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REKONSTRUKCIJA USKOŠKE ULICE
V mesecu maju se bo pričela rekonstrukcija Uskoške ulice, od konca naselja Skoke do mosta čez 
Hoški razvodnik proti Rogozi. Dela se bodo predvidoma izvajala 3 mesece. 16. maja bo izvajalec 
začel s pripravljalnimi deli, 20. maja pa z gradbenimi deli, ko bo izvedena tudi delna zapora ceste. 
Promet bo najprej urejen z delno zaporo ceste z izmenično enosmernim potekom prometa, kasneje 
pa bo izvedena tudi popolna zapora ceste. Obvoz bo urejen na relaciji Skoke – Dobrovce - Miklavž. 
Podrobnejše informacije o zaporah bodo objavljene na spletni strani občine.
 V času izvajanja del vse udeležence v prometu prosimo za strpnost in razumevanje ter upoštevanje 
prometne signalizacije.

NAPOVED UVEDBE ENOSMERNEGA PROMETA  V DELU ULICE NAD IZVIRI

Obveščamo vas, da bo v mesecu maju izvedena sprememba prometnega režima v delu ulice Nad izviri, 
in sicer bo uveden enosmerni promet od križišča s Ptujsko cesto do križišča pred mostom čez kanal. 
Nameščena bo vsa potrebna prometna signalizacija in izvedena prilagoditev delovanja semaforja.
Točen datum uvedbe enosmernega prometa bo objavljen na spletni strani občine.
Vse udeležence v prometu prosimo za pozornost in upoštevanje prometne signalizacije.

MIKLAVŠKA TRŽNICA TUDI V SOBOTO
Občina Miklavž na Dravskem polju je na podlagi povečanega povpraševanja po prodaji izdelkov na 
Miklavški tržnici določila nov - dodatni tržni dan, ki bo poleg petka tudi ob sobotah.

Vabimo vas, da tržnico obiščete že naslednjo soboto, 21. maja 2022 od 8. do 12. ure in zraven obstoječih spoznate tudi 
nove ponudnike.

Vljudno vabljeni!

Prosimo vse lastnike psov, da poskrbijo, da so psi na povodcih in da počistijo za njimi.

Prav tako naprošamo lastnike kmetijskih zemljišč, da ob obdelavi le-teh ohranjajo poljske poti v 

prvotnem stanju. Poti uporabljamo vsi, zato je nujno, da upoštevamo drug drugega. 

Prav tako OPOZARJAMO, da se ne sme posegati na zemljišča v tuji lasti in odstranjevati dreves 

in grmičevja, saj le to predstavlja zatočišče za prostoživeče živali.

Hvala.

Režijski obrat Občine Miklavž

ZA BOLJŠE SOŽITJE

PONI Podravje predstavlja model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor 
traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. V zvezi z navedenim projektom bosta 11. in 
25. 5. 2022 ob 10. uri potekala preko MS Teams informativna dneva, kjer bo možno dobiti vse informacije o projektu in 
vključitvi v projekt. Prijava za udeležbo na informativnem dnevu: poni@rra-podravje.si .  
Več si lahko preberete na www.miklavz@miklavz.si

PROJEKT PODJETNO NAD IZZIVE 
– PONI PODRAVJE
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ZBIRANJE OBLAČIL, OBUTVE, OTROŠKE OPREME IN IGRAČ
V sredo, 25. 5. 2022, od 18. do 20. ure bo v prostorih KS Dobrovce potekalo zbiranje rabljenih 

oblačil in obutve, otroške opreme ter igrač. 

Hkrati bo potekal vpis novih članov. Prijazno vabljeni.  

KO RK Dobrovce  

VABILO NA TEČAJ TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA 
Z UPORABO DEFIBRILATORJA

V torek, 17. 5. 2022, ob 18. uri vas vljudno vabimo v Športni park Dobrovce na tečaj temeljnih postopkov oživljanja (TPO).
Tečaj zajema naslednje vsebine: 

- moralno-etična odgovornost posameznika, da pomaga in pravilno ukrepa ob nezgodi,
- skrb za lastno varnost,
- pomen klica na številko 112,
- temeljni postopki oživljanja,
- nezavest.

Tečaj obsega tudi praktični prikaz oživljanja na lutki, ki ga izvede predavatelj (kasneje pa tudi obiskovalci sami) ter praktič-
ni prikaz uporabe defibrilatorja. Veselimo se srečanja z vami.
KO RK Dobrovce

SVETA MAŠA IN 
BLAGOSLOV 
PRENOVLJENE 
KAPELICE 
V SKOKAH
Vljudno vabljeni na sveto 
mašo in blagoslov preno-
vljene kapelice v Skokah, ki 
bo v nedeljo, 15. 5. 2022, 
ob 9. uri.

ŠRD SKOKE VABI 
V SODELOVANJU 
S KS SKOKE NA 
PRAZNOVANJE 
Ob krajevnem prazniku 
Skok vljudno vabljeni v ŠP 
Skoke, in sicer na praznova-
nje 10. obletnice ŠRD Sko-
ke. Vidimo se v soboto, 14. 
5. 2022, ob 15. uri. Vabljeni!

ZBIRANJE PRISPEVKOV ZA OBČINSKO 
GLASILO NAŠI IZVIRI
Naslednja številka Naših izvirov bo izšla konec maja, zato 
prosimo vse sodelavce, da nam svoje prispevke pošljejo na 
naslov urednistvo@miklavz.si najkasneje do 23. maja 2022.
Uredniški odbor


