
Občina Miklavž na Dravskem poljuObčina Miklavž na Dravskem poljuObčina Miklavž na Dravskem poljuObčina Miklavž na Dravskem poljuObčina Miklavž na Dravskem poljuObčina Miklavž na Dravskem poljuObčina Miklavž na Dravskem poljuObčina Miklavž na Dravskem poljuObčina Miklavž na Dravskem polju

Tedenske novice, 5.10.2018

Dogodki

MIKLAVŠKE NOVICE

Obvestilo o odprtem Javnem 
razpisu za dodelitev nepro� tnih 

stanovanj v najem 

Obveščamo vas, da je od 1. 10. 2018, do vključno dne 30. 11. 
2018 odprt Javni razpis za dodelitev nepro� tnih stanovanj v najem.  
Obvestilo o razpisu je objavljeno v časniku Večer, celotno besedilo 
razpisa pa je objavljeno na spletni strani http://www.jmss-mb.si  in 
na oglasni deski JMSS Maribor, Grajski trg 1, Maribor. Obrazec vloge 
na razpis lahko prosilci dvignejo osebno v vložišču JMSS Maribor, 
lahko pa si jo natisnejo s spletne stani.

VABILO
KO RK Skoke in KS Skoke vas vabita na

KOSTANJEV PIKNIK
v soboto, 13. 10. 2018, ob 13. uri 
na Športnem igrišču v Skokah.

Vabljeni v čim večjem številu. S seboj prinesite le dobro voljo, 
saj je za pogostitev v celoti poskrbljeno.

Dogajanje: - Člani PGD Miklavž nam bodo prikazali gasilsko vajo 
- predstavitev BMX proge

- srečelov

INFORMACIJA O 
CEPLJENJU PROTI  
SEZONSKI GRIPI  IN 
PNEVMOKOKNI  PLJUČNICI
Cepljenje proti sezonski gripi je dokazano najbolj učinkovit ukrep za 
preprečevanje obolevnosti in zapletov, ki so lahko posledica gripe. 
Cepljenje se priporoča vsem zdravim osebam, še posebej pa ose-
bam s povečanim tveganjem za težji potek obolenja. To so osebe 
starejše od 65 let, osebe s kroničnimi obolenji obtočil, dihal, sečil, 
jeter, presnovnimi (npr. sladkorna bolezen), malignimi, hematološki-
mi, živčno-mišičnimi in vezivnimi obolenji ter bolniki z boleznimi, 
ki slabijo imunski odziv. Pri omenjenih skupinah prebivalstva lahko 
gripa poteka v težji obliki, zaradi poslabšanja osnovne bolezni pa 
pogosto zahteva bolnišnično zdravljenje. Večje tveganje za zaplete 
ob gripi imajo tudi nosečnice, majhni otroci (do 2 let starosti) in ose-
be z izrazito prekomerno telesno težo. V večini zahodnoevropskih 
in skandinavskih držav se vsako leto proti gripi cepi  več kot 50 %  
starejših oseb in oseb z večjim tveganjem za težji potek gripe.
Cepljenje proti gripi ne nudi popolne zaščite pred okužbo, zato 
cepljenje priporočamo tudi osebam, ki prihajajo v stik z osebami s 
povečanim tveganjem za težji potek gripe in jih na tak način dodat-
no zaščitijo pred prenosom bolezni. S cepljenjem otrok, šolarjev, štu-
dentov in zaposlenih lahko preprečimo širjenje bolezni v kolektivu.
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, OE Maribor, Prvomajska 
1, pričnemo izvajati cepljenje proti sezonski gripi in pnevmokokni 
pljučnici v ponedeljek, 1. 10. 2018. Cepljenje bomo izvajali od 
ponedeljka do petka med 8. in 12. uro. V času od  2. 10. 
2018 do 19. 12. 2018 bo cepljenje potekalo tudi v popol-
danskem času, in sicer vsak torek in sredo od 14.30 do 
17. ure. Na cepljenje se ni potrebno naročiti. Dne 2. 11. 
2018 bo ambulanta ZAPRTA. V torek, dne 30.10.2018, 
ambulanta v popoldanskem času ne bo obratovala. Cena 
cepljenja za vse osebe starejše od 65 let znaša 7,00 EUR. Enaka 
cena velja tudi za cepljenje nosečnic in kroničnih bolnikov (kronične 
bolezni obtočil, razen arterijske hipertenzije), dihal, sečil, jeter, pre-
snovne bolezni (tudi sladkorna bolezen), nekatere živčno-mišične in 
vezivne bolezni, maligna obolenja, nekatere bolezni krvi in krvotvor-
nih organov ter bolezni, ki slabijo imunski odziv, ne glede na starost 
teh bolnikov. Za vse ostale znaša cena cepljenja 14,00 EUR. 
Našim uporabnikom smo zagotovili parkirna mesta za stranke pred 
vhodom v stavbo!

IMAMO SVETOVNEGA PRVAKA
Proti koncu septembra smo Miklavščani dobili svetovnega prvaka. 
Novico nam je sporočila ponosna mama Sandra, ki je napisala: 
TIMOTEJ ZAVEC je postal SVETOVNI PRVAK WAKO Kicboxing 
LC v JESOLO – Italija. Iskreno mu čestitamo in mu želimo še veliko 
športnih uspehov.

VABILO - SVETOVNI DAN HRANE ter 
»DROBTINICA 2018«

KO RK Miklavž, KO RK Skoke, KO RK Dobrovce
in KO RK Dravski Dvor vas

VABIJO, 
da se 13. 10. 2018 med 8. in 12. uro ustavite 

pred trgovino SPAR, 
kjer bomo ob stojnici izvajali projekt “DROBTINICA 2018” in tako s 

skupnimi močmi zagotovili, da bo nekaj socialno ogroženih otrok dobilo 
tople obroke hrane v šoli.

Dobrodelnost nam pričara nasmeh na obraz 
in srečo v srcu.
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Ustvarjamo z Zmagotom
Kratek opis (predstavitev aktivnosti): 
• Delavnica oblikovanja kamnov
• Delavnica oblikovanja lesenih gumbov in obeskov
• Delavnica oblikovanja plavajočih svetilk
Kreativna delavnica – izdelava knjižnih kazal
Izdelovali bomo unikatna knjižna kazala, ki poleg funkci-
onalnosti v naše življenje prinašajo tudi nekaj navihanosti in nas navdušijo za nadaljnje branje knjig. Knjižno kazalo je lahko prav tako lepo darilo za naše najbližje.  Zatorej, zbogom, 
zavihana ušesa, ki  “krasijo” naše najljubše knjige in pozdravljena kreativna knjižna kazala, ki so kot nalašč za vse knjižne molje. 
Svetovanje za brezposelne
Uporabniki bodo lahko zastavljali vprašanja s področja izobraževanja in ostalih področij, povezanih z njihovimi interesi in načrti za prihodnost. Skupaj s svetovalko bodo iskali odgovore 
in rešitve ter dobili pomoč pri izpeljevanju aktivnosti, ki so povezane z njihovimi izobraževalnimi cilji (stiki z izobraževalnimi ustanovami, pisanje vlog in prošenj…)

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike  
v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti  

in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju. 
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Datum Ura Partner Izvajalec Prijave Naslov

11.10.2018 10:00-13:00 OZARA Zmago Kova• 031 392 545 Ustvarjamo z Zmagotom

18.10.2018 10:00-13:00 ZAMS Zlatka Ornik 031 390 227 Kreativna delavnica

25.10.2018 10:00-13:00 AZ-LU Helena Matavž 02 234 11 13 Zaposlitveno svetovanje
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PLANINSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ
VABI NA POHOD

ZBOR: v nedeljo, 7. 10. ob 7. uri na trikotniku 
POVRATEK V MIKLAVŽ: do 19. ure 
OBVEZNA OPREMA: planinska za sredogorje 
PRIPOROČENA OPREMA: zložljive palice    
HRANA: iz nahrbtnika       
PREVOZ: osebna vozila       
PRIJAVE: Milan Kirbiš, do 1. 10. 2018
VOD. IZLETA: Milan Kirbiš, tel.: 031 389 991

V primeru slabega vremena izleta ne bo. 
Hoje bo 5 ur.

ZBOR: v nedeljo, 7. 10. ob 7. uri na trikotniku

MENINA PLANINA

BISERNA POROKA ZAKONCEV ŽUNEC
Letos sta visok jubilej obhajala Katica in Franc Žunec iz Skok, 60 let 
skupnega življenja. Na sončen dan so ju obiskali župan občine Leo 
Kremžar, predsednik KS Skoke Zdenko Čuš in predstavnika KO RK Sko-
ke. Zaželeli smo jima še veliko zdravja in lepih trenutkov z družino. 

INVAZIVNE TUJERODNE 
RASTLINSKE VRSTE

Invazivne tujerodne vrste (krajše invazivke) so rastlinske in živalske vrste ter 
glive, ki jih je človek namerno ali nenamerno zanesel izven območja njihove 
prvotne razširjenosti in s širjenjem poslabšajo življenjske razmere za domo-
rodne vrste. Poleg tega, da negativno vplivajo na naravo, škodujejo našemu 
zdravju (povzročajo alergije) in gospodarstvu.
Ugotavljamo, da se rastlinske invazivne tujerodne vrste najprej naselijo na 
rastiščih ob cestah, vodotokih, na gradbiščih in posekanih površinah v goz-
du, kjer je človek odstranil prvotno rastlinje in jim omogočil razrast. Nato se 
razširijo tudi na bolj naravna območja, kjer so vplivi na biotsko raznovrstnost 
bistveno večji. 
V javnosti je najbolj poznana ambrozija, vendar smo predvsem v gozdovih 
našega območja pogosto opazili tudi veliki pajesen, pavlovnijo in potenci-
alno invazivno navadno barvilnico.

Pelinolistna žvrklja ali ambrozija (vir: http://www.
uvhvvr.gov.si/ )

Po Odloku o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu 
Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10) mora lastnik in najemnik 
zemljišč, na katerih raste ambrozija, le-to odstranjevati od začetka rastne 
dobe in preprečevati njeno ponovno rast. 

Veliki pajesen (vir: http://tujerodne-vrste.info/veliki-
-pajesen/ )

Pavlovnija (vir: http://www.bota-
nicni-vrt.si/component/rastline/pau-
lownia-tomentosa/)

Navadna barvilnica (vir: http://
www.botanicni-vrt.si/component/

rastline/phytolacca-americana )

Kaj lahko naredimo sami?

- Preden se odločimo za novo zasaditev na vrtu, se prepričajmo, da ne sadi-
mo invazivnih tujerodnih vrst.

- Če opazimo na vrtu katero od invazivnih vrst, jo v čim bolj zgodnji fazi na 
primeren način odstranimo.

- Ne odlagajmo vrtnih ostankov v naravo.

- Če je rastlina strupena, bodimo pri odstranjevanju še posebej pozorni in se 
primerno zaščitimo (rokavice, dolgi rokavi, dolge hlače ipd.).

Vir: https://www.tujerodne-vrste.info/ 
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