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                                              MIKLAVŽ, 5. 9. 2019 
 
 
PROGRAM AKTIVNOSTI OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU V EVROPSKEM 
TEDNU MOBILNOSTI V LETU 2019 »GREMO PEŠ« 
 

1. 11. 9. 2019 v sredo ob 16. uri kolesarski trim DU Skoke po kolesarskih poteh občine, 

2. 16. 9. 2019 v ponedeljek ob 17. uri kolesarski trim DU Modra jesen Dravski Dvor po 
kolesarskih poteh občine, 

3. 17. 9. 2019 v torek ob 14. uri kolesarjenje za učence 7., 8. in 9. razreda OŠ Miklavž po 
Dravski kolesarski poti, 

4. 18. 9. 2019 v sredo ob 16. uri pohod članov DU Dobrovce, 

5. 19. 9. 2019 v četrtek ob 16. uri kolesarjenje društva GLOG za zdrav način življenja, 

6. 20. 9. 2019 v petek ob 16. uri kolesarski trim DU Miklavž na Dravskem polju, 

7. 20. 9. 2019 v petek od 8. 20 do 13. ure pohod petošolcev OŠ Miklavž do gobarskega 
parka društva SNEŽKA v Dobrovcih in nazaj, 

8. 20. 9. 2019 v petek vsi zaposleni Občine Miklavž na Dravskem polju pridejo zjutraj v 
službo peš, s kolesom ali javnim prevozom, tisti ki pa pridejo z avtomobilom, avtomobil 
parkirajo na Miklavškem trikotniku ali na drugem javnem parkirnem prostoru in pridejo v 
službo peš, 

9. 20. 9. 2019 v petek vsi učitelji OŠ Miklavž pridejo zjutraj v službo peš, s kolesom ali javnim 
prevozom, tisti ki pa pridejo z avtomobilom, avtomobil parkirajo na Miklavškem trikotniku 
ali na drugem javnem parkirnem prostoru in pridejo v šolo peš, 

10. 21. 9. 2019 v soboto ob 9. uri kolesarski trim članov DU Dobrovce, 

11. 22. 9. 2019 v nedeljo »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, 

12. V tednu ETM bodo vsi oddelki vrtca Vrtiljak v Miklavžu in Ciciban v Dobrovcih v 
dopoldanskem času opravili aktivne sprehode z opazovanjem po prometnih površinah za 
pešce v strnjenem naselju Miklavža in Dobrovc, 

13. O aktivnostih ETM in upoštevanju slogana »GREMO PEŠ« bodo obveščeni vsi krajani 
naše občine preko občinskih medijev, in sicer po lokalni TV Miklavž, kjer se bosta ves 
teden oglaševali dve video strani, izšel pa bo tudi članek o pomembnosti sodelovanja v 
ETM v občinskem glasilu Miklavške novice. 
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