
Prenovljeno shemo televizijski kanal TV-Miklavž lahko 
spremljate v sistemu televizijskega ponudnika Telemach, 
in sicer na programskem mestu 270. 

Najzanimivejše oddaje TV Miklavž si lahko ogledate tudi 
na televiziji NET TV. Informativna oddaja Lokalni utrip ima 
stalen termin vsak drugi četrtek ob 18. 30 uri. 

Vabljeni k ogledu. 
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Humanitarno društvo Pravo za VSE nudi v Mariboru 
brezplačne pravne nasvete, in sicer v prostorih Univerze 
v Maribor. Svetovanje poteka vsako sredo od 18. do 20. 
ure v prostorih Univerze v Mariboru (Slomškov trg 15). 
Svetovali vam bodo univerzitetni diplomirani pravniki z 
znanjem in izkušnjami z različnih pravnih področij. 

Predhodna najava ni obvezna, lahko pa svojo prisotnost na 
pravnem svetovanju, vključno z vašim vprašanjem, predhodno 
tudi najavite na elektronski naslov: odgovor@pravozavse.si. 
Več informacij o humanitarnem društvu je na voljo na spletnem 
naslovu: www.pravozavse.si.  

BREZPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE 
NA UNIVERZI V MARIBORU

ČLANKI V MIKLAVŠKIH NOVICAH • Naslednje Miklavške novice izidejo v petek, 11. 10. 2019, zato vaše prispevke 
pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 7. 10. 2019, do 7. ure zjutraj. 

V skladu s 3. odstavkom 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1) ter 
23. členom Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 24/15, 16/17) objavljam:

NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI
Predloga modelov vrednotenja nepremičnin

Predlog modelov vrednotenja bo od 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 2019 javno razgrnjen na spletnem naslovu: 
https://www.mvn.e-prostor.gov.si.
Informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Miklavž na Dravskem polju ob sredah v času uradnih ur. 
V okviru javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov od 1. oktobra 2019 
do 15. novembra 2019. Pripombe se na standardiziranih obrazcih podajo na Občino Miklavž na Dravskem polju.

Župan
mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav.

Vse upokojenke in upokojence Občine Miklavž vljudno vabimo na tradicionalno
13. SREČANJE UPOKOJENCEV  Občine Miklavž na Dravskem polju,

ki bo v soboto, 28. septembra 2019, s pričetkom ob 14. uri pri Domu upokojencev Miklavž (bivši Taborniški 
dom) v Miklavžu.  V primeru slabega vremena bo srečanje v dvorani Kulturnega doma v Miklavžu. PRIJAVE:
UPOKOJENCI MIKLAVŽA: informacije in prijave na sedežu društva ali po telefonu 041 238 627 – Erika
UPOKOJENCI DOBROVC, DRAVSKEGA DVORA IN SKOK: prijave pri predsednikih oz. poverjenikih društev.
Organizator srečanja 2019 je DU Miklavž.

Miklavška tržnica, na kateri prodajajo lokalne kmečke pridelke, obratuje vsak petek med 15. 
in 18. uro (v primeru močnega dežja tržnega dneva ni).
Ponudniki ponujajo naslednje domače izdelke: kekse, testenine, pirine izdelke, med, bučno 
olje, mlečne izdelke, pekovske izdelke (kruh, gibanice, potice), mesne izdelke, marmelade, 
sokove…              Lepo vabljeni na obisk tržnice.

MIKLAVŠKA TRŽNICA
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KONCERT RUBRICUS TRIO

Nastop komorne zasedbe Rubricus Trio, katerega član je 
naš občan Jan Satler - slovenski pianist, bo 27. 9. 2019 v 
Slavnostni dvorani gradu Ptuj (vstop je prost). 
Prisluhnili boste lahko izvedbi kompozicij Ludwiga van 
Beethovna, Dmitrija Šostakoviča in Jahannesa Brahmsa.

Vljudno vabljeni.

Potrebujete pomoč oziroma nasvet pri: 
• izbiri osebnega izbranega zdravnika, ginekologa, pediatra,
• bi si želeli izmeriti vrednost krvnega sladkorja in krvnega tlaka,
• ste žrtev nasilja in ne veste, kam po pomoč,
• želite informacije o zdravem življenjskem slogu,
• želite informacije o Centrih za krepitev zdravja,
• potrebujete le nekoga, ki bi Vam prisluhnil.

Potem ste vabljeni v posvetovalnico vsak drugi torek v mesecu med 11. in 12. uro. 
Patronažna medicinska sestra vas pričakuje v Kulturnem domu v Miklavžu.
Vse storitve so brezplačne.

Ekipa malega nogometa Miklavž se je podala v 
novo sezono 2. slovenske futsal lige 2019/20, 
kjer bo domače tekme igrala v dvorani TŠC 
Tezno Maribor. 

V poletnem prestopnem roku je bila ekipa 
zelo dejavna, saj je pripeljala trenerja futsal 
legendo Darka Križmana, ki bo delil svoje 
znanje in izkušnje z igralskim kadrom. Novinec 
v ekipi je tudi Bojan Klemenčič, ki je v zadnji 
sezoni igral za Ptujčane, prej za Benedikt, zdaj 
pa bo dosegal gole za Miklavž. Klemenčič 
ima izjemno statistiko – v 1. SFL je zbral 82 
nastopov, dosegel je 106 golov, v 2. SFL ima 

VABILO NA TEKMO KLUBA MALEGA NOGOMETA 

77 tekem, zabil je 131 golov. Prišli so tudi Ismar Dedić, Igor Legčevič, Adrijan Legčevič, Damjan Prineg, Tadej Štampar, 
Niko Tisaj, Nik Mršič in Marcel Vindiš.

Prvo kolo je članska ekipa gostovala pri ŠPORTNEM DRUŠTVU EXTREM in jih na krilih Bojana Klemenčiča in Patricka 
Kolara Robnika (vsak po 2 zadetka) premagala z rezultatom 2:4.

V petek, 27. 9. 2019, ob 20. vas vabimo na 2. kolo v dvorano TŠC Tezno in da z glasnim navijanjem podprete fante, ki 
bodo na parketu pričakali ekipo KEBLJA! 

Vljudno vabljeni! 

PLANINSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ VABI NA NASLEDNJE IZLETE:
STARA GRABA - RUDIJEV DOM - ZAVRŠE -ČERMOŽIŠE
ZBOR: v nedeljo, 29. septembra,  ob 8 uri na novem parkirišču
VODJA IZLETA IN PRIJAVE: Franc Kocbek do 28. 9. 2019, tel. 031 644 531

BISTRIŠKA ŠPICA
ZBOR: v sredo, 2. oktobra, ob 7. uri na novem parkirišču
PRIJAVE: Franc Kocbek do 30. 9. 2019, tel. 031 644 531
VODJA IZLETA: Bogomir Mrakič, tel.; 031 644 537
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