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AKTUALNI JAVNI RAZPISI OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

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

• Javni razpis Občine Miklavž na Dravskem polju za sofinanciranje dogodkov v letu 2021 – odprt do preklica
• Javni razpis za zbiranje predlogov sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov in površin za 

šport v naravi v Občini Miklavž na Dravskem polju za leto 2021 – rok za predložitev vlog:  
15. 3. 2021

• Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju za 
leto 2021 - rok za predložitev vlog: 15. 3. 2021

• JAVNI RAZPIS za zbiranje vlog za sofinanciranje kulturnih programov za leto 2021, ki jih bo Občina 
Miklavž na Dravskem polju sofinancirala iz občinskega proračuna - rok za predložitev vlog:  
29. 3. 2021

• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno-humanitarnih programov za leto 2021, ki jih bo Občina 
Miklavž na Dravskem polju sofinancirala iz občinskega proračuna - rok za predložitev vlog: 29. 3. 
2021

• JAVNI RAZPIS za zbiranje vlog za sofinanciranje programov za krepitev zdravja za leto 2021, ki jih bo 
Občina Miklavž na Dravskem polju sofinancirala iz občinskega proračuna - rok za predložitev vlog: 29. 3. 2021

• JAVNI RAZPIS za dodeljevanje državnih pomoči – de minimis za programe razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Miklavž na Dravskem polju 2021 - rok za predložitev vlog: 31. 3. 2021

• Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva in gozdarstva v Občini Miklavž na Dravskem 
polju - rok za predložitev vlog: 31. 3. 2021

• Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov, projektov in drugih aktivnosti društev v Občini Miklavž na Dravskem 
polju - rok za predložitev vlog: 31. 3. 2021

Obveščamo vas, da Upravna enota Maribor načrtuje, da bodo v Krajevnem uradu Miklavž pričeli 
poslovati 15. 3. 2021. Glede na okrnjene kadrovske možnosti bo trenutno zagotovljeno poslovanje krajevnega 

urada le enkrat tedensko. Do takrat lahko vse zadeve uredite le na sedežu Upravne enote Maribor. Za obisk upravne 
enote z namenom urejanja upravnih zadev se mora stranka predhodno naročiti bodisi po telefonu na 02 2208 350 ali 
elektronsko s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote: ue.maribor@gov.si bodisi s posredovanjem naročila 
v obliki klasične pošte na naslov: Upravna enota Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor. Nenaročene stranke se 
sprejema zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče odložiti na kasnejši čas. Ob vstopu je obvezno 
merjenje telesne temperature ter nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m), 
razkuževanje rok. 

KRAJEVNI URAD MIKLAVŽ PRIČNE KMALU POSLOVATI

VRNITEV IZPOSOJENEGA GRADIVA
S 1. marcem bo knjižnica ponovno uvedla zaračunavanje zamudnine, ki je bila začasno ustavljena 
zaradi omejitev pri prehodu občin. Prosimo vse, ki iz različnih razlogov niste mogli pravočasno vrniti 
izposojenega gradiva, da gradivo čimprej vrnete. 
Vse enote Mariborske knjižnice so od 15. februarja 2021 odprte po rednem urniku, poslovanje je 
prilagojeno epidemiološkim razmeram.

NAMESTITEV POŠTNEGA NABIRALNIKA
Pošta Slovenije je na Kidričevi cesta 55 – vrtec Ciciban, 

namestila poštni nabiralnik, v katerega lahko oddaste pisma.

LASTNIKI PSOV NA SPREHOD Z VREČO ZA IZTREBKE
Neospora caninim je eden najpogostejših povzročiteljev abortusa pri govedu. Parazit se izloča v 
okolje z iztrebki okuženih psov. Prosimo, da imate v mislih, ko s svojim kosmatincem uživate na spre-
hodih po njivah in travnikih. Kmetje imamo živino, ta zboli od pasjih iztrebkov, ko pride med krmo . 
Zato pozivamo vse sprehajalce, da pobirajo pasje iztrebke. 
Hvala za prijaznost. Simona Slemenjak, univ. dipl. ing. kmet



8. marec – MEDNARODNI DAN ŽENA
Dan žena je mednarodni praznik žensk oziroma dan 
praznovanja ekonomske, politične in 
socialne enakopravnosti žensk, 
ki ga po svetu že od leta 1917 praznujejo vsako leto. 

Spoštovane dame,
naj bo dan žena ukrojen po vaših željah, ker si to zas-
lužite. 
HVALA, ker ste.

Srečen dan žena vam želi vaš župan 
Egon Repnik
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Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu naše občine že sedmo leto sodeluje v akciji 
40 dni brez alkohola, ki traja od 17. 2. do 3. 4. 2021. Preventivna akcija 40 dni brez alkohola 
je simbol za zmanjšanje posledic prekomernega uživanja alkohola. Slogan letošnje preven-
tivne akcije je »Moja poteza« v znamenju solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola, 
saj alkohol zaznamuje življenja premnogih posameznikov, povzroča zasvojenost, nasilje 
in trpljenje, še posebej otrok in mladine, zelo pereč pa je tudi z vidika varnosti v prometu.

Alkohol v prometu še vedno predstavlja enega ključnih in tudi najpogostejših dejavnikov tveganja za nastanek 
prometnih nesreč, predvsem tistih z najhujšimi posledicami. Kar tretjina umrlih v prometu je povezana z alko-
holiziranostjo povzročitelja. Alkohol namreč pomembno zmanjšuje sposobnost zaznavanja, presoje ter ustre-
znega odzivanja v prometu. Velikokrat posamezniki podcenjujejo tveganje oz. precenjujejo lastne sposobnosti. 
Že pri nizkih koncentracijah alkohola v krvi pride do slabše ocene tveganja, zmanjšanega nadzora ravnanja in 
nerazsodnosti. Zato se zaradi vpliva alkohola že pri koncentraciji 0,5 promila verjetnost povzročitve prometne 
nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa 8-krat poveča v primerjavi s treznim voznikom. 

Prizadevanja za zmanjševanje škode, ki jo prekomerno uživanje alkohola povzroča v naših družinah, v prometu 
in pri zdravju, se ne končajo z zaključkom 40-dnevne akcije, temveč naj bodo  spodbuda k zmernosti in dogo-
vornemu odnosu do pitja alkohola prav vsak dan v letu: doma, na cesti, v službi in v družbi. Vabimo vas, da se 
pridružite akciji 40 dni brez alkohola kot posameznik ali družina.                                                                      

Predsednik SPV Silvo German

40 DNI BREZ ALKOHOLA

V organizaciji Zdravstvenega doma dr. A. Drolca Maribor poteka v Občini Miklavž na 
Dravskem polju do preklica množično brezplačno testiranje s hitrimi testi na COVID-19, 
in sicer vsak četrtek med 11. in 13. uro v Kulturnem domu, Cesta v Rogozo 11, Miklavž 
na Dravskem polju.

Občanke in občani, ki se želijo testirati, morajo s seboj imeti osebni dokument ali kartico zdravstvenega 
zavarovanja. Na odvzem brisa se ni treba posebej naročati. Brezplačno testiranje je namenjeno vsem občanom, 
ki nimajo bolezenskih znakov, ki bi kazali na morebitno okužbo s covid-19. V primeru suma na okužbo vas 
naprošamo, da kontaktirate osebnega izbranega zdravnika. Pri testiranju je potrebno upoštevati vse predpisane 
zaščitne ukrepe in varnostno razdaljo.

VSAK ČETRTEK DO PREKLICA BREZPLAČNO 
MNOŽIČNO TESTIRANJE V KULTURNEM DOMU


