
 
      

 
Društvo T4M 
Podlubnik 46 
4220 Škofja Loka 
 
Zadeva: Tek štirih mostov, 17. 6. 2022 in 18. 6. 2022 
 
Program oz. točna opredelitev poteka prireditve 
 
17. 6. 2022 
 
Na Cankarjevem trgu bo tekaško druženje s testeninko, ki bo trajalo od 20. do 24. 
ure. 
 
Na Trgu pod gradom bo koncert glasbenih skupin, ki bo trajal od 20. do 24. ure. 
 
18. 6. 2022 
 
Od 10. do 22. ure bo na Mestnem trgu odprta športna tržnica s ponudbo športne 
opreme in hrane. 
 
Dopoldanski program na Mestnem trgu bo trajal od 10.00 do 12.00. V tem času bodo 
vrtčevski otroci tekli po Mestnem trgu in Klobovsovi ulici, podelili bomo priznanja 
mladim športnikom in njihovim mentorjem, vmes pa bo kulturno-zabavni program. Od 
11.30 do 12.00 bo na Mestnem trgu potekal tek junakov 3. nadstropja – to so otroci, 
ki so imeli krvnega raka ali ga še vedno imajo. 
 
Ob 16.30 bo tek Run4Unity. Udeleženci bodo tekli po Mestnem trgu in Klobovsovi 
ulici. Ob 18.00 se začne mimohod osnovnih šol, ki bodo imele svoje predstavnike na 
šolskem teku za Pokal štirih županov. Šolski teki bodo potekali od 18.10 dalje, 
svečana razglasitev pa bo ob 19:40. 
 
Promocijski tek osnovnih šol ter tek osnovnih šol tekmovalnega značaja se bosta 
začela in končala na Mestnem trgu. 
 
Trasa za učence in učenke od 6. do 9. razreda OŠ bo enaka in bo potekala od starta 
na Mestnem trgu do klanca proti Spodnjemu trgu. Tekači bodo nadaljevali do križišča 
pri TIC-u in naprej po Kapucinskem trgu mimo avtobusne postaje in pred Kapucinsko 
cerkvijo zavili levo čez Kapucinski most na Blaževo ulico in na Mestni trg. 
 
Ob 21. uri se začne glavni dogodek dneva – nočni 10km tek po ulicah Škofje Loke s 
svečano razglasitvijo in druženjem s koncertom, ki bo trajalo od 23.00 do 2.30. 
 
Na Cankarjevem trgu bo od 20.00 do 2.30 nastop DJ-jev. 
 



Opis proge za nočni tek: 
 
Prvi krog: Mestni trg, Spodnji trg, Kidričeva cesta, Cesta talcev, Stara Loka, 
Podlubnik, Novi svet, Kapucinski most, Mestni trg. 
 
Drugi krog: Mestni trg, Puštal, Suha, Sorška cesta, Stara cesta, Spodnji trg, 
Partizanska cesta, Groharjevo naselje, Stara Loka, Cesta talcev, Novi svet, 
Kapucinski most, Mestni trg. 
 
Škofja Loka,  
 
 
Igor Drakulič, direktor prireditve 
 

 
 

 


