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Obvestila

V letu 2018 je bilo v Občini Miklavž na 
Dravskem polju rojenih 28 deklic in 

26 dečkov, skupaj 54 novorojenčkov.

Staršem iskrene čestitke ob rojstvu 
novih družinskih članov. 

.

MIKLAVŠKE NOVICE

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE 
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

Vabi občane in društva, da predlagajo posameznike, 
ki bi bili pripravljeni sodelovati v ekipi za nudenje prve 
pomoči osebam, katerim bi prišlo do zastoja srca. 
Članom bi bilo omogočeno brezplačno izobraževanje na 
področju prve pomoči in uporabe defibrilatorja. V ekipi bi 
sodelovali člani iz vseh krajev občine, kjer so nameščeni 
defibrilatorji, in sicer v Miklavžu, Dravskem Dvoru, 
Dobrovcah in Skokah. Z defibrilatorjem lahko rokuje vsak, 
ki je bil o uporabi poučen.
Cilj je, da bi se čim večji del populacije seznanil z njegovo 
uporabo. Predloge izbranih članov posredujte na e-mail: 
obcina.miklavz@miklavz.si z oznako za civilno zaščito.

 PROGRAM TVM

Naslednja 507. oddaja TVM bo na sporedu v torek, 29. 1. 
2019, ob 20. uri. 
Ogledate si jo lahko na 270. programskem mestu oziroma 
na spletni strani Občine Miklavž na Dravskem polju.

NAPOVEDNIK ODDAJE:
-izredna seja občinskega sveta
-Vinkov pohod in prvi rez trte
-dobrovški gobarji so imeli občni zbor
-in še mnoge druge novice

ČLANKI V MIKLAVŠKIH NOVICAH
Vse, ki pošiljate prispevke za Miklavške novice vljudno 
prosimo, da naj bodo le-ti čim krajši ter priložene foto-
grafije dobre kakovosti in v formatu JPG. Prispevke po-
šljite na e-pošto: obcina.miklavz@miklavz.si, s pripisom 
ZA NOVICE. Naslednje Miklavške novice izidejo v petek, 
15. 2. 2019, zato vaše prispevke pričakujemo najkasneje  
do ponedeljka, 11. 2. 2019.

DEFIBRILATORJI
 V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Takojšnja pomoč, ki jo lahko nudimo posamezniku pri 
srčnem zastoju, je izredno pomembna. V ta namen so 
v naši občini nameščeni defibrilatorji, ki so na različnih 
lokacijah, in sicer na fasadah naslednjih objektov:
Dobrovce:
1. objekt vrtca Vrtiljak, Kidričeva cesta 55
Dravski Dvor:
2. objekt Doma krajanov Dravski Dvor, Kidričeva cesta 9
Miklavž: 
3. objekt Bell centra, Ptujska cesta 13 in 
4. gasilski dom, Cesta v Rogozo 4
Skoke:
5. objekt Doma krajanov Skoke

DRUŠTVO UPOKOJENCEV MIKLAVŽ
organizira pod zelo ugodnimi pogoji 

LETOVANJE vnučkov z babicami in dedki 
iz vseh krajev občine Miklavž na Dravskem polju

 v času zimskih počitnic v hotelu Delfin v Izoli, in sicer od 
18. 2. do 22. 2. 2019. 

Avtobusni prevoz je zagotovljen.
Informacije in prijave na 
GSM 041 238 627 – Erika
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Dogodki

MIKLAVŠKE NOVICE

PLANINSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ VABI NA 
NASLEDNJE IZLETE: 

PIRAMIDA-KALVARIJA 
ZBOR: v nedeljo, 27. 1., ob 8. uri na trikotniku
POVRATEK V MIKLAVŽ: do 15. ure
OBVEZNA OPREMA: planinska za zimske razmere
PRIPOROČENA OPREMA: zložljive palice
HRANA: iz nahrbtnika
PREVOZ: osebni avtomobili
PRIJAVE: Darinka Kocbek, do 26. 1. 2019
VOD. IZLETA: Darinka Kocbek, tel.: 031 522 573
V primeru slabega vremena izlet odpade. Hoje bo 3 ure.

PTUJ - NOVA VAS – VIDEM – za veterane in druge 
pohodnike
ZBOR: v sredo, 6. 2. , ob 8. uri na trikotniku
POVRATEK V MIKLAVŽ: do 17. ure
OBVEZNA OPREMA: planinska za nizkogorje 
PRIPOROČENA OPREMA: zložljive palice
HRANA: iz nahrbtnika in po poti
PREVOZ: osebni avtomobili
PRIJAVE: Franc Kocbek, do 4. 2. 2018
VOD. IZLETA: Franc Kocbek tel.: 031 644 531 
Ob napovedi slabega vremena izleta ne bo. Hoje bo 4 ure.

Sem dolgo upal in se bal,
slovo sem upu, strahu dal;

srce je prazno, srečno ni,
nazaj si up in strah želi.

France Prešeren

VABILO NA PROSLAVO OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU

Vabimo vas na proslavo ob slovenskem kulturnem 
prazniku, ki bo v četrtek, 7. 2. 2019, ob 18. uri 

v Kulturnem domu v Miklavžu.
V kulturnem programu bodo sodelovali: 

člani KUD-a Zvonke Antoličič, mešani pevski zbor, 
tamburaši in dramska sekcija KUD-a.

Vljudno vabljeni!

KAMNICA-SVETI URBAN-MARIBOR, ob kulturnem prazniku
ZBOR: v petek, 8. 2., ob 8. 20 uri na trikotniku 
POVRATEK V MIKLAVŽ: do 17. ure
OBVEZNA OPREMA: planinska za zimske razmere
PRIPOROČENA OPREMA: zložljive palice
HRANA: iz nahrbtnika in na kmetiji Jošt
PREVOZ: osebna vozila
PRIJAVE: Franc Kocbek, do 7. 2. 2019
VOD. IZLETA: Franc Kocbek, tel.: 031 644 531
Izlet ob slabem vremenu odpade. Hoje bo 4 ure.

SPOMINSKI POHOD NA ZASAVSKO SVETO GORO
ZBOR: v nedeljo, 10. 2., ob 8. uri na trikotniku 
POVRATEK V MIKLAVŽ: do 18. ure
OBVEZNA OPREMA: planinska za zimske razmere
PRIPOROČENA OPREMA: zložljive palice
HRANA: iz nahrbtnika in na koči
PREVOZ: osebna vozila
PRIJAVE: Darinka Kocbek, do 8. 2. 2019 
VOD. IZLETA: Darinka Kocbek, tel.: 031 522 573
Pohod je v vsakem vremenu. Hoje je 4 do 5 ur. Ne pozabite 
pohodnega kartončka.

 PROBLEMATIKA ŠIRITVE LETALIŠČE
Tudi v letu 2019 CI Miklavž nadaljuje s svojimi prizadevanji v 
dobrobit celotnega kraja in širše regije. Čeprav nas marsikdo 
vidi v drugačni luči, se v svojih prizadevanjih borimo za vse 
nas, naše otroke in naše okolje. Pripombe na DPN so bile 
vložene s strani Občine Miklavž na Dravskem polju in krajevnih 
skupnosti, zdaj čakamo na uradne odgovore, pojasnila ter 
popravke s strani pripravljavcev in ustreznih služb, ki bi naj 
spoštovale zakone in naše ustavne pravice (pravico do pitne 
vode, varstva zemljišč in zdravega življenjskega okolja).
Vsem se zahvaljujemo za vsako dobro besedo, misel in 
pomoč, ki nam jih namenite, še posebej hvaležni smo za 
podpise podpore, ki jih še vedno zbiramo in s katerimi se 
počasi približujemo številki 1000. Ker se zavedamo, da je vsak 
trenutek dragocen, vam obrazec, na katerem svojo podporo 
potrdite s podpisom, odslej pošljemo po pošti ali se pri vas 
osebno oglasimo. Potrebno je samo poklicati na mobilno 
številko: 041 236 296.
Ob navedenem vas tudi vabimo k obisku naših FB strani, na 
katerih sproti objavljamo sveže novice:
- »HOČEMO BESEDO«
- »GIBANJE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJSKO OKOLJE«
Topel pozdrav v mrzlih dneh od vseh nas, ki nam je mar.
CI Miklavž


