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VABILO NA ODPRTJE JEKLENEGA 
ŠPORTNEGA POLIGONA ZA VADBO NA PROSTEM V SKOKAH

V skladu s 5. in 7. členom Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in 
testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur. l. RS, št. 147/21 in 149/21) je
PRI VSTOPU V OBJEKT OBČINSKE UPRAVE OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM 
POLJU POTREBNO UPOŠTEVATI POGOJE PCT. 
Vsak obiskovalec občine se bo tako pri vstopu v prostore občine moral izjasniti, ali 
izpolnjuje navedeni pogoj, pri sebi pa je dolžan imeti dokazilo o izpolnjevanju tega 
pogoja, ki ga na poziv predloži na vpogled pooblaščeni uradni osebi. 
V primeru neizpolnjevanja pogoja se mu vstop ne dovoli. 
Po vstopu v prostore je potrebno upoštevati tudi vse ostale veljavne ukrepe (razkuževanje 
rok, zaščitna maska, ohranjanje razdalje).

VSTOP V OBČINO LE Z DOKAZILOM PCT

Občina Miklavž na Dravskem polju vabi v sodelovanju s Skupino SIJ in 
Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenje športnih zvez ter ambasadorja 
poligona Žige Zagoranskega na svečano odprtje jeklenega športnega poligona 
za vadbo na prostem. 
Odprtje bo potekala v Športnem parku Skoke v sredo, 29. 9. 2021, ob 11. uri.
Udeleženci prireditve morajo izpolnjevati pogoj PCT (prebolevniki, cepljeni, 
testirani) ter upoštevati vsa aktualna navodila in priporočila NIJZ glede 
preprečevanja širjenja COVIDA – 19.
Vabljeni!

Mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav. 
ŽUPAN

OBVESTILO O PONOVNEM POSLOVANJU KRAJEVNIH URADOV 
NA OBMOČJU UPRAVNE ENOTE MARIBOR

Znova so pričeli poslovati krajevni uradi, ki so bili v času letnih dopustov zaprti. Poslovali bodo po ustaljenem urniku, in sicer:

KU MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, 
Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, 
tel.: 02 6292 351
TOREK
8.00 - 12.00 in 13.00 - 14.30
PETEK
8.00 - 10.30 in 11.00 - 13.00

KU RAČE, 
Grajski trg 14, 2327 Rače, 
tel.: 02 6096 021
PONEDELJEK
8.00 - 12.00 in 13.00 - 14.30
SREDA
8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00

KU DUPLEK, 
Spodnji Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 
2241 Spodnji Duplek, 
tel.: 02 6814 171
TOREK
8.00 - 12.00 in 13.00 - 14.30
PETEK
8.00 - 10.30 in 11.00 - 13.00

KU HOČE, 
Spodnje Hoče, Pohorska 15, 2311 Hoče, 
tel.: 02 6185 923
PONEDELJEK
8.00 - 12.00 in 13.00 - 14.30
SREDA
8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00

Stranke obveščamo, da na krajevnih uradih izvajamo ukrepe za zagotavljanje varnosti in zaščite javnih uslužbencev ter strank 
pred COVIDOM-19, ki izhajajo iz predpisov in usmeritev pristojnih državnih organov ter Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje. Stranke prav tako obveščamo, da v skladu z veljavnimi predpisi, za vstop v poslovne prostore Upravne enote Maribor 
(krajevne urade) veljajo pravila PCT. Izpolnjevanje pogoja PCT pri strankah bo preverjala pooblaščena uradna oseba.



MIKLAVŠKE NOVICE
Občina Miklavž na Dravskem polju

24. 9. 2021

FOTO NATEČAJ

Občanke in občane naše Občine 
vljudno vabimo k sodelovanju na fotografskem 

natečaju na temo

NARAVA v MIKLAVŽU.

Natečaj prirejamo za potrebe izdaje občinskega 
koledarja, zato naj bodo fotografije posnete na način, 

ki bo kar najbolje predstavljal določen mesec. 
Število poslanih fotografij je omejeno na 12 

fotografij, ki morajo biti avtorske. 

Med prispelimi fotografijami, 
ki jih pričakujemo najkasneje 

do 15. 11. 2021 na elektronskem naslovu 
obcina.miklavz@miklavz.si, 

bo komisija izbrala 12 fotografij, ki bodo uporabljene 
v občinskem koledarju 2022. 

Fotografije naj bodo posredovane kot priponka 
elektronski pošti v formatu JPG 

in v velikosti najmanj 1 MB.

Želimo vam mirno roko in dobro osvetlitev. 
HVALA!

Lastnike oziroma uporabnike zemljišč v Občini Miklavž na Dravskem polju naprošamo, da ob 
občinskih cestah, pločnikih in zemljiščih obrežejo veje dreves, žive meje, trte ali drugih visokih 
nasadov ali poljščin tako, da ne segajo na občinsko cesto, zemljišče ali pločnik in ne poslabšujejo 
ali onemogočajo preglednosti ali drugače ovirajo oziroma ogrožajo promet in dostop do drugih 
zemljišč. 
Zagotovljen mora biti prost profil ceste in predpisana preglednost, da je omogočen pregled in dostop 
do cestnih objektov in drugih kmetijskih zemljišč, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, 
prometna oprema ter cestne naprave in ureditve.

OBREZOVANJE GRMOVNIC IN DREVESNIH VEJ 
OB OBČINSKIH CESTAH…

KURJENJE V NARAVNEM IN 
BIVALNEM OKOLJU

Občina Miklavž na Dravskem polju naproša krajane in občane, da ne kurijo zelenega 
odreza in drugih vrtnih ostankov. Glede na čas, v katerem živimo, je ekologiji in varstvu 
okolja potrebno nameniti veliko večjo vlogo in tako tudi v zvezi tega drastično spre-
meniti miselnost in ravnanje. Zaradi tega tudi Evropske direktive narekujejo in opra-
vičujejo prepoved kurjenja odpadkov v naravnem in bivalnem okolju. Glavni razlog za 
prepoved kurjenja je predvsem v tem, da se zaradi tega povzroča tudi velika okoljska 
škoda in da se pri kurjenju širi neprijeten vonj, kar je posebej zoprno v urbanih okoljih. 
Posebej skrb vzbujajoče pa je dejstvo, da se zaradi ognja, ki ne razvije dovolj visoke temperature, v zrak sproščajo 
strupeni plini, dim ter saje, ki so po dognanjih strokovnjakov toksični in karcinogeni. Uredba o ravnanju z odpadki dolo-
ča, da morajo biti vsi odpadki, tudi naravni, primerno obdelani, torej, ali predelani ali odstranjeni v skladu z določili uredbe. 
V skladu z navedenim občane pozivamo, da odpadke ustrezno odstranijo, za kar je na voljo naš zbirni center.


