Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 02
F: 01 478 81 23
E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

Ljubljana, 8.6.2017

Popolna zapora ceste čez Vršič
Direkcija RS za infrastrukturo izvaja dela obnove ceste na Vršič, R1-206, odsek 1043 Ruska
cesta (Erika-Vršič) od km 4,275 do km 5,425 v okviru katere poteka izkop obstoječe neustrezne
voziščne konstrukcije in izvedba novih plasti na odseku od zidu do Koče na Gozdu. Ta dela je
možno izvesti samo ob popolni zapori.
Kot najavljeno, dne 10.4.2017, glede poteka del in prometnega režima v čas del na odseku
1043 Ruska cesta (Erika-Vršič) od km 4,275 do km 5,425, bo potrebna petdnevna popolna
zapora ceste.
Zapora bo vzpostavljena v petek 9.6.2017 od 7.00 do 19.00 in od ponedeljka 12.6.2017 od
7.00 do četrtka 15.6.2017 do 19.00.
Med vikendom, 10. in 11.6.2017, bo vzpostavljen izmenično enosmerno voden promet samo za
osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 ton. Za avtobuse je obvoz preko Predela.

Prometni režim po 15.6.2017 ostaja nespremenjen:
Delne zapore (izmenično enosmerni promet, voden ročno
15.6.2017 - 18.9.2017
ali s semaforji).
Popolna zapora od ponedeljka do četrtka med 8.00 in
Od 18.9.2017 naprej, dokler
17.00 uro, ob petkih med 8.00 in 15.00 uro.
bodo vremenske razmere
omogočale izvajanje del.
Promet bo za vsa vozila med delovniki možen od 17.00
ure popoldan do 8.00 zjutraj naslednjega dne ter ob
vikendih.
Direkcija RS za infrastrukturo si prizadeva, da bi dela tako na kranjskogorski kot na bovški
strani prelaza bila zaključena v najkrajšem možnem času. Zato so dela na odseku 1028 ErikaVršič-Trenta, kjer poteka rekonstrukcija dveh mostov preko hudournika pri Šubci in hudournika
v Trenti usklajena z deli na odseku 1043 (Erika-Vršič) in bo promet v času del urejen preko
začasnih mostov Maybe, izmenično enosmerno s semaforji.
Vsem voznikom in uporabnikom ceste čez prelaz Vršič se zahvaljujemo za potrpežljivost in
strpnost v času gradbenih del.

Lep pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi
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