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ČLANKI V MIKLAVŠKIH NOVICAH
Naslednje Miklavške novice izidejo konec avgusta, zato vljudno prosimo vse, ki želijo sodelovati pri nastajanju Novic, da nam svoje 
novice, obvestila, povabila… pošljejo najkasneje do ponedeljka, 26. 8. 2019. 
Besedilo naj bo napisano v programu Word, brez oblikovanja ter kratko in jedrnato, priložena fotografija naj bo dobre kakovosti in v 
formatu JPG ter posebej pripeta v elektronsko pošto (ne vstavljajte v Word). Besedila pošljite na e-pošto: obcina.miklavz@miklavz.si ali 
zrinka.majstorovic@miklavz.si s pripisom ZA NOVICE.

V začetku junija je bil v Uradnem listu RS in na spletni strani www.
ekosklad pod oznako 74SUB-OB19 objavljen nov javni poziv za 
dodeljevanje spodbud občanom za nove naložbe rabe obnovljivih 
virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.
V primerjavi s prejšnjim pozivom se je obseg ukrepov, za katere 
je mogoče pridobiti subvencijo, razširil, prav tako se je pri izbranih 
ukrepih zvišala višina spodbude.
Novost, posebej za občane Občine Miklavž na Dravskem polju, 
je tudi ta, da so zaradi sprejetega Odloka o načrtu za kakovost zraka 
pri zamenjavi stare kurilne naprave deležni višje spodbude v primeru 
vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso ali vgradnje toplotne 
črpalke. Do subvencije so po novem upravičeni tudi v primeru 
vgradnje plinskega kondenzacijskega kotla, pri čemer je pogoj, da 
je stanovanjska stavba stara vsaj 9 let (gradbeno dovoljenje izdano 
pred 1. 7. 2010) ter da objekt leži na območju, kjer je prednostni način 
ogrevanja zemeljski plin in je priključitev na zemeljski plin možna.  
Novost novega javnega poziva za občane je hkrati tudi poenostavljen 
postopek za pridobitev subvencije, ki temelji na oddaji vloge po 
izvedeni naložbi in ne več pred začetkom del. Potrebni koraki za 
pridobitev subvencije so tako naslednji: 
1.  Odločitev za naložbo in pridobivanje ponudb, seznanitev s pogoji    
javnega poziva in morebitni obisk svetovalne pisarne mreže ENSVET
2.  Izbira predračuna in izvajalca
3.  Izvedba naložbe in zbiranje dokumentacije za priloge k vlogi za 
subvencijo, zaključek del in plačilo
4.  Oddaja vloge na Eko Sklad prejem odločbe o sofinanciranju
5.  Izplačilo subvencije  v 2 do 3 mesecih
Želimo si, da bi občani razmislili o možnosti energetskih 
naložb in v kar največji meri črpali spodbude Eko sklada. V 
primeru namere po naložbi vas vabimo, da se na telefonski 
številki (02) 2342 363 naročite na brezplačno energetsko 
svetovanje, kjer boste prejeli informacije tako tehnične narave 
kot postopkovne narave, vezane na ustrezno pripravo in 
oddajo vloge na Eko sklad. 

Občina Miklavž na Dravskem polju poziva vse občane - lastnike zemljišč ob občinskih cestah in ob drugih javnih 
površinah, da pregledajo svoja zemljišča in nemudoma obrežejo in odstranijo moteče grmovnice, drevesa in žive 
meje tako, da ne segajo čez mejo parcele na javno površino. Zelenje, ki sega na javne površine, lahko ogroža varnost 
udeležencev v prometu in lahko povzroči škodo na vozilih. Tudi zaraščena javna razsvetljava ne služi svojemu namenu. 
Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, 10/2014) v drugem 
odstavku 11. člena določa, da so lastniki, najemniki ali uporabniki zemljišč dolžni poskrbeti za obrezovanje 
grmovnic, dreves in živih mej tako, da ne segajo čez mejo parcele na javno površino ali na drug način 
ogrožajo varnost občanov.

Uredništvo glasila Naši izviri v skladu s Sklepom o določitvi višine 
avtorskih honorarjev in cen oglaševanja v javnem glasilu Naši izviri 
v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, 11/2019) obvešča vse, 
ki se zanimajo za oglaševanje v Naših izvirih, da je Občinski svet 
Občine Miklavž na Dravskem polju določil nove cene z DDV za 
oglaševanje v javnem glasilu, in sicer za barvni oglas: 
- Cela stran (210 x 280 mm) 240,00 EUR
- Pol strani   120,00 EUR
- Četrtina strani   80,00 EUR
- Osmina strani   40,00 EUR
V primeru, da isti oglaševalec objavlja enak oglas (v istem tekstu in 
obsegu) zaporedoma več kot enkrat, se mu bo priznalo za drugo 
zaporedno in vsako naslednje oglaševanje 10% popusta glede na 
ceno osnovnega oglasa.
Naslednje občinsko glasilo Naši izviri izide septembra in ga na svoj 
dom brezplačno prejme 2985 gospodinjstev. Prav tako približno 100 
izvodov glasila posredujemo bralcem izven območja naše občine. 
Zaradi navedenega še posebej vljudno vabimo domače 
obrtnike, da se s svojo ponudbo in novostmi predstavijo 
širokemu krogu naših občanov.
Za dodatne informacije vam je na razpolago podžupanja 
Dragica Centrih, ki je dosegljiva na telefonski številki:  
02 62 96 823. 
Oglasna sporočila za septembrsko številko posredujte v elektronski 
obliki na naslov obcina.miklavz@miklavz.si do 23. avgusta 2019.

NOV JAVNI POZIV EKO SKLADA ZA 
PRIDOBITEV SUBVENCIJ ZA OBČANE 

OBREZOVANJE MOTEČEGA ZELENJA – DOLŽNOST LASTNIKOV 

PONUDBA ZA OGLAŠEVANJE V NAŠIH IZVIRIH 
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PLANINSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ VABI NA IZLETE 

SOTESKA BÄRENSCHÜTZKLAMM MIXNITZ

ZBOR: v sredo, 3. 7., ob 6. uri na Trikotniku

PRIJAVE: Milan Kirbiš, do 1. 7. 2019 na tel: 031 389 991

KMETIJA RADUŠNIK – SNEŽNA JAMA – KOČA NA LOKI – 
VELIKA RADUHA

ZBOR: v soboto, 6. 7., ob 6. uri na Trikotniku

PRIJAVE: Franc Kocbek do 4. 7. 2019 na tel. 031 644 531

BREGARJEVO ZAVETIŠČE NA PLANINI VIŠEVNIK

ZBOR: v soboto, 13. 7., ob 4. 30 uri pri KS DRAVSKI DVOR

PRIJAVE: Irena Ekart, do 11. 7. 2019 na tel. 051 369 922

Vljudno vabljeni na mednarodno tekmo, 

ki bo v ponedeljek, 1. 7. 2019, ob 17. 30 uri  
v Športnem parku Dobrovce.

FC Kuban Krasnodar (RUS)  :  FK Voždovac (SRB)V poletnih mesecih bo Miklavška tržnica, na kateri prodajajo 
lokalne kmečke pridelke, obratovala 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…
Vabljeni na obisk tržnice.

MIKLAVŠKA TRŽNICA 

MEDNARODNA NOGOMETNA 
TEKMA - ŠP Dobrovce

Župan Egon Repnik je v ponedeljek, 17. 6. 2019, sprejel učence miklavške šole, ki so vseh devet šolskih let izdelali z odliko. Odličnjaki, ki jih je 
bilo 18, so v dar prejeli plaketo »Županova petica«. V prisotnosti podžupanje Dragice Centrih, ravnateljice osnovne šole Dušanke Mihalič 
Mali, predsednice odbora za šolstvo Irene Kos ter občinske uprave je najboljšim čestital, jim zaželel uspešno nadaljnje šolanje ter izrazil upanje, 
da bodo v prihodnje pripomogli k razvoju in prepoznavnosti Občine Miklavž na Dravskem polju.

Royal Rangerji, ki delujemo pod okriljem Društva prijateljev 
mladine Miklavž in smo se celo leto srečevali na naših rednih 
sobotnih srečanjih, bomo šolsko leto zaključili na vseslovenskem 
Rangerskem taboru. Nanj ste vabljeni tudi vsi ostali otroci, od 6. do 
15. leta, ki želite za en teden svoje telefone in računalnike zamenjati 
za naravno in taborniške veščine! Tabor bo potekal od 13. do 17. 
avgusta v Podgozdu na Dolenjskem. Več informacij: FB: Royal 
Rangers Maribor, tel. 031 703 569 - Nina, nina.cizic@gmail.com

Se še spomnite poletnega Fusion rock tabora, ki je lani potekal na OŠ 
Miklavž? Našim šolarjem, starim med 12. in 19. letom, je dostopen 
tudi letos! Odvijal se bo od 30. 6. do 6. 7. na OŠ Starše. »Počitnikarji«, 
ki se boste v tem tednu dolgočasili, se lahko na tabor še prijavite: 
http://drustvovec.si/fusion-camp-maribor/ . Vsi ostali pa ste vabljeni 
na dva Fusion zaključna koncerta: 6. 7. ob 17. uri v Staršah in 7. 
7. ob 10. uri na Drava Centru v Limbušu.

PODELITEV ŽUPANOVE PETICE

POLETNI ROYAL RANGERS TABOR

FUSION ROCK TABOR

Upravna enota Maribor sporoča, da v času od 1. 7. 2019 do 13. 9. 2019 
krajevni uradi na območju Upravne enote Maribor ne bodo poslovali.
V tem času lahko vse upravne storitve opravite na sedežu Upravne enote 
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v času uradnih ur, in sicer:
- v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 12. in od 13. do 15., 
- v sredo od 8. do 12. in od 13. do 18. ter 
- v petek od 8. do 13.
Od 16. 9. 2019 dalje bodo krajevni uradi poslovali po enakem 
urniku, kot poslujejo sedaj.


