
 

 

 

Evropski teden mobilnosti 2017: Združimo moči – delimo si prevoz 

 

Program dejavnosti v tednu mobilnosti v Občini Škofja Loka 

Datum:21.9.2017 Lokacija Dogodek  

Ura 

8.00 – 13.00 

16.00 – 19.00 

OŠ Ivana Groharja Mobilnost in Veter v laseh 2017 

Organizirali bomo športno-preventivno prireditev, na 

kateri bomo s promocijo športa in preventivnimi 

dejavnostmi promovirali zdrav življenjski slog, življenje 

brez odvisnosti in racionalno mobilnost.  

Ura 5:30 - 22:30 Mestna avtobusna linija Brezplačen prevoz za vse uporabnike  

Ura 9.00 - 13.15 Coworking center 

Lokomotiva, Mestni trg 

38 

Pomen trajnostne mobilnosti za uspešna globalna 

podjetja v Škofji Loki (delavnica za uspešna podjetja v 

škofjeloški občini) 

 

Datum: 22.9.2017 Lokacija Dogodek  

Ura 10.00 - 16.00 Trg pod gradom, Nunski 

vrt, Mestni trg 

Po mestu malo drugače - trg namesto parkirišča, (prej 

parkirišče - sedaj območje za pešce, odprtje urejene 

makadamske poti na grad, predaja električne vozila 

občinskemu redarstvu, brezplačno popravilo koles, 

brezplačna izposoja el. koles, promocija aktivnosti 

policije, gasilcev in redarstva, srednješolski center,.. 

Ura 5:30 - 22:30 Mestna avtobusna linija Brezplačen prevoz za vse uporabnike 
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Datum: 21.9.2017 in  22.9.2017 

5:30 - 22:30 

BREZPLAČEN PREVOZ ZA VSE UPORABNIKE 
Mestna avtobusna linija Podlubnik - Škofja Loka - Lipica, vozni red avtobusov je na 15 minut Brezplačen 

avtobusni prevoz za vse opravke in prireditve omogoča  prevoznik Alpetour d.o.o. 

 
Datum: 21.9.2017 

8.00 – 13.00 

16.00 – 19.00 

MOBILNOST IN VETER V LASEH 2017, Organizator Občina Škofja Loka, SPVCP 

OŠ Ivana Groharja 
Športno-preventivna prireditev za  promocijo športa in s preventivnimi dejavnostmi za zdrav 

življenjski slog, življenje brez odvisnosti in racionalno mobilnost. 

Poleg promocije prometne varnosti in kolesarskega poligona bodo obiskovalcem na voljo 
številna prizorišča s predstavitvami športnih panog, od floorballa, plezanja, odbojke, pilatesa, 
prstometa, karateja, aikida, košarke, rokometa, družinske rekreacije in gimnastike, kjer se bodo 
lahko dogovorili tudi za redne vadbe – zase ali za svoje otroke v novem šolskem letu. Otroci se 
bodo lahko razgibali na otroških gibalnicah, starši pa bodo spoznavali osnove motorike za 
najmlajše. V bogatem obšportnem programu se bodo predstavile tudi aktivne mladinske in 
družbenopomembne organizacije kot so skavti, taborniki, gasilci, delavnica UNICEF, mladinski 
dnevni centri DC OM in MDC BLOK, zavod Familija, PUM, ekipa prve pomoči v okviru OZ RK, 
lutke, Društvo upokojencev, Društvo za tretje življenjsko obdobje, Društvo za raziskovanje 
podzemlja – jamarji, čipke Mojca in karikaturist Boris Oblak. Atrakciji za obiskovalce bosta 
zagotovo BODY ZORBING (kotaljenje v orjaških napihljivih žogah) in  SOFTBALL in BASEBALL, kjer 
bo društvo Kranjski lisjaki v ta namen postavilo veliko kletko. 
 
 
Datum: 21.9.2017 

9.00 - 13.15 

POMEN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI ZA USPEŠNA GLOBALNA PODJETJA V ŠKOFJI LOKI 

(DELAVNICA ZA USPEŠNA PODJETJA V ŠKOFJELOŠKI OBČINI), Organizator Regionalna 

agencija Sora in Občina Škofja Loka 

Coworking center Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka 

Podobno kot mesta in njihovi prebivalci, se tudi podjetja ter njihovi zaposleni redno soočajo z 
izzivi vsakodnevne mobilnosti. Reševanje težav s prometnimi ali parkirnimi razmerami, 
izboljšanje učinkovitosti poslovanja, prihranki pri stroških zaradi mobilnosti podjetij in 
zaposlenih, izboljšanje zdravja zaposlenih ter izboljšanje podobe podjetja so tipični razlogi, 
zaradi katerih se vse več podjetij odloča za celovito soočanje s tovrstnimi izzivi. Na delavnici 
»Pomen trajnostne mobilnosti za uspešna globalna podjetja« bodo predstavljeni sodobni 



 

 

pristopi reševanja omenjenih izzivov in poiskane rešitve za probleme, s katerimi se soočajo 
podjetja.  
Delavnico bo vodil dr. Aljaž Plevnik iz Urbanističnega inštituta RS v Ljubljani. Dr. Plevnik se v 
zadnjem času intenzivno ukvarja s strategijami mestnega prometa in upravljanjem mobilnosti v 
podjetjih. 
Glavne teme delavnice:  

- Razlogi za celovito upravljanje mobilnosti v podjetjih 
- Najpogostejše težave podjetij pri obvladovanju mobilnosti 
- Priprava načrtov mobilnosti za podjetja 

Prijave na delavnico: Razvojna agencija Sora, ga. Jana Šifrar, tel. 04/50 60 220, e-pošta info@ra-
sora.si 
 

 
Datum: 22.9.2017 

10.00 - 16.00 

PO MESTU MALO DRUGAČE - TRG NAMESTO PARKIRIŠČA, Organizator Občina Škofja Loka, 

SPVCP 

Lokacija Trg pod gradom in Mestni trg 

začetek prireditve ob 10.00 na Trgu pod gradom s stojnicami: 
1. SPVPCP Občine Škofja Loka - predstavitev prometne varnosti in dela in, Gorenjske 

elektrarne - promocija električne mobilnosti - testne vožnje z električnim vozilom 
2. Bokal Sport - izposoja električnih koles in brezplačno popravilo koles 
3. AMZS -  simulator vožnje motorja,  simulator prevračanja,  pijana očala, otroški poligon 
4. Bicikleta - lutkovna predstava za predšolske otroke ob 10.00 
5. Policija - predstavitev tehničnega vozila in dela 
6. Alpetour - promocija uporabe javnega prevoza 
7. Srednješolski center - promocija izdelkov Srednješolskega centra Škofja Loka  - električni 

skiro, Turistično društvo Škofja Loka - izposoja električnih skirojev 
8. Občinsko redarstvo, prevzem novega električnega vozila 
9. Gasilska služba Škofja Loka, prikaz opreme za reševanje v prometu, v primeru nevarnih 

snovi in požarih 

Ob 11.00 slovesna predaja električnega vozila občinskemu redarstvu na novem Trgu pod 
gradom  z najavo širitve območja za pešce na trgu. 
 

Lokacija Nunski vrt: začetek ob 10.15 uri  - Odprtje urejene makadamske peš poti na grad iz 
parkirišča Nunski vrt. Sprehod iz parkirišča do Loškega gradu - predstavitev nove prometne 
ureditve na grajskem dvorišču ter nato nadaljevanje do Trga pod gradom (prihod ob 10:45-
11.00) uri kjer bo slovesna predaja električnega vozila redarstvu. 
 

Video ETM 2017: https://youtu.be/O-ALz0QVyEE?t=40  

Evropski teden mobilnosti 2017 v Občini Škofja Loka (Združimo moči – delimo si prevoz) organizira Občina Škofja 
Loka - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sodelovanju z Regionalno agencija Sora in Alpetour, 
potovalno agencijo d.o.o. ter vsemi sodelujočimi na prireditvah. 
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