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Dogodki
DELAVNICA DOMAČE 
KOZMETIKE – MILA 

V okviru Večgeneracijskega centra Štajerska pri ZPM Ma-
ribor želimo razširiti in poglobiti dejavnosti vezane na varstvo 
okolja in ohranjanje narave, spodbujanju zdravega načina živ-
ljenja, samooskrbe in nepotrošniške miselnosti. Med drugim 
želimo pokazati in naučiti, kako lahko iz naravnih materialov 
marsikaj izdelamo sami, pri tem pa prihranimo denar, varujemo 
okolje in bolj zdravo živimo.
Vabimo na delavnico domače kozmetike – IZDELAVA MIL 
PO HLADNEM POSTOPKU (za odrasle), ki bo torek, 25. sep-
tembra, v prostorih KUD Zvonka Antoličič Miklavž na Dra-
vskem polju (Cesta v Rogozo 11). Na delavnici se bodo ude-
leženci seznanili z osnovami izdelovanja naravnih mil (varnost, 
saponifikacija, katera olja so primerna, v kakšnih količinah…) in 
si ogledali, kako poteka izdelovanje mil v hladni tehniki.
Delavnico bo vodila Katra Petre, univ. dipl. biotehnologi-
nja (Lizzy - naravna kozmetika), ki pravi, da naravni izdelki 
niso tako učinkoviti na kratek rok kot kemično obdelani, njihova 
poglavitna prednost pa se izkaže pri daljši uporabi. Naravni iz-
delki namreč ne blažijo samo simptomov, ampak tudi vzroke za 
nastanek nepravilnosti na koži. 
Udeležba na  delavnici je  
brezplačna, prijave zbiramo na  
tel. št. 02 229 94 50, 040 433 
511 ali na e-naslovu info.dum@
zpm-mb.si. 
Dodatne informacije:  
Tadeja Dobaj, 041 532 119,  
tadeja@zpm-mb.si. 

OBVESTILO O SPREMEMBI LOKACIJE VOLIŠČA

Obveščamo vas, da se spremeni lokacija volišča št. 706024, 
Občina Miklavž, Nad izviri 6, 2204 Miklavž, in sicer se  

navedno volišče seli v Kulturni dom v Miklavžu,  
Cesta v Rogozo 11, 2204 Miklavž

Informacije o možnostih izobraževanja in učenja 
odraslih  vam nudi svetovalno središče na Andragoškem 

zavodu Maribor-Ljudski univerzi.
Vabljeni tudi k vpisu v brezplačni program 

Osnovne šole za odrasle. 
Več informacij: 02/234 11 11, Maistrova ulica 5, Maribor, 

http://www.azm-lu.si

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI - 
2018 V NAŠI OBČINI

Vedno večja uporaba osebnih avtomobilov v strnjenih naseljih 
predstavlja slabšo kakovost življenja ljudi. Raziskave namreč ka-
žejo, da imajo naselja, ki se zavzemajo za trajnostno mobilnost, 
opazno ekonomsko prednost. Vrednost nepremičnin z dobro 
kolesarsko infrastrukturo in učinkovitim javnim prevozom je, de-
nimo, višja. Otroci, ki gredo v šolo peš ali s kolesom, dosegajo 
boljše rezultate. Zaposleni pešci in kolesarji v povprečju delajo 
učinkoviteje od voznikov avtomobilov, manjkrat obiščejo zdrav-
nika in manj časa preživijo na bolniški. 
Vljudno prosimo in pozivamo vse občane naše občine, da so-
delujemo v projektu  EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2018 v 
obdobju od 16. do 22. septembra 2018, na tak način, da spre-
menimo potovalne navade: pustimo avtomobile doma in se na 
krajše razdalje po opravkih, nakupih, po poteh v šolo, na obiske 
in podobno, odpravimo peš ali s kolesom. V primeru daljših poti 
pa priporočamo uporabo javnega prevoza - avtobusa.  
Hvala vsem, ki boste aktivno sodelovali v projektu Evropski te-
den mobilnosti, potovali peš, s kolesom ali javnim prevozom.  
»Združuj in učinkovito potuj«.
Program aktivnosti ob EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI 2018, je 
viden na spletni strani občine Miklavž na Dravskem polju. 

Predsednik SPV, Silvo GERMAN

PLANINSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ
VABI NA POHOD

ZBOR: v nedeljo, 16. 9. ob 8. uri na trikotniku
POVRATEK V MIKLAVŽ: do 18. ure
OBVEZNA OPREMA: planinska za sredogorje
PRIPOROČENA OPREMA: zložljive palice    
HRANA: iz nahrbtnika                                    
PREVOZ:  osebna vozila                                
PRIJAVE: Darinka Kocbek
VOD. IZLETA: Darinka Kocbek, tel.: 031 522 573

V primeru slabega vremena, izlet odpade.           
Hoje bo 4 ure.

LOVRENC-VELIKO KOZJE-LOVRENCLOVRENC-VELIKO KOZJE-LOVRENC
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Vabila
MIHA BRUNEC IZBRAN V 

KOŠARKARSKO REPREZENTANCO 
SLOVENIJE U14

To poletje je Košarkarska šola Miklavž dosegla kar nekaj odmev-
nih uspehov, že deveto leto zapored smo naše igralke in  igralce 
peljali na poletne priprave v Poreč, tokrat v rekordnem številu, 
bilo nas je namreč 63.
Igralci našega kluba so postali državni prvaki v ulični košarki 3x3, 
v kategoriji U17. Čestitke Andražu Koresu, Jaki Ročenoviču in Le-
onu Ruprehtu!

Izjemen podvig pa je uspel 
Mihi Bruncu, ki se je uvrstil v 
reprezentanco Slovenije U14, 
s katero zastopa naše barve na 
močnem mednarodnem tur-
nirju Slovenia Ball.
Vsi ti uspehi potrjujejo dobro 
delo našega kluba in so hkrati 
vzpodbuda za naprej.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV  
»MODRA JESEN« DRAVSKI DVOR

vabi
V soboto, 8. Septembra 2018 ob 14. Uri v Dravski dvor na

12. SREČANJE UPOKOJENCEV občine Miklavž na  
Dravskem polju.

Za hrano, pijačo in glasbo je poskrbljeno.
Za upokojence iz Miklavža odpelje avtobus v Dravski dvor po 

ustaljenem voznem redu ob 13. 30.
Prijave in informacije so možne v času uradnih ur na sedežu 

društva ali na tel. številki 041 238 627 – Erika.

NOVA PLESNA SEZONA IN NOVI 
IZZIVI V KLUBU KUŠ NI ME

Plesalci in plesalke Urbanih ritmov že nestrpno pričakujemo 
novo šolsko leto 2018/19. Meseca maja smo si na Europian 
Championship International Dance Open Zagreb priplesali sto-
pničke, ki so nam odprle vrata na WORLD DANCE TALENT CUP 
Bergamo MILANO, kamor se s plesalci iz Miklavža, Maribora, 
Rogaške Slatine, Rogatca in Šmarja pri Jelšah odpravljamo že 
konec meseca oktobra. 
Ponosni smo tudi na našo strokovno vodjo Barbaro Marčič 
Lavrič, ki je postala mednarodna plesna sodnica WADF zveze 
in so jo po Zagrebu med sodniške vrste povabili tudi v Milano.
Seveda, pa se naša plesna pot tukaj ne ustavi. Zraven otroške-
ga plesnega Festivala Winter International Dance Open Za-
greb, kjer nas z mlajšimi otroci pričakujejo že meseca decem-
bra, bomo tudi letos obiskali kar nekaj plesnih festivalov doma 
in v tujini. Naše nastope pa moramo najprej še spiliti in zato se 
bomo kaj kmalu spet vrteli po parketu.
V letošnji sezoni uvajamo nekaj novosti.
Iz neposrednega šolskega okoliša, se selimo v Kulturni Dom 
Dravski Dvor (zraven novih Športnih Igrišč), kar nam bo omogo-
čilo možnost za sprejem tako majhnih kakor tudi velikih novih 
plesočih nogic. Z nami se boste v Urbanih ritmih in programih 
Hopper’s tako lahko vrteli tudi letos in sicer po sledečem urniku:
Vsak ponedeljek: 16.30-17.30- (do 5 let), 17.30-18.30 (6-9 
let), 18.30-19.30 (10-15 let) na na-
slovu: Dom Krajanov Dravski Dvor, 
Kidričeva cesta 9 Dravski Dvor, 2204 
Miklavž na Dravskem Polju.
Vabimo vas, da nas v zvezi z vpisi  
in pričetkom kontaktirate na  
e-naslov: klubkusnime@gmail.com ali 
na tel: 040-858-785.
Se že veselimo vrtenja z novimi prijate-
lji, majhni in veliki KUŠNIKI IN KUŠNICE

NASLEDNJE MIKLAVŠKE NOVICE izidejo v petek 21. 9. 2018, 
zato prosimo vse, ki želite objaviti dogodek, prispevek  

ali obvestilo, da ga v pisni obliki pošljete na  
mail: obcina.miklavz@miklavz.si z zadevo ZA NOVIČKE, 

najkasneje do ponedeljka 17. 9. 2018.

OBVESTILO 
Občane na območjih Dobrovc, Dravskega Dvora in Skok obvešča-
mo, da bodo sklicani ZBORI KRAJANOV na katerih bo obravnava-
na zlasti naslednja problematika:
- Priprava državnega prostorskega načrta za Letališče Edvarda 
Rusjana Maribor,
- Projekt Magna Nukleus - zahteva za uresničitev vseh zavez 
države do Občine Miklavž na Dravskem polju.
Predviden kraj, datum in čas sklica zborov občanov:
KS Skoke, Uskoška ulica 58, sreda, 12.9.2018 ob 18.00 uri,
KS Dobrovce, Kidričeva cesta 55, četrtek, 13.9.2018 ob 18.00 uri,
KS Dravski Dvor, Kidričeva cesta 9, torek, 18.9.2018 ob 18.00 uri.
Sklic zbora občanov bo objavljen na krajevno običajen način 
(oglasne deske in oglasne table) ter na spletni strani občine  
www.miklavz.si.
Vabljeni v čim večjem številu, da skupaj zavzamemo stališča, iz-
razimo svoja mnenja in si odgovorimo na pomisleke in vprašanja!
 Leo Kremžar, župan


