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DELOVNI ČAS VLOŽIŠČA 
OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Ponedeljek, torek, četrtek: 8. - 12., 13. - 15.
Sreda: 8. - 12., 13. - 16.
Petek: 8. - 12., 13. - 14.

Priporočamo, da stranke vloge, dokumentacijo, zahtevke in druga vprašanja pošljejo po elektronski ali navadni 
pošti. Za obisk občinske uprave pa se odločijo le, ko je to neobhodno in nujno potrebno.
Elektronska komunikacija: obcina.miklavz@miklavz.si • Telefonska komunikacija: 02 62 96 820

Navadna pošta: 
Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 
6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Elektronska oddaja vlog: 
https://www.miklavz.si/objave/364

Uradne ure za stranke Občine 
Miklavž na Dravskem polju

Ponedeljek: 8. - 12. 
Sreda: 8. - 12., 14. - 16. 

 Petek: 8. - 12.

Ob obisku občine vljudno prosimo, da se obnašate skrajno odgovorno in upoštevate vsa aktualna navodila 
in priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19).

NA ZBIRNEM CENTRU ZBIRAMO ODPADNO SILAŽNO FOLIJO
Na zbirnem centru v Miklavžu na Dravskem polju je omogočena oddaja silažne folije, ki sicer sodi med odpadke iz kmetij-
stva. Silažno folijo je prepovedano odlagati v zabojnike/vreče za odpadno embalažo oz. med mešane komunalne odpadke. 
Prav tako jo je prepovedano kuriti ali prepuščati v naravi. 

Odpadno silažno folijo lahko oddate na zbirnem centru dne 24. 11. 2021 in 26. 11. 2021 od 8. do 15. ure. Pri oddaji bo 
prisotna oseba s strani Občine Miklavž na Dravskem polju, ki bo preverila ustreznost folije za prevzem.

Pri oddaji je potrebno upoštevati, da odpadna silažna folija:

• ne vsebuje zaščitne mrežice,

• ni onesnažena s silažo, z zemljo ali s prstjo,

• ni onesnažena z nevarnimi snovmi, kot so 
barve, olja...

Cena prevzema čiste silažne folije znaša 19,71 €/m3 
z vključenim DDV.

Če pripeljana silažna folija vsebuje zgoraj navede-
ne primesi in nečistoče, smo jo primorani očistiti in 
presortirati sami, kar je upoštevano pri ceni prev-
zema takšne folije. Cena onesnažene pripeljane 
silažne folije znaša 32,85 €/m3 z vključenim DDV.

Snaga, d. o. o.

SPREMENJEN ORDINACIJSKI ČAS ZDRAVSTVENEGA ZAVODA
BARBUL MARICA, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Zasebna splošna ambulanta Barbul Marica od 1. 11. 2021 dalje obratuje po spremenjenem ordinacijskem času:

PONEDELJEK od 7. 30 ure do 14. 00 ure
TOREK od 13. 00 ure do 20.00 ure
SREDA od 7. 30 ure do 14. 00 ure

ČETRTEK od 8. 00 ure do 14. 00 ure
PETEK od 8. 00 ure do 12. 00 ure in 

od 16. 00 ure do 18. 30 ure



MIKLAVŠKE NOVICE
Občina Miklavž na Dravskem polju

19. 11. 2021

MIKLAVŽEVANJE 2021
Dragi starši,

z veseljem vas obveščamo, da bo kljub težavam negotovega časa sveti Miklavž tudi letos poiskal pot preko 
vseh ovir in razveselil ter obdaril naše najmlajše občane, in sicer ob strogem upoštevanju vseh priporočil in 
navodil, ki bodo veljala v nedeljo, 5. 12.

Da bo veselje nepopisno, vas vabimo, da prijavite svoje otroke, Občina Miklavž na Dravskem polju pa se bo 
potrudila, da bodo vsi prijavljeni prejeli Miklavževo darilo. Obdarovali bomo otroke s stalnim prebivališčem v 
naši občini, ki niso starejši od 8 let (vključno z letnikom 2013).

PRIJAVNICA ZA MIKLAVŽEVANJE 
V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU V LETU 2021

Ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika:         

elektronski naslov                  , 

prijavljam otroka       , rojen/a   

na miklavževanje, ki bo 5. 12. 2021.

Podpisani       dovoljujem, da občina navedene podatke uporabi za na-
men miklavževanja. Prav tako izjavljam, da bom na prireditvi upošteval vsa navodila organizatorja ter se držal 
vseh priporočil NIJZ. Prireditev bo organizator tudi snemal in fotografiral, zato dovoljujem objavo fotografij v 
medijih Občine Miklavž na Dravskem polju.

Datum:   Lastnoročni podpis starša oz. zakonitega zastopnika:
  
V Občini Miklavž na Dravskem polju se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato bomo vaše podatke in podatke otroka skrbno varovali 
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list Evropske unije L 119, 4. 5. 2016) ter jih uporabili le za potrebe miklavževanja v letu 2021.

Spodaj objavljeno prijavnico za miklavževa-
nje izpolnite (najdete jo tudi na spletni strani 
www.miklavz.si) ter le-to izpolnjeno in lastno-
ročno podpisano pošljite na elektronski naslov 
urednistvo@miklavz.si ali po redni pošti na naslov 
Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 
2204 Miklavž na Dravskem polju, lahko pa jo pri-
nesete tudi v poštni nabiralnik, ki se nahaja na 
zgradbi občine.

Zaradi lažje organizacije prosimo, da nam prija-
vnico, ki je pogoj za udeležbo na miklavževanju, 
posredujete najkasneje do torka, 30. 11. 2021 
(po navedenem datumu prijava žal več ne bo 
možna).

Zaradi epidemiološke situacije predvidevamo, da 
obdarovanj otrok ne bo možno izvesti na običajen 
način, zato bomo vsa nadaljnja navodila o lokaci-
ji in prevzemu daril objavili naknadno. 

Vljudno vabljeni k prijavi!


