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STANOVALCI IN OBISKOVALCI DATUM: 05.08.2022  

                      BERTOKOVE ULICE,  

                      PERVANJEVE ULICE, 

                      REGENTOVE ULICE, 

                      JADRANSKE CESTE.  

 

  NAŠ ZNAK:    430-0005/2022-25- ORI.03 

6280 Ankaran     

 

 

ZADEVA: Obvestilo o pričetku gradbenih del za ureditev mirujočega prometa »za za 

trgovino v središču naselja« v centru Ankarana, na javni poti JP 680 311 
 

Spoštovani! 

 
 

Obveščamo Vas, da se bodo 8. 8. 2022 na javni poti JP 680 311 pričela dela za ureditev mirujočega prometa na 

površinah s parcelnimi št. 503/1, 569, 571/3, 577, 578, 579, 1315/2, vse k.o. Oltra (urejanje mirujočega prometa 

na obstoječi lokaciji za trgovino v centru naselja).  
 

V sklopu ureditve površin bo, poleg ureditve dodatnih parkirnih mest, meteorne kanalizacije in namestitve 

urbane opreme ter ureditve obstoječih parkovnih površin, postavljena tudi javna razsvetljava in nameščen nov 

podzemni ekološki otok, kar bo pripomoglo k večji kakovosti bivanja vseh okoliških stanovalcev in uporabnikov. 

Gradnja bo potekala od 8. 8. do 15. 10. 2022, od ponedeljka do petka med 8. in 17. uro ter ob sobotah med 8. 

in 14. uro.  
 

V času izvedbe projekta je na navedenem območju predvidena delna zapora ceste in popolna zapora parkirnih 

mest, in sicer od 8. 8. do 15. 10. 2022 vse dni v tednu, neprekinjeno (24 ur na dan).  
 

Obstoječi ekološki otok bo v času izvajanja del začasno prestavljen na konec slepega odseka Regentove ulice 

za trgovino. Zaradi lažjega dostopa vozil Marjetice Koper za namen praznjenja zabojnikov prosimo, da se na 

tistem mestu ne pušča osebnih vozil. 

 

Vljudno prosimo za dosledno upoštevanje cestno prometnih oznak in varnostnih opozoril.  

 

Za nevšečnosti se vnaprej opravičujemo in se Vam obenem zahvaljujemo za razumevanje. 

 

 

 

Z odličnim spoštovanjem! 

 

 

 

 

 

POSLANO:  - Naslovnik (navadna pošta) 

PRILOGE:   - Območje  zapore in prestavitev ekološkega otoka v času izvajanja del  

 

 mag. Aleks Abramović  
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Priloga 1:  Območje zapore in prestavitev eokološkega otoka v času izvanjanja del  
 

 

 

 


