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Zavezanci za plačilo NUSZ lahko na podlagi 13. in 14. člena 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 35/2017,1/18, 
15/19 - v nadaljnjem besedilu Odlok) podajo vlogo za op-
rostitev plačila NUSZ za leto 2020, oprostitve pa so možne 
v naslednjih primerih:

• zavezanci, ki prejemajo stalno socialno pomoč ali 
varstveni dodatek k pokojnini in živijo sami v gospodinj-
stvu,

• zavezanci, ki živijo skupaj z enim ali več družinskimi člani 
oz. člani gospodinjstva in njihovi skupni bruto mesečni 
prejemki na družinskega člana v zadnjih treh mesecih od 
vložitve vloge na člana ne presegajo višine osnovnega 
zneska minimalnega dohodka, določenega na podla-
gi veljavne zakonodaje, ki ureja socialnovarstvene pre-
jemke.  Med slednje dohodke se ne štejejo dohodki, ki 

OPROSTITVE PLAČILA NUSZ ZA LETO 2020
so oproščeni plačila dohodnine oz. se le-ti odštejejo od 
osnovnih prihodkov,

• oprostitev plačila nadomestila je mogoča tudi v drugih 
primerih, ko zavezanec zaide v izjemno težak položaj 
(elementarne in druge nesreče) in če bi bila s tem ogrože-
na njegova socialna varnost. 

Oprostitev je možna največ za eno leto.

Zavezanci lahko oprostitev uveljavljajo z vlogo in dokazi-
li, ki jo vložijo na občini najkasneje do 31. januarja 2020. 
Prepozno vložene vloge za oprostitev se zavržejo.

Obrazec – vloga za oprostitev plačila za stavbno zemlji-
šče za leto 2020 je dostopna na spletni strani občine 
www.miklavz.si. Vse informacije in zahtevane obrazce 
lahko dobite tudi v tajništvu občine v času uradnih ur.

URADNE URE
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

Uradne ure - vložišče
Ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Torek:  8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Sreda:  8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Četrtek:  8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Petek:  8.00 - 12.00, 13.00 - 14.00
Uradne ure - za stranke
Ponedeljek: 8.00 - 12.00
Sreda:  8.00 - 12.00, 14.00 - 16.00
Petek:  8.00 - 12.00
Telefon: 02 629 68 20, Faks: 02 629 68 28, 
Elektronska pošta: obcina.miklavz@miklavz.si,
Spletna stran: www.miklavz.si

URADNE URE: 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 
SKOKE
• vsak drugi torek v mesecu ob 18. uri

KRAJEVNE SKUPNOSTI 
DOBROVCE
• vsak zadnji torek v mesecu ob 18. uri

Na voljo so vam za vprašanja in pobude.
 Vljudno vabljeni.

Naslednjo informativno oddajo TV-Miklavž si lahko ogledate 
v petek, 10. 1. 2020, ob 20. uri, 
v soboto, 11. 1. ob 10. in 20. uri, 
v nedeljo, 12. 1., ob 10. in 21. 25 uri ter 
v torek, 14. 1., ob 11. 25 uri.

Posnetek Božično-novoletnega koncerta bo na sporedu 
v soboto, 11. 1., ob 20. 30 uri in 
v nedeljo, 12. 1., ob 10. 30 uri.

Naveden program kot tudi ostale oddaje (glej spored na www.
obcina.miklavz.si) si lahko ogledate v sistemu televizijskega 
ponudnika Telemach - na programskem mestu 270 ter na 
televiziji NET TV (glej program).

ČLANKI V MIKLAVŠKIH NOVICAH • Naslednje Miklavške novice izidejo v petek, 24. 1. 2020, zato vaše prispevke 
pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 20. 1. 2020, do 7. ure zjutraj na novem elektronskem naslovu 

urednistvo@miklavz.si. 
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Miklavška tržnica v zimskem času obratuje vsak petek med 14. in 17. uro.
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.

PLANINSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ VABI NA NASLEDNJE IZLETE:   

42. POHOD PO POTEH POHORSKEGA BATALJONA
ZBOR: v soboto, 11. januarja, ob 6. uri v DRAVSKEM DVORU pri krajevni skupnosti
PRIJAVE IN VODJA IZLETA: Stojan Ekart, do 9. 1. 2020, tel. 031 457 328

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU – DRAVSKI DVOR – SKOKE – MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
ZBOR: v sredo, 15. januarja, ob 8. uri na novem parkirišču
PRIJAVE IN VODJA IZLETA: Franc Kocbek, do 13. 1. 2020, tel. 031 644 531

38. POHOD ZDRAVJU NAPROTI NA GORO OLJKO
ZBOR: v soboto, 18. januarja, ob 8. uri na novem parkirišču
VODJA IZLETA IN PRIJAVE: Darinka  Kocbek, do 17. 1. 2020, tel. 031 522 573

VINKOV POHOD (MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU – ZGORNJI DUPLEK – TRČOVA –
VODOLE – GORCA – MALEČNIK)
ZBOR: v nedeljo, 19. januarja, ob 8. uri na parkirišču pri vrtcu VRTILJAK
PRIJAVE IN VODJA IZLETA: Franc Kocbek, do 18. 1. 2020, tel. 031 644 531

NOVI BOBNI IN BAS KITARA V ROKE UČENCEV OŠ MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Učenci OŠ Miklavž na Dravskem polju so v torek pred božičem, 24. 12. 2019, dobili v dar nove bobne in bas kitaro. 

Zahvala gre bobnarju Marku Soršaku – Sokiju ''20 za 20'', 
ki je tokrat izbral našo šolo, naše učence, projekt pa je podprl E. Leclerc Maribor. 

Soki pravi: »Otroci potrebujejo glasbo in izobrazbo. Ne podcenjujte tega. /…/« Zato, Soki in E. Leclerc Maribor, HVALA. 


