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dogodki
December v vrtcu Ciciban

DOBRODELNI KOLEDNIKI

Že konec meseca novembra smo se v vrtcu Ciciban začeli pripravljati
na najbolj čaroben mesec v letu – mesec december. Otroci so nestrpni in polni pričakovanj odštevali dni do prihoda vseh dobrih mož,
ki jih obiščejo v tem mesecu. Lučke za Palčkovanje so bile pripravljene in so doma
čakale na tisti dan,
ko bomo z njimi
osvetlili pot dedku
Mrazu.
Do prihoda le tega,
pa smo strokovne delavke vrtca
skrbno načrtovale
dejavnosti v vseh
oddelkih. Tako smo:
peli pesmi, deklamirali deklamacije,
plesali in se zabavali, pokukali v
Miklavžev škorenj,
izdelovali voščilnice, izdelovali eko
okraske za smreko
na igrišču in z njimi
okrasili smreko, oblikovali in izdelovali darilca za starše, poslušali pravljice in izvedli pravljično uro s prof. Ano Koritnik, obiskal in obdaril
nas je dedek Mraz, kjer smo se mu po oddelkih predstavili s krajšim programom, imeli Cici kino,.. prav gotovo pa je zaključek vseh
decembrskih dejavnosti še vedno »Palčkovanje« in tudi letos je bilo
tako. Ker pa je dvorana vrtca premajhna, da bi vanjo lahko povabili
otroke in njihove družine, je letošnja organizacija Palčkovanja bila
malce drugačna. Otroci so si skupaj z vzgojiteljicami v dopoldanskem času v vrtcu ogledali predstavo »Prav posebno darilo«. Pozno
popoldan, ko se je stemnilo, pa smo se z lučkami zbrali na »Flanči-

Vsako leto, v času po novem letu, po Miklavžu hodijo koledniki, ki dobrim ljudem pojejo na pragu hiše. Nekateri jih povabijo, pri nekaterih se ustavijo naključno. Ker na svoji poti
zberejo kar nekaj denarja, ga vsako leto tudi dajo nekomu,
za katerega smatrajo, da bi mu prispevek prav prišel. Zato se
na tem mestu zahvaljujejo vsem dobrotnikom, ki jih prijazno
sprejmejo. Ponovno jih bomo ob večerih lahko na naših ulicah
srečali prihodnje leto.

ču«, se z njimi odpravili na pohod po kraju in tako osvetlili pot dedku
Mrazu, ki se je kmalu po našem prihodu na igrišče vrtca, kjer smo se
pogreli s toplim čajem in posladkali s keksi, s kočijo in spremstvom
zajčkov pripeljal pred vrtec, kjer ga je že nestrpno pričakovala množica otrok in staršev. Tudi tokrat se je razveselil zbrane množice, nas
prijazno pozdravil, zapel skupaj z otroki in nekaterim celo stisnil svojo toplo dlan. Izrekel je le še dobre želje za leto 2018 in se poslovil, saj
je nanj čakalo še veliko otrok v sosednjih krajih.
				

SVETI TRIJE KRALJI IZ DOBROVC
Predvečer praznika Svetih treh kraljev, torej večer pred 6.
januarjem, je v slovenski tradiciji večer oziroma noč koledovanja. Sveti trije kralji torej moški prinašajo na domove s
pesmijo božično sporočilo, dobre želje kot pomen darov, ki
so jih Jezusu ob rojstvu v Betlehemu prinesli Gašper, Miha
in Boltežar. Tradicionalno se
dobrovški trije
kralji namenijo
po domovih
v Dobrovcah,
Skokah, Dravskem Dvoru
ter v bližnji
okolici. Letošnji
petkov večer je
zvezda vodila Antona, Slavkota in Aleša; slednjim je pevska
vez cerkveni pevski zbor v Dobrovcah. Katerim domovom
se je z njihovim prihodom, namenila posebna sreča, pa
izkazuje zapis na hišnih durih: 20-G+M+B-18.

Ksenija Rodeš, vzgojiteljica
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obvestila
Najem žarnih niš na Pokopališču
Miklavž
V letu 2017 je Občina Miklavž na Dravskem polju na Pokopali-

šču Miklavž zgradila žarni zid z 42 žarnimi nišami.
V skladu z Odlokom o pokopališkem redu v Občini Miklavž na
Dravskem polju (Medobčinski uradni vestnik št. 30/17) se pri
prvem zakupu žarnega groba v žarnem zidu obračuna odškodnina v višini 750,03 eur z DDV, kar pokriva stroške postavitve žarnega zidu, nagrobne plošče in poličke. Letni najem
žarnega groba v žarnem zidu pa znaša 14,35 eur z DDV.
Napisi na nagrobnih ploščah so poenoteno določeni s projektom in bodo navodila priložena ob sklenitvi najemne pogodbe. Zainteresirani lahko podajo vlogo za najem na Občinsko
upravo Občine Miklavž na Dravskem polju.

IGRAJMO KITARO
OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA
LETO 2018
Zavezanci za plačilo NUSZ lahko na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini
Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 35/2017 - v nadaljnjem
besedilu Odlok) podajo vlogo za oprostitev plačila NUSZ za
leto 2018, oprostitve pa so možne v naslednjih primerih:
• fizične osebe, ki prejemajo stalno socialno pomoč ali varstveni
dodatek k pokojnini in živijo sami v gospodinjstvu
• zavezanci, ki živijo skupaj z enim ali več družinskimi člani oz.
člani gospodinjstva in njihovi skupni mesečni prejemki na člana
ne presegajo višine osnovnega zneska minimalnega dohodka,
določenega na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja socialno
varstvene prejemke
• če fizična oseba zaide v izjemno težek položaj (elementarne in
druge nesreče) in če bi bila s tem ogrožena njegova socialna
varnost.

Oprostitev je možna največ za eno leto.
Zavezanci lahko oprostitev uveljavljajo z vlogo in dokazili, ki
jo vložijo na občini najkasneje do 31. januarja 2018. Prepozno vložene vloge za oprostitev se zavržejo.
Obrazec – vloga za oprostitev plačila za stavbno zemljišče za
leto 2018 je dostopna na spletni strani občine www.miklavz.
si. Vse informacije in zahtevane obrazce lahko dobite tudi v
tajništvu občine v času uradnih ur (ponedeljek, sredo in petek od 8. – 12. ure, v sredo tudi od 14. - 16. ure).
					

Občinska uprava

V okviru VGC Štajerska je tudi ta mesec aktiven program v naši
občini. In sicer bo 18. 1. 2018 Said Bešlagič iz Doma Danice Vogrinec
med 10. in 13. uro vodil delavnico Kitara in glasba. V kolikor vas
delavnica zanima, lahko za več informacij (tudi kje se bo delavnica
izvajala) in prijavo pokličete na številko 031 659 734.
Uresničite si svoje
večletne želje in se
sprostite ob kitari
in glasbi. Mogoče
je ravno sedaj pravi čas, da obudite
ali osvojite znanje
kitare.

V letu 2017 je bilo v občini
Miklavž na Dravskem polju
rojenih 61 otrok,
od tega 29 fantkov in 32 deklic.

Staršem iskrene čestitke
ob rojstvu novih družinskih članov!
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