
ODPADKI OB SPREHAJALNIH POTEH 
Nekateri še zmeraj kljub urejenemu 
odvozu odlagajo odpadke ob 
poteh.

Zato, občanke in občani, opozarjajmo 
onesnaževalce! Ne dovolimo jim 
onesnaževati našega okolja. 

Občina Miklavž na Dravskem polju

PROGRAM TVM
510. informativna oddaja TVM bo na 
sporedu v torek, 19. 3., ob 9. in 20. uri.
NAPOVEDNIK ODDAJE:
-pričetek del na povezavi Ul. Kirbiševih in Ptujske c. 
-prireditve v OŠ Miklavž z naslovom Glasba skozi čas
-občni zbor Društva vinogradnikov Miklavž
-občni zbor Društva upokojencev Dobrovce
-pustna povorka v Dobrovcah
-pustno povorko je organizirala tudi osnovna šola
-pustno rajanje v kulturnem domu Miklavž
-koranti so obiskali župana in občinsko upravo

Po oddaji si lahko ogledate celotni posnetek pustne 
povorke v Dobrovcah

MIKLAVŠKE NOVICE

ČLANKI V MIKLAVŠKIH NOVICAH

Naslednje Miklavške novice izidejo v petek, 29. 3. 2019, zato vaše prispevke pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 25. 3. 2019. 

Tedenske novice, 
15. 3. 2019

NOVA POVEZOVALNA CESTA MED ULICO 
KIRBIŠEVIH IN PTUJSKO CESTO

JAVNI VPIS NOVINCEV V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 

Javni vpis novincev v vrtec Vrtiljak in Ciciban za šolsko leto 2019/20 
bo potekal od
18. 3. do 29. 3. 2019 na sedežu vrtca, v enoti Vrtiljak, 
v naslednjih terminih:

DNEVI ČAS

ponedeljek,  četrtek 8. 00 - 15. 30
torek, petek 8. 00 - 15. 00

sreda 8. 00 - 17. 00

Obrazec vloge bo na voljo v enotah Vrtiljak in Ciciban ter na spletni 
strani vrtca (http://www.vrtec-miklavz.si/).

Da bi nas bolje spoznali, bomo v obeh enotah organizirali DAN 
ODPRTIH VRAT – voden ogled vrtca, ki bo v sredo, 20. 3. 2019, od 9. 30 
ure do 10. ure.

Dodatne informacije lahko prejmete tudi preko elektronske pošte: 

vrtec-vrtiljak@guest.arnes.si, ziva.krajnc1@guest.arnes.si ali po 
telefonu (02/629 02 54; 629 02 49).

Otroke, ki so že vključeni v vrtec, ni potrebno ponovno vpisovati!

Od petka, 15. marca, bo Miklavška 
tržnica obratovala med 15. in 18. uro
(v primeru dežja tržnega dneva ne bo).
Lepo vabljeni na obisk tržnice.

MIKLAVŠKA TRŽNICA 
– spremenjen obratovalni čas

NOVA POVEZOVALNA CESTA MED ULICO 
KIRBIŠEVIH IN PTUJSKO CESTO

V začetku marca se je pričela gradnja nove povezovalne ceste med 
Ulico Kirbiševih in Ptujsko cesto. V sklopu projekta bo izvedena nova 
cestna povezava, ki bo nadomestila obstoječe neustrezno križišče 
Ulice Kirbiševih in Ptujske ceste. Ob novi povezavi bodo izvedeni 
pločniki in javna razsvetljava ter novo javno parkirišče s 16 parkirnimi 
mesti. Izvajalec gradbenih del je podjetje Nigrad, d. d. Dela bodo v 
skladu s pogodbo končana do konca junija 2019. Skupna vrednost projekta 
je ocenjena na 137.400 EUR.
Operacijo delno � nancira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega 
sklada.  Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi št. 4: 
Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne 
naložbe št. 4. 4.  Vrednost so� nanciranja znaša do 27.811 EUR.
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Spoštovane izdelovalke in izdelovalci salam!
Vabimo vas k sodelovanju na

2. SALAMIJADI,
ki jo organizira Turistično društvo Miklavž na Dravskem polju

ZBIRANJE VZORCEV: v soboto, 30. 3. 2019, od 16. – 17. ure v kletnih 
prostorih Občine Miklavž
OCENJEVANJE SALAM: v petek, 5. 4. 2019, v kletnih prostorih Občine 
Miklavž
RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV PRIZNANJ: petek, 12. 4. 2019, 
ob 18. uri v dvorani kulturnega doma v Miklavžu
KONTAKTNA OSEBA: Zdenko Čuš, GSM 040 567 411

Ocenjevanje bo potekalo po pravilniku Zveze društev salamarjev 
Slovenije.

PETA PREDSTAVA IZ CIKLA ABONMA KOMEDIJE 2018/2019 
V MIKLAVŽU

Abonmajski cikel Komedije 2018/2019 nadaljujemo v Miklavžu to nedeljo, 
17. 3. , ob 18. uri s predstavo VSAKEMU SVOJE v izvedbi gledališke skupine 
KUD Kapla.
Da se je koncept gledališkega abonmaja zasidral med publiko, 
dokazuje, da smo se pred 16 leti, ko smo s tem začeli, odločili 
pravilno. Ljudje potrebujemo smeh. Kot zasilni ventil, skozi katerega 
se sproščajo napetosti, ki se kopičijo v nas, ali pa kot ogledalo, ki 
ga nastavljamo publiki in opozarjamo na krivice oz. nepravilnosti v 
sodobni družbi. 
Točno tak namen ima tudi pričujoča predstava, kjer se zdrava pamet 
zoperstavi pohlepu. Upajmo samo, da se bo to enkrat končno 
pokazalo tudi v resničnem življenju, ne samo na odru.
Dogajanje je v sedanjem času, ko si Zofka, starejša gospa, zaželi 
nove družbe. V toplicah si najde Lojzeta in ga pripelje domov k sebi. 
Te družbe pa ni vesel sin Emil, še manj pa svakinja Vanda, ki ima že 
polno načrtov s prodajo Zofkinega stanovanja. V zgodbo se vplete še 
Zofkina sestra s svojim novim fantom in njena hči. Ampak Zofka se ne 
da, zato se odloči, da bo razplet uredila po njeno.
Vam je to kaj znano? Torej pridite in poglejte, kako so se 
s tem problemom spoprijeli  igralci iz Kaple na Kozjaku. 
Vstopnine, kot po navadi, ni.

PROSVETNO DRUŠTVO MATEJA BORA

V nedeljo, 24. marca, ob 16. uri, smo za vas v 
prostorih KS Dobrovce pripravili URICO SMEHA. 
V sodelovanju s KS Dobrovce bomo urico 
združili tudi s praznovanjem materinskega dne. 
Vljudno vabljeni!

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.
Vljudno vabljeni!

18. 03. 2019 14:00 - 15:00 DDV MB Drago Perger 031 659 734 Brezplačno psihološko svetovanje
21. 03. 2019 10:00 - 13:00 DDV MB Said Bešlagič 031 659 734 Kitarske delavnice

25. 03. 2019 14:00 - 15:00 DDV MB Drago Perger 031 659 734 Brezplačno psihološko svetovanje
28. 03. 2019 10:00 - 13:00 DDV MB Said Bešlagič 031 659 734 Kitarske delavnice

AKTIVNOSTI VEČGENERACIJSKEGA CENTRA ŠTAJERSKA V NAŠI OBČINI

VGC Štajerska bo v prostorih Občine Miklavž na Dravskem polju izvajala naslednje delavnice:

Podrobnejše informacije o vseh delavnicah, ki jih bodo izvajali tudi na drugih lokacijah, najdete na spletni strani naše občine  www.miklavz.si.
Vljudno vabljeni!


