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Evropski teden mobilnosti 2019: »GREMO PEŠ!« 

Občina Škofja Loka že 9. leto zapored obeležuje Evropski teden mobilnosti (ETM). Letošnje 
geslo tedna je ''Gremo peš!''.  
 
Evropski teden mobilnosti je kampanja, ki se odvija pod okriljem Evropske komisije vsako leto 
med 16. in 22. septembrom. Njen namen je spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov in 
promociji trajnostne mobilnosti ter s tem prispevati k zmanjševanju osebnega motornega 

prometa. Gre za  ozaveščanje ljudi in predvsem spreminjanje sodobne miselnosti pri 
navezanosti na pretirano uporabo avtomobila. S tem pripomoremo k izboljšanju zdravja, 
razvoju mest po meri pešca in kolesarja ter večji kakovosti bivanja na splošno.   
V Škofji Loki bomo ETM obeležili v soboto, 5. oktobra 2019 na Trgu pod gradom. 

 

5. 10. 2019 - ETM  2019, Trg pod gradom, od 8.00 do 12.00 

1. SPVCP Občine Škofja Loka – promocija prometne varnosti in dela, PEŠBUS – 

predstavitev projekta in podelitev nagrad sodelujočim, vabilo k sodelovanju. 

2. Bokal Šport – brezplačno  popravilo koles in izposoja električnih koles 

3. Policija – Policijska postaja Škofja Loka - predstavitev  tehničnega vozila in dela policistov 

4. Reševalna služba ZD Škofja Loka – prikaz oživljanja z defibrilatorjem (TPO z AED) in 

predstavitev reševalnega vozila 

5. Gasilci PGD Stara Loka – prikaz logističnega vozila za množične nesreče z opremo za 

oskrbo večjega števila poškodovanih 

6. Srednješolski center – promocija  izdelkov Srednješolskega centra Škofja Loka - električna 

skiro in kolo 

7. Arriva Alpetour d.o.o.– promocija  uporabe javnega prevoza 

8. AVP - demonstracijska naprava AVP 

 
Dogodki v tednu pred ETM: 

 3. 9. 2019 - PEŠBUS – OŠ Škofja Loka – Mesto 

 5. 9. 2019 ob 13. uri predavanje o trajnostnem in vključujočem urejanju prostora, 

izvajalec ProstoRož 

 16. 9. 2019 – PEŠBUS – OŠ Ivana Groharja in OŠ Cvetka Golarja 

 17. 9. 2019 - VETER V LASEH 2019 (prevoz z mestnim avtobusom na prireditev bo 

brezplačna, demonstracijska naprava AVP in ustvarjalen delavnice na temo prometne 

varnosti) 

 Rekonstrukcija Kidričeve ceste – od križišča Lipica do Odeje, v zaključni fazi gradnje 

(kontakt Miloš Bajt: milos.bajt@skofjaloka.si ali 04/5112 351) 

 

http://www.skofjaloka.si/objava/77833
mailto:milos.bajt@skofjaloka.si
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Program: 
 

8.15 – predstavitev projekta ETM, SPVCP in vseh dejavnosti 
 
8.30 – predstavitev reševalnega vozila in prikaz TPO z AED  
 
9.00 – PGD Stara Loka - predstavitev logističnega vozila za reševanje pri množičnih 
nesrečah, z opremo večjega števila poškodovanih 
 
9.30 – pozdravni nagovor župana Tineta Radinje in podžupana ter predsednika SPVCP, 
mag. Roberta Straha  
 
9.45 – predstavitev  projekta PEŠBUS (udeleženci in spremljevalka) s podelitvijo nagrad  
 
10.15 – Jaka v prometu, gledališka predstava gledališča Makarenko (3+, trajanje 35 
min) 
»Jaka je sicer priden, vendar neveden prvošolček v prometu. Med hojo je zagledan v 
svoj prenosni telefon, zaradi česar se spotakne in zaleti v policistko. Ta ga na zabaven 
način pouči o prav vseh osnovnih pravilih pešca v prometu. 
Jaka bo na koncu predstave natanko poznal vse pomembnejše cestne znake, naučil se 
bo pravilno prečkati cesto; po kateri strani ceste mora hoditi, če ni pločnika; kako deluje 
semafor in kako se pravilno obleči, da bo v prometu viden.« 

. 

11.00 – predstavitev policijskega vozila in delo policista motorista 
 

11.15 – predstavitev Srednješolskega centra Škofja Loka 
 

11.30 – predstavitev AVP in demonstracijske naprave »zaletavček«  

 

Vljudno vabljeni! 

 

Za tiste, ki jih slogan »Gremo peš!« ni nagovoril, vabimo, da pridejo na prireditev v 

mesto z mestnim avtobusom Arrive Alpetour. Prevoz na sobotne prireditve bo 

brezplačen! 

 

Strokovna sodelavka SPVCP Škofja Loka 

Sabina Gabrijel, l.r. 

http://www.skofjaloka.si/objava/77833

