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obvestila
POZDRAV JESENI 2017

Na čudovito jesensko soboto, 30. septembra, je Turistično društvo 
Miklavž  že sedmo leto zapored pripravilo največjo jesensko turistično 
prireditev Pozdrav jeseni. Pravljična številka sedem je botrovala tudi 
rekordnemu številu sodelujočih društev naše občine in drugih ponu-
dnikov najrazličnejših domačih kulinaričnih izdelkov iz naše in sose-
dnjih občin. Društva, kmetije in drugi ponudniki so se izkazali z izre-
dnim smislom za čudovito pripravljene stojnice, ki so jih poleg slastnih 
dobrot krasili  jesenski šopki in pridelki z njiv in vrtov. Še posebej za-
nimive so bile tiste, ki so ponujale izdelke iz zdravju prijaznih sestavin.
Z veseljem predstavljamo vse sodelujoče, ki so na letošnji prireditvi 
združili moči in za naše občane pripravili veselo sobotno druženje: 
Društvo vinogradnikov Miklavž, RK Skoke, DU Miklavž, GLOG Miklavž, 
DU Skoke, ČD Alojz Greif in Tone Babič, Društvo kmečkih žena Miklavž, 
PD »Mateja Bora« Dobrovce, DU Dobrovce, GD Snežka, DPM Miklavž, 
Društvo Snop Miklavž, KUD Miklavž, Društvo »Gojitelj« Miklavž, Dru-
štvo »Lisjaki« Rače, Turistično društvo Miklavž, KS Dobrovce, Jav-
na dela in Tržnica Miklavž, Avto DUH Miklavž, Bar »Urša« Miklavž in 
Osnovna šola Miklavž. 
Njihovo pestro ponudbo so dopolnjevali domači izdelki in pridelki, ki 
so jih na svojih stojnicah ponujali: Kmetija Frešer iz Kopivnika, Oljarna 
Štumperger iz Rošnje, Kmetija Šolar iz Marjete, Kmetija Frangež iz Bre-
zule in Kmetija Pleteršek iz Dobrovc. 
Osem ekip je tekmovalo v kuhanju štajerske kisle »župe«, veliko število 
naših šolarjev in odraslih mož pa se je pomerilo v šaljivih vaških igrah.
Blizu 600 obiskovalcev je lahko videlo delček kmečkih opravil po starih 
šegah in navadah. Na »skednju« PD Mateja Bora so mlatili pšenico, 
na »domačem dvorišču«  družine Beranič iz Dobrovc pa so bila raz-
stavljena kmečka orodja izpred 53 let. Domači so »žrmljali« koruzo in 
mleli moko. Člani DU Miklavž so pekli krompir, člani DU Skoke pa so 
ribali zelje.  
V kulturnem programu so tako kot vsako leto nastopili otroci vrtcev 
Vrtiljak in Ciciban, zapeli pa so nam nepogrešljivi pevci moškega zbora 
DU Miklavž.
 Milena Roj, Turistično društvo Miklavž

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV 
OB »VESELEM DECEMBRU 2017«

Krepko smo že zakorakali v drugo polovico leta in kaj kmalu bo 
pred vrati »Veseli december«, za katerega si vsi želimo, da bi bil čim 

bolj praznično obarvan.
Občina Miklavž na Dravskem polju v ta namen vljudno vabi k sode-
lovanju v programu prireditev ob »Veselem decembru« vsa društva 
v Občini Miklavž na Dravskem polju, ki želijo s svojimi prireditvami 

in dogodki širšega javnega pomena obogatiti kulturno in družabno 
dogajanje v okviru »Veselega decembra«. 

Dokumentacijo javnega razpisa lahko zainteresirani dvignejo v 
tajništvu Občine Miklavž na Dravskem polju, objavljena je tudi na 

spletni straneh občine. 
Rok za oddajo prijav je 20. 10. 2017.

Veselimo se aktivnega sodelovanja z društvi, ker bomo le s skupnimi 
močmi popestrili in praznično obarvali »Veseli december 2017«.

Župan in občinska uprava Občine Miklavž na Dravskem polju

JAVNI RAZPIS JAVNEGA MEDOBČINSKEGA 
STANOVANJSKEGA SKLADA MARIBOR ZA 

DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
Obveščamo vas, da je od dne 2. 10. 2017 do vključno  

dne 2. 11. 2017 odprt Javni razpis za dodelitev neprofitnih  
stanovanj v najem.  Celotno besedilo razpisa je objavljeno na sple-
tni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor 

http://www.jmss-mb.si in na oglasni deski JMSS Maribor, Grajski trg 
1, Maribor. Obrazec vloge na razpis lahko prosilci dvignejo osebno v 

vložišču JMSS Maribor, lahko pa si jo natisnejo s spletne stani.

OBČINSKO ZEMLJIŠČE NA PRODAJ
Občina Miklavž na Dravskem polju prodaja nepremičnino parc. št. 
764/10, k.o. Skoke, v izmeri 1.659,00m2. Navedena nepremičnina je 
opredeljena kot stavbno zemljišče izven ureditvenega območja za 
poselitev – območje za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš.
Zadnja ocenjena vrednost nepremičnine je bila ugotovljena s cenit-
vijo pooblaščene ocenjevalke vrednosti nepremičnin mag. Danice 
Voglar Štic, univ. dipl. inž., z dne 12.10.2015, in znaša 27,00 EUR/m2 
neto oz. skupaj z 22% DDV 54.647,46  EUR.
Ob morebitnem interesu po nakupu bo naročena nova cenitev zemljiš-
ča ter ponovno izvedeno javno zbiranje ponudb za prodajo nepremič-
nine. Več informacij lahko zainteresirani pridobijo na Občinski upravi.

Grafični prikaz parcele št. 764/10, k. o. Skoke ob Vrtni ulici v Dobrovcah.
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URADNE URE
Uradne ure Občine Miklavž na Dravskem polju

PONEDELJEK: 8.00 - 12.00 
SREDA: 8.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00 

PETEK: 8.00 - 12.00

KURJENJE ODPADKOV V KURILNIH 
NAPRAVAH JE, V SKLADU S PREDPISI 
O RAVNANJU Z ODPADKI V SLOVENIJI, 

PREPOVEDANO.
Uporaba lesne biomase za ogrevanje stavb, pripravo tople sani-
tarne vode in pripravo hrane ima pri nas več kot tisočletno tradi-
cijo. Žal pa pri zgorevanju lesne biomase nastajajo tudi škodljive 
emisije, predvsem, če se kuri biomasa s preveliko vlažnostjo, se jo 
kuri v neprimernih kurilnih napravah ali pa se nepravilno kuri. Po-
leg plinov, ki pri tem nastajajo so najpomembnejše emisije delcev, 
manjših od deset mikronov - PM10. Na njih se v atmosferi vežejo 
tudi ostale snovi; največja nevarna lastnost teh delcev je, da lahko 
prodirajo globoko v pljuča, krvni obtok in po njem v druge organe 
v telesu ter s tem škodljivo vplivajo na zdravje ljudi.

Z namenom zmanjšanja izpustov delcev v zrak iz kurilnih naprav 
na lesno biomaso v nadaljevanju podajamo nekaj informacij, s ka-
terimi lahko vsak posameznik prispeva k čistejšemu zraku.
Za pravilno kurjenje lesne biomase morajo biti izpolnjeni vsaj trije 
osnovni pogoji (kurilna naprava – gorivo – kurjenje):
• sodobna in pravilno vgrajena kurilna naprava,
• izbira primernega goriva (les naj ima čim nižjo vlažnost, drva 

morajo biti zračno suha, polena morajo biti primerne velikosti),
• uporabnik mora kurilno napravo pravilno kuriti, v skladu z navo-

dili proizvajalca.

Delci v telesu in njihov vpliv na zdravje (http://www.siol.net/novice/znanost_in_oko-
lje/2014/05/kaj_morate_vedeti_o_zraku_ki_ga_dihamo_in_njegovih_posledicah.aspx)

Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju
Cesta v Dobrovce 21, 2204 Miklavž na Dravskem polju

DAN ODPRTIH VRAT PODRUŽNIČNE 
ŠOLE DOBROVCE

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na dan odprtih vrat obno-
vljene Podružnice Dobrovce, ki se bo odvijal v petek, 6. 10. 2017, s 

pričetkom ob 16. uri.
Ravnateljica, učenci in zaposleni  

zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju

VABILO
Vabimo vas, da se nam pridružite 

v soboto, 7. oktobra, ob 15. uri, da  pospravimo, kar nam je 
narava v tem letu namenila. 

Pobrali bomo sadove Modre kavčine na Flančiču in jih stisnili na 
stari preši Kaučeve kmetije. Delo bomo združili z ličkanjem koruze. 

Čistili bomo buče in luščili fižol.
Naj bo to, spoštovani občani, naše skupno opravilo, kot bo južina po 

opravljenem delu.
Se vidimo v soboto!

 Vlasta Sagadin, predsednica

MEMORIAL FRANCA FLORJANČIČA
Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž na Dravskem polju,  

prireja v nedeljo, 8. 10. 2017, ob 10. uri, 20. memorial Franca Flor-
jančiča na Športnem parku pri Osnovni šoli v Miklavžu na Dravskem 

polju. Pomerili se bodo pionirke, pionirji in mladinke, mladinci v 
gasilsko - športnih disciplinah. Tekmovali bodo otroci iz GZ Maribor, 

GZ Duplek, GZ Rače - Fram, GZ Hoče - Slivnica,  GZ Starše in GZ 
Miklavž na Dravskem polju.

Prve tri ekipe v vsaki disciplini prejmejo pokal in medalje.  
Najuspešnejši ekipi v posamezni kategorij pa prejmeta  

prehodni pokal.  
Vzemite si čas in pridite spodbujat svojo ekipo.

PGD Miklavž na Dravskem polju

VABLJENI 

SOBOTA 7.10.2017 15.30h
NK DRAVINJA 

Slo. Konjice


