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Vljudno vabljeni.

sobota, 17.9. 2016, 9.00 – 12.00,  
Staro mestno središče Škofje Loke, različne lokacije
Osrednji dogodek Evropskega tedna 
mobilnosti 2016 v Škofji Loki. 
•  Predstavitev trajnostne mobilnosti v starem mestnem 

jedru Škofje Loke: prezentacija električnih osebnih vozil, 
koles, skirojev in kolesarske opreme, promocija infor-
macijskega portala IJPP ter promocija prometne varnosti 
s spremljevalnim programom.

•  Predstavitev gasilskih in policijskih interventnih vozil
 
10.00 – 12.00, Pri Lipi na Spodnjem trgu 
(V primeru slabega vremena bo predstavitev potekala v dvorani Loškega odra)

Predstavitev začasne prometne rešitve  
in postavitve urbane opreme na  
Spodnjem trgu.
•  Novo prometno ureditev bomo predstavili prebivalcem 

Spodnjega trga in drugi zainteresirani javnosti.  
 

sreda, 21.9.2016, 18.00 – 20.00, Sokolski dom
Javna razprava ob uvodni predstavitvi  
Celostne prometne strategije  
Občine Škofja Loka.
 
četrtek, 22.9.2016
 Ves dan, območje občine Škofja Loka
Brezplačen javni avtobusni prevoz na  
relacijah znotraj občine Škofja Loka.
 
četrtek, 22.9.2016, 12.00, Mestni trg
Obisk terenske ekipe Ministrstva za 
infrastrukturo RS v Škofji Loki in  
tiskovna konferenca o Celostni  
prometni strategiji občine. 

četrtek, 22.9.2016, 15.00 – 19.00, Spodnji trg
Umeščanje začasne prometne rešitve in 
urbane opreme na Spodnjem trgu skupaj s 
prebivalci trga.
 
petek, 23.9.2016, 15.00 – 19.00, Spodnji trg
Umeščanje začasne prometne rešitve in 
urbane opreme na Spodnjem trgu skupaj s 
prebivalci trga.
 
sobota, 24.9.2016, 9.00 – 11.00, Spodnji trg
Vzpostavitev začasne in prometne 
ureditve z urbano opremo na Spodnjem 
trgu, ki ji bo ob 11.00 uri sledilo uradno 
odprtje.
 
petek, 16.9. – četrtek, 22.9.2016
Vzpostavitev začasnega avtobusnega 
postajališča mestne avtobusne linije na 
Kidričevi cesti (Stari dvor – smer ŽP).

Občina Škofja Loka že šesto leto zapored izvaja 
aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Na 
ta način spodbujamo in promoviramo rabo okolju 
prijaznejših načinov potovanj, transporta in hkrati 
promoviramo alternativne načine mobilnosti, kot so 
hoja, kolesarjenje ter uporabo javnega potniškega 
prometa. Posebno pozornost vselej namenjamo tudi 
varnemu udejstvovanju v prometnem vsakdanu.

Tudi letos bo v mestnem središču Škofje Loke 
potekala osrednja prireditev ETM, poleg nje pa se bo 
program ETM 2016 z različnimi vsebinskimi poudarki 
odvijal skozi ves teden.
Vljudno vabljeni! 
 
mag. Miha Ješe,  župan Občine Škofja Loka  

Sodelujejo:
Občina Škofja Loka, SPVCP Občine Škofja Loka, Policijska 
postaja Škofja Loka, AMD Škofja Loka, PGD Škofja Loka, Šolski 
center Škofja Loka, Ministrstvo za infrastrukturo RS, Javna 
agencija RS za varnost pometa, OMEGA Consult,  
Alpetour - Potovalna agencija, Bokal Šport, Šport 11/11, 
Vizija Sport, Popravilo koles, Klemen Tušek s.p.,  
TD Škofja Loka,  prebivalci Spodnjega in Mestnega trga.  


