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INFORMACIJA ZA JAVNOST

Preureditev začasnega krožnega križišča pri OŠ Škofljica v stalno krožno križišče

Zaradi  gradbenih del za preureditev začasnega krožnega križišča pri OŠ Škofljica v stalno 
krožno križišče bo na naslednjih odsekih državnih cest G2-106, odsek 0206 Škofljica od km 
0,419 do km 0,520, na odseku 0261 Škofljica-Rašica od km 0,000 do km 0,132 ter na R3-728, 
odsek 1148 Škofljica – Rašica od km 0,000 do km 0,300 vzpostavljen spremenjen prometni 
režim.

Dela obsegajo preureditev začasnega krožnega križišča v stalno krožno križišče, z ureditvijo 
cestne razsvetljave, površin za pešce in kolesarje, ureditev komunalnih vodov in odvodnjavanja.
Pogodbena vrednost del je 634.350,73 evrov (DRSI 476.095,51 evrov in Občina Škofljica 
158.255,22 evrov). 

V terminu od 23.4.2019 do predvidoma 30.6.2019 bo na odseku državne ceste pri OŠ 
Škofljica spremenjen prometni režim. 

Zaradi prometno zelo obremenjenega odseka in zagotavljanja pretočnosti prometa bo v času 
del večinoma vzpostavljen dvosmerni promet, razen v določenih fazah, ko bo promet potekal 
izmenično enosmerno – taka ureditev je predvidena večinoma med vikendi. 

V obdobju od 6.5.2019 do 30.6.2019 je predvidena popolna zapora ceste R3-728, na odseku 
1148 Škofljica - Ig od krožnega križišča do križišča za obrtno cono. Obvoz do obrtne cone bo po 
Ižanski cesti na kateri bo za čas zapore odstranjena signalizacija, ki prepoveduje tovorni promet 
nad 7,5t.

Vse uporabnike prosimo, da spremljajo informacije o stanju na cestah, ki so na voljo v 
okviru Prometno informacijskega centra za državne ceste (www.promet.si, telefon 1970). 
Izvajalec bo vse načrtovane spremembe prometnega režima sporočal v Prometno 
informacijski center za državne ceste, kjer se 24 ur na dan spremlja in objavlja tudi 
informacije o stanju na cestah, ki jih posredujejo Policija, vzdrževalci in drugi, zato so na 
tem mestu vedno na voljo zadnje razpoložljive informacije o stanju na cestah in prometu.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost. 

Lep pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi
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