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PROGRAM AKTIVNOSTI OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU V EVROPSKEM 
TEDNU MOBILNOSTI V LETU 2021 

 
 

1. 16. 9. 2021 v četrtek ob 16. uri kolesarjenje DU Skoke po kolesarskih poteh občine, in 
sicer izpred KS Skoke, 

2. 22. 9. 2021 v sredo ob 16. uri kolesarjenje DU Modra jesen Dravski Dvor po kolesarskih 
poteh občine, izpred KS Dravski Dvor, 

3. 17. 9. 2021 v petek v dopoldanskem času kolesarjenje za učence 7., 8. in 9. razreda OŠ 
Miklavž po kolesarskih poteh občine, 

4. 22. 9. 2021 v sredo ob 16. uri kolesarjenje društva GLOG za zdrav način življenja po 
kolesarskih poteh občine, izpred OŠ Miklavž, 

5. 17. 9. 2021 v petek ob 16. uri kolesarjenje DU Miklavž na Dravskem polju po kolesarskih 
poteh občine, zbor pred Taborniški domom,  

6. 18. 9. 2021 v soboto ob 9. uri kolesarjenje Športnega društva Skoke – kolesarska sekcija, 
zbor v Športnem parku Skoke, po kolesarskih poteh naše in Dupleške občine, 

7. 22.7.2021 v sredo vsi učitelji OŠ Miklavž pridejo zjutraj v službo peš, s kolesom ali javnim 
prevozom, 

8. 21. 9. 2021 v torek ob 9. uri kolesarjenje članov DU Dobrovce po turistični destinaciji 
»Visit ravno polje«, zbor v Športnem parku Dobrovce, 

9. 22. 9. 2021 v sredo »DAN BREZ AVTOMOBILA«, vsi krajani občine bodo preko medijev 
obveščeni, da tega dne pustijo avtomobil doma in se po opravkih ali na izlet na krajših 
relacijah odpravijo peš ali s kolesom, 

10. 22. 9. 2021 v sredo vsi uslužbenci občinske uprave Občine Miklavž na Dravskem polju 
pridejo zjutraj v službo peš, s kolesom ali javnim prevozom, 

11. V tednu ETM bodo vsi oddelki vrtca Vrtiljak v Miklavžu in Ciciban v Dobrovcih izvajali 
naslednje aktivnosti: pravljica na temo ETM, ogled filma o prevoznih sredstvih, v času 
vikenda manjši pohod s starši po poteh naše občine, likovni natečaj na temo ETM,  

12. Učenci 5 razreda podružnične šole Dobrovce bodo sodelovali pri projektu »Varno na 
kolesu«, ki je nastal na vseslovensko kolesarsko pobudo družbe Butan plin in partnerjev. 
Učiteljica je izbrala program ki je namenjen učencem ki se pripravljajo na kolesarski izpit. 
V okviru tega bodo opravili še dve drugi nalogi ki se bosta izvajali celo šolsko leto, 



13. 18. 9. 2021 v soboto ob 8. do 20. ure se bo v celoti zaprl promet za motorna vozila v 
Svetli ulici v Dravskem Dvoru, kjer se bodo na cesti izvajale naslednje aktivnosti: učne 
delavnice za otroke, spretnostna vožnja s kolesi in skiroji med stožci, po vozišču se bo s 
kredo risalo različne kreacije na temo ETM, na ulici se bo družilo več generacij 

14. Od ponedeljka do vključno srede, med 20. 9. in 22. 9. 2021 imajo vsi občani Občine 
Miklavž na Dravskem polju v okviru ETM kot vzpodbujanje k uporabi avtobusnega 
javnega prevoza zagotovljen brezplačni avtobusni prevoz po obstoječih relacijah, 

15. 22. 9. 2021 v sredo v drugi polovici delovnega dne vsi uslužbenci občinske uprave Občine 
Miklavž na Dravskem polju izvedejo kolesarjenje po kolesarskih poteh občine. 
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