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TRAJNOSTNO POVEZANI 
         
                       Miklavž, 2. 9. 2022 
 

 

PROGRAM AKTIVNOSTI OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU V EVROPSKEM 

TEDNU MOBILNOSTI V LETU 2022 

 
 

1. 22. 9. 2022, v četrtek ob 9.00 uri, kolesarjenje DU Skoke po kolesarskih poteh občine, in 
sicer izpred KS Skoke, 

2. 21. 9. 2022, v sredo ob 15.45 uri, kolesarjenje DU Modra jesen Dravski Dvor po 
kolesarskih poteh občine, izpred KS Dravski Dvor, 

3. 20. 9. 2022, v torek v dopoldanskem času, kolesarjenje za učence 8. in 9. razredov OŠ 
Miklavž po kolesarskih poteh občine, 

4. 21. 9. 2022, v sredo v dopoldanskem času, kolesarjenje za učence 6. in 7. razredov OŠ 
Miklavž po kolesarskih poteh občine, 

5. 21. 9. 2022, v sredo ob 16.00 uri, kolesarjenje društva GLOG za zdrav način življenja po 
kolesarskih poteh občine, izpred OŠ Miklavž, 

6. 19. 9. 2022, v ponedeljek ob 15.00 uri, kolesarjenje DU Miklavž na Dravskem polju po 
kolesarskih poteh občine, zbor pred Taborniški domom,  

7. 18. 9. 2022, v nedeljo ob 9.00 uri, kolesarjenje Športnega društva Skoke – kolesarska 
sekcija, zbor v Športnem parku Skoke, po Dravski kolesarski poti, 

8. 22 .9. 2022, v četrtek, vsi učitelji OŠ Miklavž pridejo zjutraj v službo peš, s kolesom ali 
javnim prevozom, 

9. 20. 9. 2022, v torek ob 9.00 uri, kolesarjenje članov DU Dobrovce po Dravski kolesarski 
poti, zbor v Športnem parku Dobrovce, 

10. 22. 9. 2022, v četrtek, »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, 

11. 22. 9. 2022, v četrtek, vsi uslužbenci občinske uprave Občine Miklavž na Dravskem polju 
pridejo zjutraj v službo peš, s kolesom ali javnim prevozom, 

12. V okviru ETM bodo vsi oddelki vrtca Vrtiljak v Miklavžu in Ciciban v Dobrovcih izvajali 
naslednje aktivnosti: pravljica na temo ETM, ogled filmov o varnosti na cesti, v času 
vikenda bodo manjši pohodi s starši po šolskih poteh, likovni natečaj na temo ETM,  

13. 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, 



14. Od torka 20. 9. do četrtka 22. 9. 2022 bodo imeli 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. V času ETM se bodo v OŠ Miklavž in podružnični šoli Dobrovce opravljali kolesarski izpiti 
za petošolce. Praktični del kolesarskih izpitov bo potekal na prometnih površinah obeh 
šol, in sicer od 19.9. do 22.9. 2022, 

16. Društvo prijateljev mladine Miklavž na Dravskem polju, bo v času ETM, na temo 
trajnostne mobilnosti – s poudarkom na mladih, pisalo pismo Županu, kot metodo, ki 
omogoča mladim, da se s pobudami obračajo neposredno na župana. 

17. Člani društva DTV Partizan Miklavž, bodo v času ETM, prihajali na športne aktivnosti peš 
ali s kolesom, 

18. Člani NK Dobrovce, bodo v času ETM – s poudarkom na mladih, na treninge in tekme 
vseh selekcij, prihajali peš ali s kolesom, 

19. Člani NK Miklavž, bodo v času ETM – s poudarkom na mladih, na treninge in tekme vseh 
selekcij, prihajali peš ali s kolesom. 

20. 17. 9. 2022, v soboto ob 11. uri, svečana otvoritev prenovljene ceste z novo kolesarko in 
pločnikom na relaciji Skoke – Rogoza in uradne predaje v uporabo (ETM – trajnostni 
ukrepi, ki prispevajo k spremembi potovalnih navad – trajnostna mobilnost. 

 
 
Koordinator ETM – Predsednik SPV: 
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