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Spremljajte naš informativni program.
Vsakih 14 dni nova informativna oddaja.

Najdete nas na 270. programskem mestu vaše televizije

NAPOVEDNIK:
- izredna seja občinskega sveta,
- dan odprtih vrat osnovne šole Dobrovce za občane,
- druženje vrtca z dedki in babicami,
- simbioza gibanja v OŠ Miklavž,
- turnir v ruskem keglanju  v organizaciji DU Modra jesen.

STOPIMO SKUPAJ
V soboto, 21. 10. 2017 ob 8., bomo s skupnimi močmi začeli urejati 
gozdne površine pri igrišču v Skokah. Vabimo vse krajane, ki bi želeli 
pripomoči k lepšemu kraju in omogočiti več gibanja za otroke, da 
se nam pridružijo. Zaželjeno je, da s seboj prinesete orodje (grablje, 
lopate, samokolnice, žage, ...). Za začetek bomo počistili podrast. 
Veseli bomo vsakogar, ki bo pomagal, da bomo neuporaben gozd 
uredili v park. 
Hvala.

KS Skoke 

VABILO OBČANOM NA POSVET
»Kvaliteta zunanjega zraKa v Občini MiKlavž«

Kulturni dom Miklavž na Dravskem polju,  
25. 10. 2017, ob 17. uri

Verjetno še niste pozabili neugodnega stanja onesnaženja zunanje-
ga zraka v zadnji zimi, ki se je zavlekla pozno v pomlad. In že je spet 
tu nova kurilna sezona.
Ker nam ni in ne sme biti vseeno, Občina Miklavž na Dravskem 
polju v sodelovanju z Medobčinskim uradom za varstvo okolja in 
ohranjanje narave, Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in 
hrano (NLZOH), dimnikarsko službo, Mariborsko plinarno ter Ener-
getsko agencijo za Podravje - EnergaP, organizira brezplačno pre-
davanje in posvet, kjer vas želimo seznaniti:
•	 z dejanskim stanjem kakovosti zunanjega zraka v Miklavžu v le-

tnem in zimskem času ter vzroki za takšno stanje (mag. Benjamin 
LUKAN, Uroš LEŠNIK; NLZOH),

•	 s posledicami na zdravje ljudi, posledično pa tudi na ekonomsko 
škodo zaradi bolniških odsotnosti, zdravljenja, invalidnosti in umrlji-
vosti (Vesna HRŽENJAK, dr. med., spec. javnega zdravja; NLZOH),

•	 s predlogi možnih ukrepov za izboljšanje stanja,
•	 kako pravilno pripraviti gorivo in kako rokovati s pečmi na lesno 

biomaso (predstavnik dimnikarskega podjetja oz. družbe),

•	 kako znižati emisije z izbiro okolju primernega energenta (Andrej 
GRAPULIN, Mariborska plinarna),

•	 z načinom pridobivanja subvencij za energetske sanacije in kuril-
ne naprave (Marko ROJS, EnergaP).  Vljudno vabljeni!

dogodki

Prijavite se na prejemanje brezplačnih  
E-obvestil Občine Miklavž na Dravskem polju. 

Prijavo lahko uredite na spletni strani  
www.miklavz.si.

PLANINSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ
                           VABI NA POHOD

ZBOR: v soboto, 4. 11. ob 7.30 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 3. 11. 2017                                    
VOD. IZLETA: Franc Kocbek, tel.: 031 644 531

Pohod je ob vsakem vremenu. Hoje bo 5 ur. 

7 POHOD PO SLOVENJE GORIŠKI 
POTI (VURBEK – PTUJ) 

VABLJENI 

SOBOTA 21.10.2017 15h

477. oddaja 24.10.2017
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PROGRAM PRIREDITEV  - OKTOBER  2017

V SOBOTO, 21. oktobra 2017 od 8. do 11. ure
v KULTURNEM DOMU Miklavž

merjenje holesterola, sladkorja  v krvi,  
krvnega pritiska in ritma srčnega utripa

Člani Društva Glog imajo popust. Aktivni krvodajalci občine Miklavž  
in socialno šibki, imajo meritve brezplačno. PRIDITE TEŠČI!

V  ČETRTEK, 26. oktobra  2017 ob 17. uri 
V KULTURNEM DOMU MIKLAVŽ

PREDAVANJE na temo
»ŽIVLJENJSKI SLOG – DEJAVNIKI TVEGANJA«

Predavanje organiziramo v sodelovanju  
z »Društvom diabetikov«  Maribor. 

Predaval bo predstavnik Zdravstvenega doma 
 Dr. Adolfa Drolca Maribor. 

Po predavanju bo Društvo diabetikov izvajalo brezplačne  
meritve sladkorja v krvi. 

 VLJUDNO VABLJENI!  IO DRUŠTVA GLOG

SPREMEMBA PRAVILNIKA O 
SubvenCiOniranju črPaliŠč v 2017

Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju je na 25. redni seji 
potrdil Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
subvencioniranju izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda 
na območju Občine Miklavž na Dravskem polju. 

Spremembe se nanašajo na javni razpis za dodelitev sredstev: 

•	 omogoči se podaljšanje roka za oddajo vlog, in sicer namesto do  
31. 10. je potrebno vloge oddati do 15. 12. v letu, v katerem se objavi 
razpis, ter

•	 omogoči se, da so upravičenci, katerim je bila odobrena subvencija 
za črpališče, nadalje upravičeni do povrnitve stroškov popravila ali 
nakupa nove črpalke, v kolikor se ta pokvari izven svoje garancijske 
dobe.

25. REDNA SEJA  
ObčinSKega Sveta Občine MiKlavž

Prvo podopustniško snidenje Občinskega sveta Občine Miklavž 
se je zgodilo 5. oktobra 2017. Obsežen dnevni red je doprinesel spre-
membo cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki se 
je spremenila zgolj v deležu Občine Miklavž. Predstavnik Nacionalnega 
laboratorija za zdravje, okolje in hrano je podal Poročilo o kakovosti 
zunanjega zraka v Mariboru in sosednjih občinah v letu 2016. 
Brez posebne razprave se je v nadaljevanju tega rednega druženja po-
trdilo Poročilo o realizaciji proračuna v letošnjem prvem polletju kakor 
tudi rebalans letošnjih občinskih financ. 
V drugi obravnavi se je potrdil Odlok o oddajanju v najem in obreme-
njevanju zemljišč v lasti Občine Miklavž, na podlagi katerega bodo 
odslej odpadli stroški cenitve zemljišč v primeru oddajanja manjših 
občinskih zemljišč v najem oz. obremenjevanja s služnostno ali stavb-
no pravico v manjšem obsegu. 
Prav tako se je v drugem branju potrdil Odlok o pokopališkem redu, ki 
se je pripravil zaradi uporabe žarnih grobov oziroma žarnega zidu na 
miklavškem pokopališču. Uvedlo se bo plačilo turistične takse, namreč 
v prvem branju se je potrdil temu namenjen odlok, ki se bo za drugo 
obravnavo malenkostno dopolnil. 
Kar nekaj vroče krvi je v zadnjih mesecih povzročila začasna ureditev 
prometa v delu Ulice Kirbiševih, Zeleni ulici, ulici Nad gramoznico in 
Antoličičevo ulico v Miklavžu. Na podlagi odločitve občinskega sve-
ta se je imenovala delovna komisija za pripravo, izvedbo in obdelavo 
anketnega vprašalnika o začasni prometni ureditvi prej navedenega 
območja. Anketni vprašalniki so se na določenem območju naselja 
poslali 783 občanom. Na sedež Občine Miklavž se je vrnilo 386 anke-
tnih vprašalnikov, pri čemer je 69,6 % anketirancev jasno izrazilo, da ne 
želijo, da se ohrani sedanji, poskusni režim ureditve prometa. In prav 
to voljo oziroma rezultat ankete je upošteval sestav občinskega sveta 
Občine Miklavž in sprejel sklep, da se začasna prometna ureditev na 
prej navedenem območju ukine. 
Čeprav na tej občinski seji ni bila predvidena obravnava preselitve 

kmetije Kac iz naselja Skok, je svetnik Damijan Simič predlagal dopol-
nitev dnevnega reda s točko, ki se je že obravnavala na 24. redni seji  v 
letošnjem juliju, v času odsotnosti nekaterih svetnikov zaradi dopustov. 
Na takratni občinski seji se je namreč obravnavala preselitev kmetije 
Kac v gozd med Dobrovcami, Skokami in Miklavžem. Ta lokacija v 
gozdu je bila letošnjega julija s 4 glasovi ZA in 5 PROTI, zavrnjena. Po 
pisani razpravi te dodatne točke dnevnega reda, ki se je uvrstila na to 
septembrsko občinsko sejo, so svetniki in svetnice s 6 glasovi ZA in 6 
glasovi PROTI odločili, da sklep ponovno ni bil izglasovan. 
V nadaljevanju so se določila Pravila za izvolitev predstavnikov Občine 
Miklavž v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter določitev 
kandidata za člana Državnega sveta. Dopolnil pa se je tudi Pravilnik 
o subvencioniranju izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda na 
območju Občine Miklavž,  ki odslej določa, da so upravičenci poleg 
subvencije za črpališče upravičeni do povrnitve stroškov popravila ali 
nakupa nove črpalke, če se ta pokvari izven garancijske dobe. 
Županu in občinski upravi je bilo podanih tudi mnogo pobud in vpra-
šanj svetnikov in svetnic, kar pa bo med drugim obsežneje zapisano v 
prihajajočem občinskem glasilu Naši izviri.

Mateja Pleteršek

10. IZREDNA SEJA  
ObčinSKega Sveta Občine MiKlavž

V izrednem sklicu so se občinski svetniki in svetnice srečali v ponede-
ljek, 16. oktobra 2017, ko so bili primorani izpeljati volitve elektorjev 
v volilno telo volilne enote št. 3 za volitve članov Državnega sveta - 
predstavnikov lokalnih interesov, dne 22. 11. 2017. Na podlagi tajne-
ga glasovanja sta bila za predstavnika oziroma elektorja naše občine 
izvoljena Dragica Centrih in Stanislav Petek. Prav tako se je s tajnim 
glasovanjem določil kandidat za člana Državnega sveta - predstavni-
kov lokalnih interesov, v volilni enoti št. 3, za volitve dne 22. 11. 2017, 
kjer pa se je največ glasov svetnikov in svetnic namenilo županu Leu 
Kremžarju.  

Mateja Pleteršek

obvestila


