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Spoštovane občanke in občane obveščamo,
da bo Občinska uprava Občine Miklavž na Dravskem polju ponovno pričela z delom 

na stari lokaciji v obnovljenih prostorih na naslovu Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju.

Prvi delovni dan občinske uprave za stranke na navedeni lokaciji bo 
v ponedeljek, 23. novembra 2020. 

Občinska uprava in župan v času epidemije bolezni covid-19 poslujeta v skladu z usmeritvami  
Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o razglasitvi epidemije 

nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije ter odredbo župana o preventivnih ukrepih za 
preprečevanje širjenja koronavirusa (SARS-Cov-2).

Zaradi preprečevanja širjenja bolezni covid-19 je obisk občinske uprave možen le v nujnih primerih, in sicer po 
predhodni najavi preko službenega elektronskega naslova  obcina.miklavz@miklavz.si oz. telefona 02/ 62 96 820. 

Ob obisku upoštevajte naslednje: 
• obvezna je predhodna najava pri osebi, ki jo nameravate obiskati v času uradnih ur;
• obvezna je uporaba zaščitne maske ter pravilna namestitev le-te;
• ob vhodu v prostore uprave si je potrebno obvezno razkužiti roke;
• držite se varnostne razdalje (min. 1,5 metra).

Za razumevanje in potrpežljivost se vam zahvaljujemo ter vas pričakujemo v novih prostorih.

OBVESTILO CIVILNE ZAŠČITE
Obveščamo vas, da je število okuženih z virusom covid-19 v naši občini zaskrbljujoče veliko. Tako imamo preko 

60 novo okuženih v zadnjih 14. dneh, skupaj pa 142 od začetka (podatki so do nedelje, 15. 11. 2020).
Iz podatkov je razvidno, da število narašča, saj smo imeli v četrtek, 12., in petek, 13. novembra, 

po devet novo okuženih, kar je doslej največje število.

Ponovno pozivamo vse občanke in občane, če potrebujejo pomoč pri nabavi živil, zdravil in higienskih 
pripomočkov, da pokličejo na telefonsko številko 031 650 835 ali pišejo na elektronsko pošto  

cz.miklavz@gmail.com.  Še posebej to velja za vse okužene, ki jih zlasti opozarjamo na njihovo odgovornost in 
obveznost, da ostajajo doma v izolaciji.

Štab Civilne Zaščite občine Miklavž na Dravskem polju

MIKLAVŠKA TRŽNICA – ZIMSKI DELOVNI ČAS
Miklavška tržnica v zimskem času obratuje vsak petek med 14. in 17. uro. 
Ponudniki prodajajo: mesne, pekovske (kruh, gibanice, potice) in mlečne izdelke,  
kekse, med, domačo svežo zelenjavo in sadje. 
Bodite odgovorni do sebe in drugih ter pri obisku tržnice upoštevajte navodila NIJZ.

HUMANITARNA POMOČ »OZIMNICA«
Aktivisti KO RK Skoke bomo socialno ogroženim krajanom, krajanom z nizko pokojnino 
in velikim družinam delili ozimnico v sredo, 25. 11. 2020, v KS Skoke med 17. in 19. 
uro. Pakete bomo delili zunaj. Prosimo vas, da po pakete prihajate z masko, in če 
vidite, da je nekdo pred vami, počakate v avtu. Za ostalo varnost in ukrepe bomo 
poskrbeli mi. Če nimate nikogar, ki bi za vas dvignil paket ali imate kakršnokoli vprašanje 
glede ozimnice, lahko pokličete na 041 558 863, Mirjana.

KO RK SKOKE

ČLANKI V MIKLAVŠKIH NOVICAH • Naslednje Miklavške novice izidejo v petek, 4. 12. 2020, zato vaše prispevke 
pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 30. 11. 2020, do 7. ure zjutraj na novem elektronskem naslovu 

urednistvo@miklavz.si. 
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OBVESTILO SPREHAJALCEM V SKOKAH
Krajane Skok obveščamo, da se po spletu širi novica, da so na prostoru Športnega parka v 
Skokah odvržene vabe za glodalce. Posledično naj bi prišlo do zastrupitve enega kužka. Člani 
športnega društva in sveta krajevne skupnosti takšno dejanje obsojamo. 
Sami takšnih vab ne nastavljamo, saj nam glodalci ne morejo povzročiti nikakršne škode. 
Obžalujemo, da posamezniki na takšen način izrazijo svoje zamere. 
Res pa je, da kužki na javnih površinah spadajo na povodec. 

Predsednik KS Zdenko Čuš

INFORMACIJE IN NASVETI S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA IN UČENJA ODRASLIH
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza izvaja svetovanje o možnostih izobraževanja in učenja odraslih. 
Svetovalni pogovori se nanašajo na možnosti prekvalifikacije, prehoda iz nižje na višjo stopnjo izobraževanja, 
na informacije o izpitih iz tujih jezikov, svetujemo tudi o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, povezanosti 
izobraževanja in dela ipd. 
Svetovanje je brezplačno, saj dejavnost financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Dodatne informacije lahko dobite na Andragoškem zavodu Maribor-LU (Maistrova ulica 5, Maribor), in sicer na 
telefonskih številkah 02 / 234 11 34, 041 / 372 273 ali preko elektronske pošte: svetovanje@azm-lu.si .

MEDGENERACIJSKI FOTOGRAFSKI NATEČAJ 
JESENSKE ZGODBE 2020
JSKD Maribor, ZKD Maribor in Hortikulturno društvo Maribor razpisujejo 
Medgeneracijski fotografski natečaj Jesenske zgodbe 2020. Sodelujejo lahko 
ljubitelji narave in fotografije s stalnim bivališčem na področju 18 podravskih občin, 
ki sodelujejo v projektu Zlata vrtnica Hortikulturnega društva Maribor. 

Fotografijo in prijavnico pošljite izključno po elektronski pošti na naslov: foto.jskd.mb@gmail.com  
do 4. 12. 2020.
Več o natečaju si lahko preberete na spletni strani občine www.miklavz.si .

Naši izviriGlasilo Občine Miklavž na Dravskem polju
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Spoštovane občanke in občani,

konec meseca novembra bo izšla predzadnja številka Naših izvirov, 

zato vas vljudno vabimo k branju. 

Hkrati prosimo, da nam za decembrsko številko Naših izvirov 

posredujete besedila in božično-novoletna voščila najkasneje 

do 6. 12. 2020.

Uredništvo Naših izvirov

PREDZADNJA ŠTEVILKA 
NAŠIH IZVIROV


