
Občina Miklavž na Dravskem polju

AKTIVNOSTI VEČGENERACIJSKEGA CENTRA 
ŠTAJERSKA V NAŠI OBČINI

Obveščamo vas, da bo VGC Štajerska tudi v mesecu marcu izvajala 
delavnice v prostorih Občine Miklavž na Dravskem polju, in sicer ob 
četrtkih med 10. in 13. uro. Kot prva se bo dne 7. 3. 2019 ob 10. uri 
predstavila Manuela Strmšek s svojimi zanimivimi potopisi iz njenih 
čudovitih potovanj. Sledile ji bodo kreativna delavnica z Zlatko Ornik 
in kitarske delavnice s Saidom Bešlagičem. Podrobnejše informacije 
o vseh delavnicah, ki se bodo izvajale tudi na drugih lokacijah, 
najdete na spletni strani naše občine  www.miklavz.si.
Vljudno vabljeni!

VZDRŽEVANJE GOZDOV NA MEJI Z OBČINSKIMI CESTAMI
Zaradi preprečitve poškodb na prometnih površinah in škode med odvijanjem prometa Občina Miklavž na Dravskem polju poziva lastnike 
gozdov, da odstranijo dele dreves, ki segajo v zračni prostor preko meje zemljišča z občinsko cesto.
V primeru, da bi opravljanje vzdrževalnih del v gozdu na meji z občinsko cesto lahko oviralo ali ogrožalo promet ali poškodovalo cesto, je pred 
pričetkom del potrebno pridobiti soglasje občinske uprave, v katerem se določijo pogoji za opravljanje teh del.

PROGRAM TVM
Ponovitev 509. informativne oddaje TVM bo na sporedu v 
torek, 5. 3. 2019, ob 9. in 20. uri.
NAPOVEDNIK ODDAJE:
-Gradnja kanalizacije v Dravskem Dvoru
-Vpis v 1. razred osnovne šole
-Občni zbor PGD Miklavž
-Občni zbor OO RK Miklavž

URADNE URE MEDOBČINSKEGA URADA ZA VARSTVO OKOLJA 
IN OHRANJANJE NARAVE

Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave bo v letu 
2019 vsako drugo sredo v mesecu od 14. do 16. ure v prostorih 
občine Miklavž na Dravskem polju odgovarjal na vprašanja 
občanov, povezanimi z nalogami, ki jih urad izvaja: 

- Varstvo zraka
- Varstvo površinskih in podzemnih voda
- Varstvo pred hrupom in izdaja dovoljenj za začasno prekomerno 
obremenitev okolja s hrupom za javne prireditve na prostem
- Ohranjanje narave
- Informiranje javnosti

Veseli bomo tudi pobud, predlogov, sugestij in razmišljanj o 
okoljevarstvenih temah.

Občane prosimo, če lahko svoja vprašanja predhodno pošljejo na 
naslov: info.okolje@maribor.si

MIKLAVŠKE NOVICE

PREPOVED KURJENJA V NARAVI - VELIKA POŽARNA 
OGROŽENOST RAZGLAŠENA PO VSEJ SLOVENIJI

Uprava RS za zaščito in reševanje je od 25. 2. 2019 naprej na 
območju celotne Slovenije razglasila veliko požarno ogroženost 
naravnega okolja. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti 
je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali 
drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano 
tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih 
objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali 
izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega 
okolja izvajala poostren nadzor.

ČLANKI V MIKLAVŠKIH NOVICAH

Vse, ki pošiljate prispevke za Miklavške novice vljudno prosimo, da naj bodo le-ti čim krajši ter priložene fotografije dobre kakovosti 
in v formatu JPG. Prispevke pošljite na e-pošto: obcina.miklavz@miklavz.si, s pripisom ZA NOVICE. Naslednje Miklavške novice 
izidejo v petek, 15. 3. 2019, zato vaše prispevke pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 21. 3. 2019.

Obvestilo - zbiranje prispevkov za Naše izvire
Naslednja številka Naših izvirov bo izšla v marcu, zato 
prosimo vse sodelavce, da svoje prispevke pošljejo na 

naslov uredništva najkasneje do 15. marca 2019.

Tedenske novice, 
1. 3. 2019

Spoštovane občanke, 
iskrene čestitke ob dnevu žena.
Vaš župan
mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav.



Krajevna skupnost Dravski Dvor vabi 
dekleta, žene in matere na 

PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA, 
ki bo v soboto, 9. 3. 2019, ob 17. uri v prostorih 

KS Dravski Dvor.
Prijazno vabljene!

Spoštovani starejši občani, babice, dedki in vsi ljubitelji osnovnega 
računalniškega znanja!
V šolskem letu 2018/2019 na šoli ponovno izvajamo projekt Simbioza. 
V jeseni 2018 ste nekateri izmed vas že sodelovali v Simbiozi giba, kjer 
ste se vnukinjam in vnukom pridružili pri športnih aktivnostih v šoli.
V mesecu marcu 2019 pa želimo za vas organizirati štiri računalniške 
delavnice, kjer se boste učili osnov uporabe računalnika, interneta, 
elektronske pošte in lahko boste sklepali nova prijateljstva preko 
spleta. Delavnice bodo brezplačne, potekale bodo v računalniški 
učilnici šole in bodo temeljile na medgeneracijskem sodelovanju in 
prenosu osnovnega računalniškega znanja z mladih na starejše. 
Vljudno vabljeni!
Prijave na telefon: 02/ 629 02 46 
ali e-mail: andreja.rinc@guest.arnes.si

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE V OKVIRU PROJEKTA SIMBIOZA ŠOLA

VABILO NA KONCERT PEVSKIH ZBOROV

Vabimo vas, da se 23. marca ob 18. uri udeležite koncerta pevskih zborov.
Nastopali bodo: mešani pevski zbor Rače, moški pevski zbor Društva upokojencev Miklavž in ženska vokalna skupina Lastovke – PD Mateja Bora.
Koncert bo v dvorani Krajevne skupnosti Skoke. Vse ženske čaka majhna pozornost.

Vljudno vabljeni!

PRAZNOVANJE MATERINSKEGA DNE
V nedeljo, 24. marca, ob 11. uri dopoldne, se bomo z 
avtobusom odpravili proti Slovenskim goricam nato pa se 
po panoramskem ogledu odpeljali v Komarnico na turistično 
kmetijo BREZNIK, kjer bomo praznični materinski dan zaključili 
s kosilom in veselim druženjem.
Prijave sprejema Erika Lešnik na mobilni telefon 041 238 627

Občina Miklavž na Dravskem polju
MIKLAVŠKE NOVICE Tedenske novice, 

1. 3. 2019

PLANINSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ VABI 
NA NASLEDNJA IZLETA:  

ŠOBER –  PLANINSKI DOM KOZJAK NA TOJZLOVEM VRHU – 
BRESTANIŠKI JAREK – ŽAVCARJEV VRH - ŠOBER
ZBOR: v nedeljo, 3. 3., ob 8. uri na trikotniku

LENART V SLOVENSKIH GORICAH – NADBIŠEC - ZAVRH – 
SPODNJA VOLIČINA
ZBOR: v nedeljo, 10. 3., ob 8. uri na trikotniku

PD MATEJA BORA DOBROVCE
organizira

PUSTNO POVORKO »FAŠENK 2019«
V NEDELJO, 3. MARCA 2019 ob 13. uri, PRIČETEK 

na SKOKAH - predstavitev, ob 13. 30 uri na DOBROVCAH - 
glavna predstavitev,  ki ji sledi razglas »NAJMASK«  in rajanje za 

maske in gledalce.
VABLJENI STARI IN MLADI, SUHI, DEBELI, RESNI, VESELI, 

DA BOMO NA PUSTA SKUPAJ NORELI!

OTROŠKO PUSTNO RAJANJE  
Člani Društva prijateljev mladine Miklavž 
organiziramo v soboto, 2. marca 2019, od 16. 
do 17. 30 ure v Kulturnem domu Miklavž 
OTROŠKO PUSTNO RAJANJE.
Otroci, ki se radi našemite pridite in zaplešite z nami. Čakata vas 
krof in sok.

Vljudno vabljeni!

PROGRAM DELAVNIC
DATUM IN 

URA TEMA

6.3.2019
13:00

RAČUNALNIK:
- spoznavanje računalnika in zapisovanje ter oblikovanje 
besedil v wordu

13.3.2019
13:00

KLIK V SVET (internet):
- spoznavanje interneta

20.3.2019
13:00

BREZ ELEKTRONSKE POŠTE NE GRE:
- uporaba elektronske pošte

27.3.2019
13:00

PRIJATELJI NA SPLETU:
- spoznavanje družabnih omrežji


