smeh na obraz tudi vzgojiteljicam: Urški, Barbari, Ksenji, Aniti, Petri, 
Kristini, Bojani in Vanji; ki so skupaj z najmlajšimi že zavihale rokave; 
kot to dokazujejo tudi slike.

NOVO ŠOLSKO LETO, NOVI PRVOŠOLCI
Tudi letos je naša šola sprejela nove prvošolce. Letošnje šolsko leto 
je nekaj posebnega, saj smo prvič 4 oddelčni. Tako imamo 3 prve 
razrede na matični šoli in 1 razred na podružnici Dobrovce. Za do-
brodošlico so prvošolcem učenci višjih razredov pripravili krajšo 
prireditev. Nagovorila jih je tudi ga. ravnateljica Dušanka Mihalič 
Mali. Vsi skupaj pa smo jim zaželeli DOBER VSTOP V ŠOLSKE KLOPI. 

Vrtec Vrtiljak obsega 9 oddelkov, od tega štiri oddelke prvega in 
pet oddelkov drugega starostnega obdobja, v katere je v letošnjem 
letu vpisanih 164 otrok. 
Vsakodnevno življenje v vrtcu omogoča otrokom občutek pripa-
dnosti. Ustvarjamo prijetno vzdušje ter vzpostavljamo trdne vezi 
med vrtcem in družino. 
Veselimo se uspehov, ki jih otroci dosegajo na spontan način ob 
igri v igralnici, telovadnici, na igrišču in v naravnem okolju, ki nam 
nudi mnogo izzivov pri učenju.

OBNOVLJENA ŠOLA 
Popolnoma obnovljena po-
družnična šola v Dobrovcah, 
je odprla vrata svojim učen-
cem, ki so že začeli s šolskimi 
aktivnostmi. Na šoli bodo sedaj 
boljši pogoji za delo in sicer 
ima sedaj šola 5 učilnic, ena iz-
med njih je multimedijska učil-
nica, novo jedilnico, knjižnjico 
in večnamenski prostor. V vseh 
prostorih je nova pohištvena 
oprema, na novo pa je opre-
mljena tudi razdelilna kuhinja. 
Prvi šolski dan, pa smo k njim 
pokukali tudi mi.
Otrokom in učiteljem želimo 
uspešno delo in uporabo no-
vih prostorov.
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LETALSKI CENTER 
MARIBOR 0B SVOJI 

90. OBLETNICI
V počastitev tega visokega klubskega jubileja, se bo v soboto 
9.9.2017 na Športnem letališču v Skokah, odvijal izredno zanimiv 
in bogat program:

od 9:00 naprej razstava zgodovine LCM, 
projekcija slik, ogled mize dosežkov, 
predstavitev letalske šole
ob 11:00 sprejem veteranov LCM
ob 12:30 kulturni program
ob 13:30 ogled letalskega programa v 
izvedbi LCM

Vljudno vabljeni, da skupaj  
z nami počastite  

devet desetletij LCM

ODPIRALNI ČASI
KRAJEVNI URAD MIKLAVŽ
Nad izviri 6, tel.: 02 6292 351
Uradne ure:
torek  od 8.00 do 12.00 in  
           od 13.00 do 15.00
četrtek  od 8.00 do 12.00 in  
 od 13.00 do 15.00

aktualno
BRezPLAČNA IzOBRAževANjA zA 

zAPOSLeNe S PODROČjA RAČuNALNIštvA 
Fundacija PRIZMA nudi BREZPLAČNE PROGRAME USPOSABLJANJ 
za pridobivanje manjkajočih znanj s področja računalništva, 
komunikacije, socialnih veščin, izboljšanja medosebnih odnosov, 
reševanja konfliktov, obvladovanja stresa, upravljanja s spremembami, 
ipd. Več o programih, ki jih izvajajo, najdete na spletni strani občine 
(www.miklavz.si). KONTAKT: 02 333 1 342, www.fundacija-prizma.si, 
info@fundacija-prizma.si

Urška Pavlič, Vasja Bajde

KRVOdAJALSKA 
AKCIJA

Vljudno vas vabimo na krvo-
dajalsko akcijo v Osnovno 

šolo Miklavž, v  
sredo 27. septembra,  
od 7.30 do 10.00 ure.

VABILO NA RAZSTAVO
Člani društva gojiteljev malih živali Gojitelj Miklavž bodo 29. in 30. 
septembra 2017, na nogometnem igrišču pred OŠ Miklavž, pripravili 
razstavo malih živali. Razstava bo za obiskovalce odprta od 9. do 17. 
ure, ogledali pa si boste lahko različne golobe, kunce, perutnino, 
ter druge male živali. Vljudno vas vabimo, da nas obiščete!

društva

obvestila

3. MeDNARODNO SReČANje 
GOBARSKIH DRuštev

GD Snežka iz Dobrovc je že 
tretjič zapovrstjo 26.8.2017, 
izpeljalo mednarodno sreča-
nje, katerega se je udeležilo 
preko 200 gobarjev iz Slo-
venije in Hrvaške ter številni 
drugi obiskovalci; ki so se 
mudili v dobrovškem špor-
tnem parku. Utečen priredit-
veni red je po jutranjem zbo-
ru, vse udeležence popeljal na skupno gobarjenje na Pohorje. Tam 
nabrane gobe so se ob vrnitvi predstavile na pripravljeni razstavi v idili 
Snežkinega učnega parka. Kulturno noto dogodku so pridali Lovren-
ški ljudski pevci iz Juršincev v Slovenskih goricah, Folklorna skupina 
KUD Milke Zorec iz Hotinje vasi ter priložnostni ansambel po imenu 
Žlahta band. Pozno v večer pa je zbrane zabaval skorajda "domači 
muzikant" Marjan Podhostnik. Svojevrstna atrakcija so bili padalci Le-
talskega centra Maribor, ki so na prizorišče prinesli društvena prizna-
nja. Obiskovalci so lahko pokusili gobovo juho, tudi lovski, srnin golaž 
ni manjkal. Za povrh so teknile sladke dobrote in turistične palačinke. 
Kako je bila ta dan namenjena sreča, pa je bilo moč preizkusiti na iz-
redno bogatem srečelovu. GD Snežka zato izreka zahvalo vsem, ki so 
kakorkoli pomagali pri izpeljavi tega dogodka, nenazadnje pa vsem 
sponzorjem in donatorjem, ki so velikodušno izkazali podporo.

Našla se je registrska tablica MB TL-961. Lastnika obveščamo, 
da jo lahko prevzame na Zbirnem centru v Miklavžu.

Mariborski vodovod sporoča, da se je, zaradi visokih dnevnih 
temperatur v mesecu juniju, zelo povečala poraba pitne vode. 
Povečanje predvidevamo tudi v mesecu juliju in avgustu. V takih 
razmerah kapacitete vodooskrbnega omrežja ne omogočajo ne-
motene oskrbe s pitno vodo, posebej v višje ležečih predelih.  Vse 
uporabnike pozivamo, da rabo vode omejijo na osebno in gospo-
dinjsko rabo, ne pa za zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje ba-
zenov. Omejitev rabe pitne vode velja na celotnem območju oskr-
be s pitno vodo in velja do preklica. 
Za upoštevanje in razumevanje trenutne situacije se porabnikom 
pitne vode iskreno zahvaljujemo. 

474. INFORMATIVNA OddAJA TVM 
Uredništvo lokalnega televizijskega programa vas vabi pred male ekrane v 
torek, 12.9.2017 ob 20. uri ali kadarkoli na spletni strani Občine Miklavž 
na Dravskem polju (www.miklavz.si), kjer si bo moč ogledati novo, zanimi-
vo, s šolskim utripom obarvano informativno oddajo.


