
 
 

OBVESTILO O ZAPORI ŠOLSKE POTI OB PREŠERNOVI CESTI DO OŠ VOJKE ŠMUC 

Ob izgradnji krožnega križišča na Prešernovi cesti se izvajajo tudi širše ureditve prometne 

infrastrukture in sicer izgradnja kolesarskih povezav in pešpoti ter javne razsvetljave v smeri 

Kosove ulice in vse do Kajuhove ulice. S predvidenimi ureditvami tako posegamo v obstoječe 

vzpostavljene komunikacije šolskih poti ob Prešernovi cesti, ki jih koristijo otroci za dostop do 

OŠ Vojke Šmuc. 

Zaradi izvedbe posegov, s katerimi namerava izvajalec pričeti v času šolskih počitnic, bo 

potrebno izvesti zaporo dela šolske pešpoti ob Prešernovi cesti od Kosove ulice do OŠ Vojke 

Šmuc in pešpoti (pločnika) od krožišča na Kajuhovi do šole. Za dostop do območja šole, bodo 

otroci, v času zapore, ki bo predvidoma trajala od 21.02. do 7.03., morali koristiti označeno 

šolsko pot, ki poteka po Ul. Okt. revolucije, kot je to prikazano v prilogi. 

Iz smeri Kajuhove oz Bazoviške ulice bo dostava otrok v šolo in dostop otrok omogočen po 

notranji cesti ob obstoječih parkiriščih z označitvijo cone umirjenega prometa. Vse starše, ki 

vršijo dostavo otrok z vozili iz smeri krožišča, prosimo, da upoštevajo označen spremenjen 

režim in upoštevajo, da se po isti prometni površini izvaja tudi peš dostop otrok do šole in tako 

namenijo temu večjo pozornost. 

Dela  bodo potekala tudi neposredno ob lokaciji avtobusnega postajališča, ki bo sicer ves čas 

v funkciji, zato bo gradbišče ob slednjem ustrezno zavarovano, označen in zavarovan pa bo 

tudi dostop do avtobusnega postajališča.  

Prosimo vse otroke in starše za razumevanje in upoštevanje navodil za koriščenje dostopa do 

območja šole iz smeri Ul. Oktobrske revolucije v času zapore pešpoti, ki poteka ob Prešernovi 

cesti. Vse preusmeritve in zapore  bodo tudi ustrezno označene in zavarovane skladno s 

priloženim elaboratom prometne ureditve.  

Vse starše prosimo, da svoje otroke obvestijo o predvideni spremembi in poteku dostopa do 

osnovne šole Vojke Šmuc v času zapore šolske poti ob Prešernovi cesti in jih preusmerijo šolsko 

pot po Ul. Okt. revolucije.  

Hvala za razumevanje. 
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