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ČLANKI V MIKLAVŠKIH NOVICAH • Naslednje Miklavške novice izidejo v petek, 22. 11. 2019, zato vaše prispevke 
pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 18. 11. 2019, do 7. ure zjutraj. 

Predstavniki KS Dobrovce imajo vsak zadnji torek v mesecu ob 18. uri odprta vrata
za krajane, kjer so jim na voljo za vprašanja in pobude. Vljudno vabljeni.

BREZPLAČNI PREVENTIVNI 
TEHNIČNI PREGLEDI 

MOTORNIH VOZIL

Bliža se zimski čas in na vozilih bo potrebno letne pnevma-
tike zamenjati z zimskimi. Temeljito je potrebno preveriti 
tudi zavore, krmilni sistem, luči ter ostale naprave. Da bos-
te prepričani, da je vaš jekleni konjiček dobro pripravljen na 
zimo, priporočamo, da opravite brezplačni preventivni teh-
nični pregled vozila. Za občane Občine Miklavž na Dravskem 
polju bodo brezplačni tehnični pregledi potekali v petek, 15. 
novembra 2019,  od 8. do 10. ure v prostorih AMZS PE Ma-
ribor, Zagrebška cesta 25. 

NAJZANIMIVEJŠE VSEBINE NA 

OD 8. DO 12. NOVEMBRA 2019
Naslednjo 521. informativno oddajo TV-Miklavž si lahko 
ogledate v petek, 8. 11., ob 20. uri, v soboto, 9. 11., ob 10. 
uri in v nedeljo, 10. 11., ob 20. uri., in sicer v sistemu tele-
vizijskega ponudnika Telemach - na programskem mestu 
270. Na navedenem programskem mestu si lahko ogleda-
te tudi posnetek 9. redne seje Občinskega sveta Občine 
Miklavž na Dravskem polju, ki bo na sporedu v petek, 8. 
11., ob 21. 30 uri in v soboto, 9. 11., ob 11. 30 uri.
Na televiziji NET TV bo Informativna oddaja TV-Miklavž 
na sporedu v petek, 8. 11., ob 21. uri.
Vljudno vabljeni k ogledu.

AKTIVNOSTI VEČGENEREACIJSKEGA CENTRA ŠTAJERSKA V NAŠI OBČINI 
– KLETNI PROSTOR OBČINE
V okviru VGC Štajerska vljudno vabljeni na:
• Kreativno delavnico: 14. 11. 2019 med 10. in 13. uro
• Delavnico z Zmagom: 21. 11. 2019 med 10. in 13. uro
• Kitarsko delavnico: 28. 11. 2019 med 12. in 13. 30 uro.
Brezplačno socialno svetovanje in brezplačna pravna pomoč – obe storitvi se bosta odvijali po predhodni najavi na 
telefon: 031 659 734 – Said ali 040 227 728 – Tina ter na elektronski naslov VGC-STAJERSKA@danica-vogrinec.si 
Več o dejavnostih VGC Štajerska si lahko preberete na njihovi spletni strani http://www.vgc-stajerska.si/ in spletni 
strani občine obcina.miklavz@miklavz.si .

PRVI STARŠEVSKI VEČER NA OŠ MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Na OŠ Miklavž na Dravskem polju se zavedamo, da je poglabljanje in nadgrajevanje že utečenih oblik 
sodelovanja s starši zelo pomembno za doseganje optimalnega razvoja posameznega otroka, učenca. 
Zato bo v sredo, 13. 11. 2019, ob 17. uri v jedilnici naše šole potekal prvi starševski večer. Predavateljica 
bo Ana Nina Jäger, magistrica prava in mediatorka, ki se v zadnjih letih intenzivno ukvarja s šolskim pravom. 
Verjamemo, da bo pritegnila pozornost in da bo marsikdo našel odgovor na zastavljeno vprašanje. Zato tako starši 
vrtčevskih kot tudi šolskih otrok vljudno vabljeni.

MARTINOVANJE
Društvo vinogradnikov Miklavž vabi svoje člane in občane občine Miklavž na MARTINOVANJE v 
Miklavžu, ki bo v nedeljo, 10. novembra 2019, ob 15. uri ob Taborniškem domu, Ulica Kirbiševih 
v Miklavžu. Po šegah naših prednikov je to obdobje, ko iz nemirnega mošta postaja krotko vino, 

s katerim moramo pametno ravnati. Ob tej priložnosti bomo opravili krst mošta in nazdravili novemu 
vinu. Vabljeni!

URADNE URE KRAJEVNE SKUPNOSTI DOBROVCE

KRAJEVNI PRAZNIK KS DOBROVCE
Spoštovani,
ob krajevnem prazniku KS Dobrovce vas vljudno vabimo na prireditev v torek, 12. 11. 2019, 
s pričetkom ob 17. 30 uri v dvorano KS Dobrovce, Kidričeva cesta 55, Dobrovce. 
        Svet KS Dobrovce
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Zavod za psihoterapijo, izobraževanje in znanost Pamina Mari-
bor organizira v sodelovanju z Občino Miklavž na Dravskem polju 
brezplačno predavanje z naslovom “Pretirana čustva” v prosto-
rih Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju 20. 11. 2019 ob  
16. 30 uri. 
Namen predavanja je pomagati staršem, starim staršem ter dru-
gim strokovnjakom, ki delajo z otroki, da spoznajo in razumejo 
predstave o lastnem čustvovanju, s katerimi vplivajo na razvoj 
otrokovega čustvenega sveta. In predvsem to, kako lahko odrasli 
otroku pomagajo razviti pravilen zemljevid lastnega čustvovanja 
in kako lahko preprečijo razvoj neprimernega, škodljivega čustvo-
vanja do sebe in drugih. Posebej je poudarek na tem, kako si bo 
otrok v življenju s pomočjo lastnih čustev pomagal v zapletenem 
svetu odraslih.  Vljudno vabljeni!

PRETIRANA ČUSTVA – 
PREDAVANJE PRIZNANEGA PSIHOTERAPEVTA 

MILENKA KOVAČEVIĆA V OŠ MIKLAVŽ

LJUBITELJSKE IZDELOVALKE IN IZDELOVALCI SALAM! 
Prišel je čas za pripravo salam za sodelovanje na 3. SALAMIADI z ocenjevanjem salam, ki bo v 
aprilu v času občinskega praznika Občine Miklavž na Dravskem polju.
Ocenjevanje bo potekalo po pravilniku Zveze društev salamarjev Slovenije. O točnih datumih boste pravočasno obveščeni. 
Kontaktna oseba: Zdenko Čuš, tel. 040 567 411

ABONMA KOMEDIJE TUDI LETOS
V nedeljo, 17. 11. 2019, ob 18. uri vljudno vabljeni v kulturni dom na komedijo, ki 
jo bo predstavila skupina iz najbolj zahodnega dela naše države: KD Repentabor. 
Sedem oseb, sedem različnih karakterjev, sedem različnih pogledov na svet. 
Mestni park, za katerega velja, da je zapuščen in neobiskan, naenkrat postane 
središče dogajanja. Zveni zanimivo? Torej se vidimo naslednjo nedeljo ob 18. uri v 
kulturnem domu v Miklavžu. Vstopnine ni. 

MARTINA IPŠA V 
KULTURNEM DOMU

Najboljša slovenska stand up komičarka, 
Martina Ipša, prihaja prvič v Miklavž na 
Dravskem polju, in sicer s predstavo ŠOVBIZNIS. 
Vstopnice za stand up, ki bo v Kulturnem domu 
v Miklavžu 16. 11. 2019, lahko kupite na spletni 
strani www.standupsi.com ter na Petrolu, pošti 
in Eventimu. Cena vstopnice v predprodaji 9 
EUR, redna cena 14 EUR.
Vljudno vabljeni!

POHOD PO LEVSTIKOVI POTI (LITIJA - ČATEŽ) 
ZBOR: v soboto, 9. november, ob 6. 30 uri na 
novem parkirišču 
VODJA IZLETA IN PRIJAVE: Franc Kocbek, 
tel. 031 644 531

LENART – ZAVRH – SPODNJA VOLIČINA
ZBOR: v sredo, 13. novembra, ob 8. uri na novem parkirišču
VODJA IZLETA IN PRIJAVE: Franc Kocbek, do 11. 11. 2019,
tel: 031 644 531

PLANINSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ VABI NA NASLEDNJE IZLETE:
KROŽNA RAZGLEDNA POT KAPLA
ZBOR: v nedeljo, 17. novembra ob 8. uri na novem parkirišču
PRIJAVE: Franc Kocbek, do 16. 11. 2019, tel: 031 644 531                    
VODJA IZLETA: Barbara Štandeker, tel: 031 443 570

RAŠICA
ZBOR: v nedeljo, 17. novembra, ob 8. uri pri Krajevni skupnosti 
Dravski Dvor
VODJA IZLETA IN PRIJAVE: Stojan Ekart, do 15. 11. 2019, 
tel. 031 457 328

V torek, 12. novembra 2019, ob 17. uri organiziramo stro-
kovno predavanje na temo Delovanje prebavne cevi (že-
lodec, dvanajsternik, črevesje), ki bo v Kulturnem domu 
v Miklavžu. 
Predaval bo dr. med. Andrej ZAFOŠNIK, specialist inter-
ne medicine, zaposlen na gastroenterološkem oddelku 
UKC Maribor, ki bo tudi odgovarjal na vaša vprašanja. 
Predavanje je namenjeno vsem občanom Miklavža, zato 
vljudno vabljeni!

STROKOVNO PREDAVANJE – 
DELOVANJE PREBAVNE CEVI


