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Obveščamo vas, da v skladu z ukrepi Vlade RS z namenom preprečevanja okužb s SARS-
CoV-2 (zajezitev širjenja tretjega vala epidemije COVID-19) Občinska uprava Občine 
Miklavž na Dravskem polju prilagaja svoj delovni proces ukrepom Vlade RS.
V času od 6. 4. 2021 do 11. 4. 2021 bo občinska uprava poslovala, vendar uradnih ur 
za stranke ne bo. Za nujne informacije bodo dosegljivi na tel. št. 02/ 62 9 6820 in po 

elektronski pošti: obcina.miklavz@miklavz.si.

OBVESTILO O DELU OBČINSKE UPRAVE OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 
V ČASU UKREPOV VLADE RS ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2

Obveščamo vas, da bodo vsi krajevni uradi, ki delujejo na območju Upravne enote Maribor, v času od 1. do 9. aprila 2021 
zaradi ukrepov Vlade RS za zajezitev širjenja tretjega vala epidemije COVID-19 zaprti. V tem času lahko stranke urejajo 
samo nujne zadeve na sedežu Upravne enote Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor po predhodnem naročilu na 
telefonski številki 02 22 08 350 ali na elektronski naslov: ue.maribor@gov.si.

OBVESTILO O ZAPRTJU KRAJEVNIH URADOV NA OBMOČJU 
UPRAVNE ENOTE MARIBOR

NI 

URADNIH 

UR

Obveščamo vas, da je zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s povečano stopnjo tveganja prenosa koronavirusa COVID-19) 
do nadaljnjega Športna dvorana Miklavž za izvajanje športnih, rekreacijskih in drugih dejavnosti  ZAPRTA. Podrobne za-
časne omejitve pri izvajanju športnih programov in športnih tekmovanj so določene z Odlokom o začasnih omejitvah pri 
izvajanju športni programov (Ur. l. RS, št. 47/2020). O nadaljnjih možnih spremembah vas bomo sproti obveščali.

OBVESTILO O ZAPRTJU ŠPORTNE DVORANE V MIKLAVŽU

ROK ZA JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE VLOG ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH 
PROGRAMOV, SOCIALNO-HUMANITARNIH PROGRAMOV IN PROGRAMOV ZA KREPITEV 

ZDRAVJA ZA LETO 2021 SE PODALJŠUJE DO 30. 4. 2021.
Rok za Javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje kulturnih programov, socialno-humanitarnih 

programov in programov za krepitev zdravja za leto 2021 se podaljšuje do 30. 4. 2021.

ROK ZA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV 
NA PODROČJU TURIZMA IN KMETIJSTVA SE PODALJŠUJE DO 30. 4. 2021.

Rok za Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma in kmetijstva se podaljšuje do 30. 4. 2021.

Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 23. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem 
polju (MUV št. 24/15, 16/17) in Priporočil Ministrstva za okolje in prostor št: 010-3/2020/106 z dne 27. 3. 2020 objavljam:

NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI
Dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za  stanovanjsko 

sosesko na območju naselja Skoke v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 3/2010, 27/16)

Občina Miklavž na Dravskem polju na pobudo investitorja PIN, d. o. o. vodi postopek spremembe Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za  stanovanjsko sosesko na območju naselja Skoke v Občini Miklavž na Dra-
vskem polju (MUV št. 3/2010, 27/16), v nadaljevanju SD Oppn Skoke. 
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD Oppn Skoke poteka od 9. 3. 2021 do vključno 8. 4. 2021, in sicer 
je prostorski akt na vpogled na spletni strani Občine Miklavž na Dravskem polju www.miklavz.si (NOVICE IN 

OBVESTILA/OBČINSKI PREDPISI/OBČINSKI PROSTORSKI AKTI/
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPPN SKOKE).
Informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Miklavž na Dra-
vskem polju preko telefona ali elektronske pošte. 
V času javne razgrnitve lahko javnost poda pripombe in predlo-
ge na razgrnjeno gradivo, do katerih bo Občina Miklavž na Dra-
vskem polju zavzela stališča. Pripombe se lahko posredujejo v 
elektronski obliki na obcina.miklavz@miklavz.si. Rok za oddajo 
pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 8. 4. 2021.

Župan
Mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav.
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Drage občanke in občani,
pred nami je še eno velikonočno praznovanje, ki bo zelo drugačno od tistega, 
ki smo ga bili vajeni pred epidemijo. Tudi tokrat bo glede na epidemiološko 
stanje potrebno upoštevati odloke vlade RS ter priporočila NIJZ. 
Pa vendarle se zavedajmo, da bo način praznovanja sicer drugačen, a 
vsebina in blagoslov ostajata enaka. Posvetimo se svojim domačim ter 
bodimo telefonsko ali elektronsko v stiku s svojimi sorodniki in bližnjimi 
prijatelji.
Kljub epidemiološkim razmeram, ki krojijo naš vsakdan, vam želim vesele 
in blagoslovljene velikonočne praznike, ki naj v vsakdanje življenje prinesejo 
novo vedrino, pogum in zaupanje.
Ostanite zdravi in dobri drug do drugega.
     

Vaš župan s sodelavci

Tudi letošnje velikonočne praznike bomo obhajali na prilagojen način, saj je potrebno 
dosledno spoštovati vsa navodila za ohranjanje zdravja in omejitev širjenja epidemije. 
Vernike tako vabimo, da prenos blagoslova velikonočnih jedi spremljajo na TV-Miklavž, 
in sicer v soboto, 3. aprila, ob 12., 14. in 16. uri ter v nedeljo, 4. aprila ob 10. uri. 
Televizijski prenos blagoslova bo iz cerkve sv. Miklavža.  
Vabljeni k ogledu. 

PRENOS BLAGOSLOVA VELIKONOČNIH JEDI 
NA TV-MIKLAVŽ 

30. marca 2021 je bil na sedežu 

Občine Miklavž na Dravskem polju svečan podpis 

Pogodbe o dobavi novega gasilskega vozila.

NABAVA NOVEGA VOZILA 
ZA GASILCE

Spoštovani občani in občanke Občine Miklavž na Dravskem polju, kljub upanju in optimizmu žal tudi letos sporočamo, 
da so zaradi epidemije covida-19 odpovedani vsi dogodki in prireditve, ki so bili planirani ob prazniku Občine Miklavž na 
Dravskem polju, namreč zdravje naših občanov, obiskovalcev ter vseh ostalih sodelujočih je najpomembnejše. 
Močno upamo, da se bo do prihodnjega leta epidemiološka situacija toliko izboljšala, da nam bo pa le uspelo organizirati 
in izvesti vse prireditve, vključno s krajevnimi prazniki in kresovanjem, ter bomo tako nadaljevali z dolgoletno tradicijo. 
Želimo vam vse dobro, pazite nase in druge ter ostanite zdravi. 

Občinska uprava Občine Miklavž na Dravskem polju

PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU V LETU 2021 – ODPOVEDANE

TRŽNICA 
Miklavška tržnica obratuje v petek, 2. 4., med 14. in 17. uro, z 9. 4. prehaja na poletni delovni čas, in 
sicer bo obratovala med 15. in 18. 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. 
Vljudno vabljeni!


