IZHODIŠČA UREJANJA
LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA
IN VPADNIH CEST

Pobuda za
državno prostorsko načrtovanje za ureditev
ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest
ter predlog dopolnjujočih ukrepov
reševanja prometne problematike
Izvršilni povzetek

marec 2019

Pobudnik:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo,
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Naročnik in investitor:

DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Izdelovalec:

J.V.
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana
+
LUZ, d.d.
Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

Inženir:

DRI upravljanje investicij, d.o.o.
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana

Naziv gradiva:

IZHODIŠČA UREJANJA
LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA
IN VPADNIH CEST
Pobuda za
državno prostorsko načrtovanje za ureditev
ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest
ter predlog dopolnjujočih ukrepov
reševanja prometne problematike
Izvršilni povzetek

Faza:
Datum:

Tiskovna konferenca Ministrstva za infrastrukturo
26.3. 019

KAZALO VSEBINE
1

UVODNA OBRAZLOŽITEV .................................................................................................................... 1
1.1 Pristop k urejanju ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ..................................... 1
1.2 Opredelitev ciljev prostorskih ureditev ...................................................................................... 1
1.3 Namen in predmet pobude ........................................................................................................ 1

2

ANALIZA STANJA ................................................................................................................................. 2

3

OBLIKOVANJE REŠITEV IN UKREPOV................................................................................................... 5
3.1 Prometno vrednotenje ............................................................................................................... 7
3.2 Ekonomsko vrednotenje ............................................................................................................. 9

4

NAČIN UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH CEST ............................ 11

5 OPIS PREDLAGANIH PROSTORSKIH UREDITEV S PREDLOGI NADALJNJEGA DRŽAVNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA .......................................................................................................... 14
5.1 Izhodišča oblikovanja predlogov ...............................................................................................14
5.2 Širitev avtoceste s po tremi pasovi na smer kot izhodiščna projektna rešitev ........................ 14
5.3 Pregled po celotah/fazah ..........................................................................................................15
6 USMERITVE ZA UVELJAVLJANJE UKREPOV TRAJNOSTNE MOBILNOSTI IN DRUGIH UKREPOV IZVEN
PRISTOJNOSTI DARS ............................................................................................................................. 22
7

OSNUTEK ČASOVNEGA NAČRTA ....................................................................................................... 25

8

ZAKLJUČEK ........................................................................................................................................ 28
GRAFIČNA PRILOGA: PREGLEDNA KARTA

1 UVODNA OBRAZLOŽITEV
1.1 Pristop k urejanju ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest
Zastoji na posameznih odsekih in priključkih ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest –
gorenjskega, štajerskega, dolenjskega in primorskega AC kraka – terjajo takojšnje ukrepanje in celovit
pristop k reševanju problematike. Strokovne podlage, na katerih temelji pobuda, se ne ukvarjajo le z
razširitvijo AC obroča in vpadnih cest, temveč predlagajo tudi druge rešitve povečevanja zmogljivosti
in/ali razbremenitve obravnavanega prometnega omrežja. Pobuda vključuje le prostorske ureditve na
cestnem omrežju in ukrepe, ki so predmet prostorskih izvedbenih aktov na ravni državnega
prostorskega načrtovanja ter v pristojnosti naročnika/investitorja. Za celovito rešitev problematike
obravnavanega prometnega omrežja pa sta potrebna razvoj tirnega prometa in uveljavitev širokega
nabora ukrepov trajnostne mobilnosti.1 Ti ukrepi ne morejo biti predmet pobude, ampak se izvajajo
sočasno. Predlog načina in dinamike njihove uveljavitve, od te je odvisna tudi dinamika in dejanska
izvedba cestnega omrežja, je informativno, zaradi celovitosti uvida v reševanje problematike, podan v
zaključku pobude in tega povzetka.

1.2 Opredelitev ciljev prostorskih ureditev
Reševanje problematike ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih AC krakov temelji na naslednjih
ciljih:
 zagotavljanje ustrezne zmogljivosti celovitega omrežja,
 načrtovanje ekonomsko vzdržnih rešitev,
 preprečevanje morebitnega poslabšanja razmer na avtocestnih priključkih in ostalem omrežju,
 zmanjševanje negativnih vplivov prometa na bivalno okolje,
 racionalno poseganje v prostor in okolje,
 zagotavljanje čim večje prometne varnosti,
 načrtovanje rešitev, katerih izvedba čim manj vpliva na odvijanje prometa med gradnjo,
 sočasno vključevanje ukrepov trajnostne mobilnosti in razvoj tirnega prometa.

1.3 Namen in predmet pobude
S pobudo se prične postopek državnega prostorskega načrtovanja. Na podlagi pobude bodo
pridobljene smernice državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, predlogi in pripombe javnosti ter
odločba o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje. Smernice, pridobljeni podatki ter
predlogi in pripombe javnosti bodo analizirani. Na podlagi analize bodo izoblikovane usmeritve za
nadaljnje načrtovanje, pripravljavec prostorskega akta pa bo pripravil osnutek sklepa o izvedbi
državnega prostorskega načrtovanja. Sklep o izvedbi sprejme Vlada RS.

1

Ukrepi trajnostne mobilnosti so ukrepi, ki uravnoteženo upoštevajo socialni, ekonomski in okoljski vidik. Za te ukrepe se
uporablja tudi izraz ukrepi celostnega prometnega načrtovanja.
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2 ANALIZA STANJA
Ljubljanski avtocestni obroč predstavlja presečišče dveh glavnih krakov prometnih tokov slovenskega
avtocestnega križa in je del TEN‐T omrežja, poleg tega pa ima tudi funkcijo obvoznice glavnega mesta.
S tem je naše glavno mesto dobro povezano s sosednjimi državami, pomembnejšimi regionalnimi
središči in nekaterimi občinami. Na avtocestnem sistemu Ijubljanskega območja se združujejo daljinski,
primestni in mestni prometni tokovi in sicer tako potniški kot blagovni.
Na širšem območju Ljubljane oz. na območju Ljubljanske urbane regije potekajo avtocesta A1 od
Šentilja do Kopra in avtocesta A2 od Karavank do Obrežja ter hitra cesta H3 med razcepom Koseze in
razcepom Zadobrova. Vse naštete ceste imajo 4 vozne pasove.
Ljubljanski obroč je pomemben za vse tri značilne vrste prometa:
 notranji promet (predvsem koridor Šiška‐Bežigrad‐BTC),
 ciljno‐izvorni promet (leta 2017 je v Mestni občini Ljubljani delalo 116.738 prebivalcev drugih
občin, hkrati pa je tudi 19.002 prebivalcev Mestne občine Ljubljana delalo v drugih občinah),
 tranzitni promet (problematičen je predvsem vsakodnevni tranzitni promet težkih tovornih
vozil na AC A1 Maribor‐Koper, osebni promet je močnejši v poletni sezoni in ob praznikih v
državah srednje Evrope).
Ključni razlogi za načrtovanje prostorskih in ostalih ureditev na območju ljubljanskega avtocestnega
obroča in priključnih krakov so dosežena prepustnost nekaterih odsekov in z njo povezani zastoji.
Posebej kritični so naslednji odseki:
 dostop do ljubljanskega avtocestnega območja v jutranji konici iz smeri Primorske, Štajerske in
Dolenjske (vključno z vzporednim državnim cestnim omrežjem),
 zahodna in severna obvoznica, zjutraj predvsem v smeri Bežigrada (Šiška ‐ Bežigrad), popoldne
v obeh smereh,
 zahodna obvoznica v smeri Primorske v popoldanski konici (do priključka Brezovica),
 vzhodna obvoznica (razcep Malence in predor Golovec) v popoldanski konici.
Z vidika presežene kapacitete so prometno problematični tudi posamezni priključki, ki v povezavi s
križišči na lokalni cestni mreži povzročajo zastoje, tako na lokalnem kot tudi na avtocestnem omrežju,
npr. priključki Brezovica, Ljubljana ‐ Zahod, Ljubljana ‐ Center, Ljubljana ‐ Jug, Nove Jarše, itd.
Na osnovi primerjave razmerja med hitrostjo v konicah in hitrostjo neoviranega prometnega toka so
omenjene (in druge) kritične točke prikazane na naslednjih slikah. V jutranji konici se hitrost opazno
zniža na vseh priključnih krakih, najbolj na primorskem (pred CP Log), dolenjskem (pred predoroma
Mali vrh in Debeli hrib) in štajerskem kraku (pred Krtino). Hitrost se pomembno zmanjša tudi na
zahodni in vzhodni obvoznici. Kritični so predvsem priključki Ljubljana Zahod, Ljubljana Center, Brod,
Šmartinska, Zaloška, Letališka.
V popoldanski konici so razmere najbolj kritične na severni obvoznici, kjer hitrost pade na manj kot 50
% hitrosti neoviranega prometnega toka. Težave se pojavljajo na izhodu iz Ljubljane (odseki
Zadobrova‐Šentjakob, Kozarje‐Brezovica, vzhodna in južna obvoznica).

2
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Slika 1: Zmanjšanje hitrosti neoviranega prometnega toka, jutranja konica (neoviran tok = 1)

Slika 2: Zmanjšanje hitrosti neoviranega prometnega toka, popoldanska konica (neoviran tok = 1)

Izkoriščenost kapacitete obroča je poleg značilnih, povprečnih konic, posebej problematična ob
izrednih dogodkih, katerih število v zadnjih letih narašča (daljše obnove, začetki in zaključki počitnic v
Sloveniji in državah srednje Evrope, prometne nesreče, močnejši dež…).
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Podatki Statističnega urada RS o delovnih migracijah med občinami prebivališča in delovnega mesta iz
l. 2017 kažejo na veliko vlogo Ljubljane kot državnega središča. V Ljubljani je 213.352 delovnih mest
oziroma 26 % vseh delovnih mest v državi. Število zaposlenih s prebivališčem in delovnim mestom v
Ljubljani je 96.614. To pomeni, da 116.738 delovnih mest v Ljubljani zasedejo prebivalci ostalih občin.
Poleg tega ima 19.002 prebivalca občine Ljubljane delovno mesto izven Ljubljane. Skupaj je torej
135.740 delovnih migracij v in iz Ljubljane. Ob upoštevanju podatkov iz ankete, to je 90 % zasedenosti
delovnega mesta, 75 % uporabi osebnega vozila, 1,23 potnika/osebno vozilo in 2 voženj na dan, je
možno oceniti, da samo namen delovnih migracij povzroči kar 148.982 voženj z osebnim vozilom na
dan. Te vožnje v veliki večini obremenjujejo AC obroč. Ljubljanski AC obroč je prav tako ključen za
povezanost znotraj Ljubljane (Bežigrad, Šiška, Rudnik, BTC…). Obroč je tudi na križišču mednarodnih
koridorjev, ki jih dnevno uporabljajo predvsem tovorna vozila. Na povprečni delovni dan je število vozil
na obroču tako med 70.000 in 90.000, na vpadnih krakih med 60.000 in 80.000.
Ključni problem ljubljanskega AC obroča je torej povezan s potovanji v Mestno občino Ljubljana in
znotraj nje. Razlogi za takšno situacijo so kompleksni in težko rešljivi. Neugodne gospodarske razmere
in zaposlitvene možnosti, predvsem v vzhodnoslovenskih statističnih regijah, povzroča množičen
prihod na delo v osrednjeslovensko statistično regijo. Zaradi visokih cen stanovanj v Ljubljani se ljudje
še vedno selijo na njeno obrobje in se dnevno vozijo (pretežno z osebnimi vozili) v Ljubljano. Rešitve
problematike prometnega omrežja so možne torej tudi v smeri ustvarjanja delovnih mest zunaj
Ljubljane, zagotavljanja možnosti za cenovno ugodnejša stanovanja v Ljubljani in zgoščevanja poselitve
ob koridorjih/postajah javnega potniškega prometa.

Slika 3: Medregijski delovni migranti, statistične regije, 2016 (vir: Regije v številkah: Statistični portret slovenskih
regij 2018, SURS, 2018)
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3 OBLIKOVANJE REŠITEV IN UKREPOV
Pobuda je del široko zastavljenega projekta Državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega
avtocestnega obroča in vpadnih cest: strokovne podlage za pobudo, pobuda in analiza smernic. V okviru
strokovnih podlag za pobudo so bile analizirane možne variante rešitve in opredeljene tiste, ki se
obravnavajo v pobudi za državno prostorsko načrtovanje. Osnovno izhodišče strokovnih podlag je bilo
oblikovanje širokega nabora rešitev problematike ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest
ter njihovo postopno krčenje na ozek nabor realno izvedljivih, prometno smiselnih ter okoljsko in
prostorsko sprejemljivih rešitev.
Rezultat prvega kroga načrtovanja je bil nabor vseh evidentiranih rešitev – že obdelanih v
predhodnih/aktualnih projektih in dodano predlaganih v okviru tega projekta. Izhodišče priprave je
bilo "razmišljanje izven okvira" (angl. out of the box). To pomeni, da so bile v tej fazi obravnavane
ideje, ki so se že pojavile ali bi se lahko pojavile v nadaljevanju projekta, ne glede na to, ali so
prometno (ne)smiselne, so prostorsko, okoljsko, tehnološko, investicijsko zahtevne, se zdijo
futuristične ali je za njihovo uresničitev potreben velik miselni/družbeni/politični preskok. Na ta način
se skuša že vnaprej pripraviti odgovore na dileme, predloge ali nasprotovanja, ki se lahko pojavijo v
nadaljevanju projekta.

Slika 4: Način oblikovanja rešitev

V drugem krogu je bil iz nabora vseh evidentiranih rešitev na osnovi problemske karte, predhodnega
prometnega in ekonomskega vrednotenja ter sočasnega koncipiranja širitve AC obroča – predloga
ukrepov trajnostne mobilnosti, variant prometnih omrežij in scenarijev – izoblikovan predlog možnih
rešitev, ki so bile prometno ekonomsko ovrednotene. V pobudo so vključene rešitve/variante, ki so se
izkazale kot prometno učinkovite in ekonomsko upravičene. Na podlagi ugotovitev prometnega,
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ekonomskega, projektnega, okoljskega in prostorskega vidika so bili za nadaljnjo obravnavo predlagani
naslednji koncepti:
 krepitev AC obroča, vključno s severno obvoznico, ki temelji na povečanju kapacitete obroča;
 povezava štajerskega in gorenjskega AC kraka, s ciljem razbremenitve severne obvoznice, ki v
tem primeru ostaja v obstoječi obliki;
 tirni (železniški) promet, ki temelji na preusmeritvi prometa iz cestnega/avtomobilskega na
železniškega/javnega.
Koncepta krepitve AC obroča in povezave AC krakov vključujeta širitev vzhodne, južne in zahodne
obvoznice ter krepitev vseh AC krakov.
Obravnavanih je bilo 14 scenarijev razvoja prometnega omrežja. Scenariji so kombinacija prometnih
omrežij in nabora ukrepov trajnostne mobilnosti. Vsi scenariji/omrežja na vseh odsekih AC obroča
(razen na severni obvoznici) in vpadnih krakov upoštevajo širitev avtoceste na vsaki strani za en pas ‐
t.i. širitev 3+3. Omrežja se razlikujejo glede na rešitve severne obvoznice oz. povezave štajerskega in
gorenjskega AC kraka. Ničelni scenarij (scenarij N) upošteva zgolj obstoječe omrežje (brez kakršnihkoli
ukrepov). Minimalno omrežje predstavlja t.i. primerjalno omrežje (scenarij S0) – to je obstoječe
omrežje nadgrajeno z aktualnimi projekti prilagoditve AC omrežja. Znotraj osnovnih scenarijev krepitve
AC obroča in povezave AC krakov so predlagani (pod)scenariji, ki se razlikujejo glede na variante
projektne rešitve severne obvoznice oz. povezave gorenjskega in štajerskega AC kraka (scenariji od S2
do S9). S scenarijem S1 se preverja, kakšna je moč intenzivnih ukrepov trajnostne mobilnosti glede na
primerjalno omrežje. S scenarijem S2 se preverja, kaj bi pomenila širitev AC obroča in vpadnih krakov
brez rešitev za krepitev ali razbremenitev severne obvoznice. S scenariji S10 (brez širitve AC omrežja),
S11 in S12 (s širitvijo AC krakov) se preverja učinkovitost alternative širitve AC omrežja – tirnega
(železniškega) prometa.
Preglednica 1: Obravnavani scenariji

Scenarij razvoja prometnega omrežja
Varianta omrežja
Obstoječe omrežje
Minimalni (z aktualnimi projekti)
Krepitev AC obroča in
brez širitve severne obv.
širitev sev. obv. na 3+3 pasove
širitev sev. obv. na 4+4 pasove
zoženje pasov na severni obv.
Povezava AC krakov
severna tangenta (mestna cesta)
severna tangenta (hitra cesta)
primestna povezava
Tirni
tirni ukrepi
tirni ukrepi in širitev AC krakov
tirni ukrepi in širitev AC krakov
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Stopnja uvedbe ukrepov trajnostne
mobilnosti
Zmerna
Intenzivna
N
S0
S1
S2

V5

V1 (MC)
V1 (HC)
V2

S3
S4
S5
S6
S8
S9

S7

S10
S11
S12
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3.1 Prometno vrednotenje
V nadaljevanju so prikazane primeri prometnih razmer v popoldanski konici v letu 2040 za tri tipične
scenarije: S1 (primerjalno omrežje z intenzivnimi ukrepi trajnostne mobilnosti), S6 (scenarij širitve
obroča in krakov s severno tangento kot mestno cesto na severnem delu in zmernimi ukrepi trajnostne
mobilnosti) in predlagani scenarij S12 (širitev krakov, brez širitve severne obvoznice, z nadgradnjo
tirnega prometa in intenzivnimi ukrepi trajnostne mobilnosti).

Slika 5: Izkoriščenost kapacitet v popoldanski konici l. 2040 pri scenariju S1 (primerjalno omrežje z intenzivnimi
ukrepi trajnostne mobilnosti)

Iz rezultatov analize popoldanske konice pri scenariju S1 – primerjalnem omrežju (obsega le že
predvidene ukrepe izboljšanja omrežja, predvsem prilagoditve priključkov) z intenzivnimi ukrepi
trajnostne mobilnosti –, je razvidno, da bi bila tudi v primeru izvedbe takšnih ukrepov potrebna širitev
vseh priključnih AC krakov in južne obvoznice. Pri zahodni in vzhodni obvoznici so zaradi upoštevanja
že izvedenih/načrtovanih ukrepov razmere sprejemljive. Tudi razmere na severni obvoznici so v
primeru intenzivne izvedbe ukrepov take, da ne bi nujno zahtevale širitve. Intenzivna izvedba ukrepov
trajnostne mobilnosti sicer poveča število potnikov na javnem prometu za 21% na dnevni ravni.
Intenzivni ukrepi so sicer bolj učinkoviti znotraj obroča, na mestnem omrežju. Le z uveljavljanjem
ukrepov trajnostne mobilnosti pa prometne problematike ni možno rešiti v celoti.
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Slika 6: Izkoriščenost kapacitet v popoldanski konici l. 2040 pri scenariju S6 (širitev obroča in krakov s severno
tangento kot mestno cesto na severnem delu in zmernimi ukrepi trajnostne mobilnosti)

Scenarij S6 – širitev obroča in krakov s severno tangento kot mestno cesto na severnem delu (torej
brez širitve severne obvoznice) in zmernimi ukrepi trajnostne mobilnosti –, bi bil prometno učinkovit.
V popoldanski konici bi se na severni obvoznici pojavili zastoji na posameznih odsekih med Tomačevim
in BTC‐jem ter Tomačevim in Celovško, vendar je ocenjeno, da bi bile razmere sprejemljive.

Slika 7: Izkoriščenost kapacitet v popoldanski konici l. 2040 pri scenariju S12 (širitev krakov, brez širitve severne
obvoznice, z nadgradnjo tirnega prometa in intenzivnimi ukrepi trajnostne mobilnosti)

V primeru predlaganega scenarija S12 – s kombinacijo intenzivnih ukrepov trajnostne mobilnosti,
nadgradnjo tirnega prometa in širitvijo AC krakov – so razmere v letu 2040 sprejemljive. To pomeni, da
širitev samega obroča ne bi bila potrebna (z izjemo že načrtovane širitve zahodne obvoznice).
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3.2 Ekonomsko vrednotenje
Investicijski stroški v tej fazi načrtovanja so zgolj groba ocena. Po posameznih scenarijih so prikazani na
spodnji sliki in zajemajo stroške gradnje cestnega omrežja, v primeru scenarijev S10, S11 in S12 stroške
razvoja tirnega prometa – ukrepov predlaganih v projektu RAILHUC (glej poglavje 4), nepredvidene
stroške, stroške projektne dokumentacije in stroške za raziskave in nadzor.

S2 obstoječa sev. obv., intenzivni ukrepi
S3 širitev sev. obv. 3+3, zmerni ukrepi
S4 širitev sev. obv. 4+4, zmerni ukrepi
S5 zoženje pasov sev. obv., zmerni ukrepi

S10 tirni koncept, intenzivni ukrepi
S6 severna tangenta MC, zmerni ukrepi
S7 severna tangenta MC, intenzivni ukrepi S11 tirni koncept + širitev AC krakov, zmerni ukrepi
S12 tirni koncept + širitev AC krakov, intenzivni ukrepi
S8 severna tangenta HC, zmerni ukrepi
S9 povezava AC krakov, zmerni ukrepi

Slika 8: Vrednosti investicij po scenarijih (v € brez DDV)

Vrednost investicije se giblje med slabih 600 milijonov evrov in dobrih milijardo 200 milijonov evrov,
odvisno o scenarija (izbire variante v severnem delu obravnavanega prometnega omrežja, uveljavljanja
ukrepov trajnostne mobilnosti in posledično dejanske izvedbe posameznih odsekov). Viri sredstev
bodo podrobneje opredeljeni v nadaljevanju projekta.
Izdelana ekonomska analiza je pokazala, da so vsi scenariji ureditve ljubljanskega avtocestnega obroča
in vpadnih cest ekonomsko upravičeni (vsi imajo pozitivno neto sedanjo vrednost).

Slika 9: Neto sedanje vrednosti za scenarije zmernega izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti, diskontna
stopnja 4%
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Izvedba obravnavane investicije bo prinesla tudi vrsto posrednih koristi:
 izboljšanje dostopnosti,
 promet bo bolj tekoč, zato bosta količina in čas odvajanja izpušnih plinov manjši,
 povečanje prometne varnosti,
 izboljšanje oskrbe gospodarstva, kar vpliva na znižanje stroškov gospodarstva ter posledično
na povečanje produkcije in stopnje zaposlenosti,
 nadaljnji gospodarski razvoj,
 večje zadovoljstvo udeležencev v cestnem prometu.
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4 NAČIN UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA
OBROČA IN VPADNIH CEST
Projekt ureditve ljubljanskega AC obroča in vpadnih cest je po zahtevnosti, strateškosti in obsegu
investicije eden ključnih projektov na področju prometa v Sloveniji do leta 2040. Zato je pomembno,
da projekt postane eno od programskih izhodišč Vlade RS. Izvedba projekta bo možna le ob trdnem
zavezništvu vseh deležnikov vpetih v reševanje prostorske in prometne problematike na državni,
regionalni in lokalni ravni in se jasno odraziti v nastajajočih/bodočih hierarhično najvišjih aktih države,
npr. v prenovi Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Izvedbenem načrtu za izvajanje Strategije
razvoja prometa v Republiki Sloveniji.
Treba je izpostaviti, da se naloga v strokovnih podlagah ne ukvarja le z razširitvijo AC obroča in vpadnih
cest, temveč ponuja tudi drugačne rešitve povečevanja zmogljivosti in/ali razbremenitve
obravnavanega prometnega omrežja. Problematike ljubljanskega AC obroča, vpadnih cest in prometnih
razmer na (širšem) območju Ljubljane ni moč rešiti le s širitvijo obstoječih ali gradnjo novih prometnic,
ampak le s sočasnim uveljavljanjem ukrepov trajnostne mobilnosti ter razvojem tirnega prometnega
omrežja, zato so prizadevanja v smeri uresničevanja teh ukrepov nujno potrebna.
Ti ukrepi praviloma niso prostorske narave in ne morejo biti predmet pobude po ZUreP‐2, prav tako
gre za ukrepe, ki so izven pristojnosti DARS kot naročnika/investitorja razvoja AC omrežja. Zato je na
tem mestu opozorjeno na nujo izvedbe aktivnosti, ki naj potekajo sočasno z državnim prostorskim
načrtovanjem in omogočajo celovito reševanje prometne problematike širšega območja Ljubljane.
Predlagano je, da projekt ureditve ljubljanskega AC obroča in vpadnih cest poteka v okviru dveh
osnovnih/vzporednih sklopov:
 v okviru državnega prostorskega načrtovanja v skladu z ZUreP‐2 (z nadaljevanjem v postopek
izdaje gradbenega dovoljena po GZ) – prvi korak tega sklopa je ta pobuda –, in
 z uveljavitvijo ukrepov trajnostne mobilnosti in drugih ukrepov izven pristojnosti DARS kot
naročnika/investitorja razvoja AC omrežja.
(1) V okviru državnega prostorskega načrtovanja se obravnava ukrepe, ki se štejejo kot prostorske
ureditve. Iz strokovnih podlag izhaja, da samo z uveljavljanjem ukrepov trajnostne mobilnosti in
tirnega prometa prometne problematike ni možno rešiti v celoti. Za uveljavljanje teh ukrepov si je
treba odločno prizadevati, hkrati pa razpolagati z rešitvami na cestnem omrežju (sprejetimi
prostorskimi akti), če do njihove uveljavitve ne pride, širitve nekaterih odsekov pa izvesti v vsakem
primeru. V ta namen je pripravljena ta pobuda, torej za celoten AC obroč in vpadne krake s
spremljajočimi navezavami. Reševanje problematike AC obroča in vpadnih AC krakov je zelo
kompleksno – po obsegu, organizacijsko in investicijsko zahtevno ter negotovo glede nadaljnjega
razvoja javnega/tirnega potniškega prometa in dejanske uresničitve ukrepov trajnostne mobilnosti.
Zato je k reševanju problematike v naslednjih korakih državnega prostorskega načrtovanja smiselno
pristopiti po ločenih/zaključenih prometnih/prostorskih celotah ali fazah.
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Slika 10: Predlagana organizacija projekta ureditve ljubljanskega AC obroča in vpadnih cest – sklopi, dodatne
projekti in celote: z modro barvo so označeni koraki, na katere se nanaša ta pobuda

Predlagano je, da se iz enotne pobude in analize smernic postopoma izpelje več ločenih prostorskih
izvedbenih aktov – vendar enotno vodenih in medsebojno usklajenih. Predlagane celote/faze so (glej
tudi sliko 11, vrstni red določa prioriteto):
 ločene utemeljitve rešitve in DPN za primorski, štajerski in dolenjski vpadni AC krak,
 študija variant in DPN za severni del obravnavanega prometnega omrežja (severno obvoznico,
severno tangento in primestno povezavo gorenjskega in štajerskega AC kraka),
 utemeljitev rešitve in DPN za gorenjski vpadni AC krak,
 utemeljitev rešitve in DPN za vzhodno in južno obvoznico.
(2) V okviru ukrepov trajnostne mobilnosti in drugih ukrepov izven pristojnosti DARS so predlagani trije
projekti:
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Zagon posebnega projekta na Ministrstvu za infrastrukturo, ki se bo ob sodelovanju vseh
relevantnih deležnikov ukvarjal z razvojem in uveljavitvijo ukrepov trajnostne mobilnosti tako v
pravno formalnem smislu (spremembo ali uveljavitvijo pravnih podlag, če je to potrebno) kot
operativnem smislu. Projekt je lahko zasnovan kot sistemski projekt na ravni države ali kot
projekt naravnan na ljubljanski AC obroč in vpadne ceste. Usmeritve so podane v poglavju 6
tega povzetka).
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Smiselna povezava projekta ljubljanskega AC obroča in projekta razvoja tirnega prometa na
območju LUR na Ministrstvu za infrastrukturo ter pospešitev priprave slednjega, saj so
odločitve o izvedbi širitve posameznih odsekov AC omrežja v veliki meri odvisna o realizacije
ukrepov predlaganih v projektu RAILHUC. Ti ukrepi so:
 izvedba Tivolskega loka,
 delna dvotirnost gorenjske proge,
 (delna) dvotirnost Ljubljana‐Domžale (Kamnik),
 (delna) dvotirnost Ljubljana‐Grosuplje,
 preureditev ljubljanske železniške postaje v okviru obstoječih površin,
 vzpostavitev taktnega voznega reda in povezovalnih linij,
 izvedba parkirišč ob postajah.



Nadaljevanje projekta umestitve v prostor ter izgradnje sistema P+R na območju Ljubljanske
urbane regije v okviru RRA LUR kot nadaljevanje projekta "Mreža P+R zbirnih središč v LUR" ter
nadgradnjo z lokacijami P+R vezanimi na postaje železniškega prometa. Treba je preveriti
možnost enotnega načrtovanja v okviru državnega prostorskega načrtovanja ali v okviru
različnih prostorskih izvedbenih aktov. Vsekakor pa mora to biti enotno voden in medsebojno
usklajen projekt ter z jasno predstavo o financiranju izgradnje. Sočasno se Ministrstvu za
infrastrukturo predlaga razmislek o strateškem razvoju sistema P+R na ravni države. Razmisliti
je treba tudi o smiselnosti parkirišč namenjenim sopotništvu.

(3) Vezni člen med osnovnima sklopoma, opisanima v točki 1 in 2, je tretji sklop – spremljanje stanja ter
trendov razvoja prometnih razmer in določanja dinamike izvedbe posameznih ukrepov.2 Na podlagi
ugotovitev bo določena podrobna dinamika dejanske izvedbe posameznih ukrepov v okviru priprave
drsnih načrtov vlaganj v promet in prometno infrastrukturo,3 ki jih vsakih 6 let pripravlja Ministrstvo za
infrastrukturo. Pristop temelji na postopnem reševanju problematike obravnavanega prometnega
omrežja glede na realno napoved/izvedbo posameznih ukrepov trajnostne mobilnosti ter ugotovljenih
učinkov teh ukrepov. Osnutek dinamike izvedbe posameznih ukrepov je podan v poglavju 7 tega
povzetka.

2
3

Z izrazom "ukrep" so mišljeni tako ukrepi trajnostne mobilnosti kot gradbeni ukrepi širitve/razvoja prometnega omrežja.
V skladu z Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 (Ur. l. RS, št. 75/2016).
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5 OPIS PREDLAGANIH PROSTORSKIH UREDITEV S PREDLOGI
NADALJNJEGA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
5.1 Izhodišča oblikovanja predlogov
K državnemu prostorskemu načrtovanju je smiselno pristopiti po zaključenih prometnih/prostorskih
celotah4 in fazah, ki temeljijo na treh osnovnih pristopih:
 nekatere celote/faze – primorski, štajerski in dolenjski vpadni AC krak –, terjajo takojšnje
ukrepanje in so glede izhodišča za projektne rešitev nedvoumne, zato je za njih smiselno takoj
nadaljevati s pripravo izvedbenega prostorskega akta in pristopiti k sami izvedbi;
 za širše območje prevezave med gorenjskim in štajerskim AC krakom, kjer je problematika
najbolj kompleksna in je na voljo več alternativnih rešitev, je treba pristopiti k pripravi študije
variant;
 izvedbo nekaterih celot/faz – gorenjskega AC kraka ter južne in vzhodne obvoznice –, je
možno časovno še nekoliko odložiti ter počakati na rezultate gornje študije variant ter učinke
posameznih ukrepov in realizacijo drugih oblik prometa – če se ti izkažejo kot uspešni, se lahko
izvedba razširitve/rešitve tudi časovno odloži ali se ji celo do nadaljnjega odpove. Je pa zaradi
rezervacije prostora smiselno tudi za te odseke pristopiti k pripravi izvedbenega prostorskega
akta (lahko s časovnim odlogom).

5.2 Širitev avtoceste s po tremi pasovi na smer kot izhodiščna projektna rešitev
Na vseh odsekih AC obroča in vpadnih krakov se kot izhodiščna projektna rešitev za širitev avtoceste s po
dvema pasovoma na smer za nadaljnjo obravnavo predlaga širitev na vsaki strani za en pas ‐ t.i. širitev
3+3 (razen na severni obvoznici, kjer je to le ena od variant). Daleč najbolj racionalna rešitev je seveda
razširitev za en pas levo in desno od obstoječe ceste. Omenjena rešitev, razen na nekaterih
pododsekih, ne spreminja bistveno samega odvijanja prometa (vključevanje, prepletanje…), se pa za
tretjino povečajo kapacitete. Koncept širitve 3+3 so med drugim v zadnjih letih izvedli ali razmišljajo o
njem npr. na več odsekih v Italiji (A4, A11, A23), Nemčiji (širitev se izvaja na 173 km, načrtuje pa na
953 km 4‐pasovnih avtocest), Veliki Britaniji (M25 obroč Londona), Irskem (M7), Švici (A1, A4).
Predlagane rešitve širitve na 3+3 pasove so prometno učinkovite, ekonomsko upravičene ter
prostorsko in okoljsko racionalne, zato obdelava variant na posameznih odsekih, kjer je predlagana
takšna rešitev, ni smiselna. Vendar je treba ob tem opozoriti, da širitev na 3+3 pasove sama po sebi še
ne pomeni rešitve problematike oz. da bi lahko hipotetično prometne razmere celo poslabšala. V ta
namen je bila opravljena posebna prometna simulacija, ki je – upoštevajoč ukrepe trajnostne
mobilnosti ter predloge preoblikovanj posameznih priključkov, s katerimi se poveča njihova
prepustnost –, potrdila ustreznost širitve AC obroča in vpadnih krakov na 3+3 pasove.

4

14

Razmejitev na dele AC omrežja v pobudi je nekoliko drugačna od razmejitve v strokovnih podlag in ne sledi povsem
dejanskim mejam med odseki AC obroča in kraki. Členitev temelji na medsebojni povezanosti posameznih ureditev in
prioriteti reševanja.
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5.3 Pregled po celotah/fazah
Reševanje problematike ljubljanskega AC obroča in vpadnih cest je možno zaobjeti v celote/faze
predstavljene v nadaljevanju – vrstni red določa prioriteto.

Slika 11: Členitev projekta ureditve ljubljanskega AC obroča in vpadnih cest na prometne/prostorske celote/faze
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(1) Primorski, štajerski in dolenjski vpadni AC krak
Ugotovitve strokovnih podlag
Vrstni red AC krakov odraža prioriteto glede na ugotovljeno stanje (najprej se rešuje prometno najbolj
obremenjen primorski krak) in zahtevnost načrtovanja in izvedbe (kasneje se rešuje dolenjski krak,
katerega načrtovanje in izvedba je bolj zahtevna ter je prometno relativno manj obremenjen). Vrstni
red gradnje primorskega in štajerskega AC kraka se lahko tudi zamenja, v kolikor se izkaže, da bo
priprava dokumentacije za štajerski krak potekala hitreje.
Vpadni kraki so/bodo prometno močno obremenjeni in terjajo razširitev na 3+3 pasove ne glede na
scenarij razvoja prometnega omrežja – varianto prometnega omrežja in izvedbo ukrepov trajnostne
mobilnosti. Razširitev je potrebna tudi v primeru izvedbe tirnega koncepta. Ocenjeno je, da širitev
omenjenih krakov ne bi bila potrebna samo v primeru radikalnih ukrepov prometne in prostorske
politike (ukinitev nadomestila potnih stroškov, omejevanje dostopa z osebnim vozilom,
prerazporeditev dejavnosti, zgoščevanje poselitve), za katere pa je ocenjeno, da trenutno niso realno
izvedljivi. V prihodnje bo dodatni problem na vpadnih krakih, zaradi katerega bi bila verjetno na njih
potrebna širitev, predstavljal tudi naraščajoči tovorni promet, ki bi ga bilo moč dokončno rešiti šele z
rešitvijo ljubljanskega železniškega vozlišča. Tovorni promet narašča namreč hitreje kot osebni promet,
sedaj načrtovani ukrepi na železniškem omrežju (izgradnja drugega tira Koper‐Divača, nadgradnja
proge Divača‐Ljubljana) pa bodo povečali prevozno zmogljivost samo do Ljubljane, ne pa skozi
Ljubljano.

Slika 12: Območje pobude (predlaganega DPN) na primorskem AC kraku

16

Izhodišča urejanja ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest
Izvršilni povzetek, marec 2019

Predlog za nadaljevanje projekta
Širitev na 3+3 pasove in prilagoditve razcepov/priključkov se predlaga za:
 primorski krak od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika, vključno z razcepom Kozarje,
priključkom Ljubljana ‐ zahod (Vič) in novim priključkom Ljubljana ‐ Barje na južni obvoznici
(namenjen predvsem navezovanju RCERO), že predviden nov priključek Dragomer je
načrtovan z upoštevanjem takšne rešitve;
 štajerski krak od razcepa Zadobrova do priključka Krtina, vključno z novim priključkom Študa;
 dolenjski krak od razcepa Malence do Grosuplja (priključka Grosuplje vzhod), vključno z
razcepom Malence in priključkom Ljubljana ‐ jug na južni obvoznici, pri čemer bo zaradi širitve
predora Mali vrh in viadukta Reber predvidoma treba zgraditi nov začasni priključek Lisičje,
vključno z navezavo na glavno cesto G2‐106, ki bo omogočil začasno prestavitev prometa z AC
na vzporedno cesto in s tem gradnjo predora in viadukta, ki je ni možno izvesti pod prometom.

Slika 13: Območje pobude (predlaganega DPN) na štajerskem AC kraku

Za posamezne AC krake se predlaga izdelava treh ločenih in običajnih državnih prostorskih načrtov
(torej po postopku, ki je podoben dosedanjemu). Delitev je smiselna zaradi relativno velikega obsega
prostorske ureditve in prostorsko ločenih območij. Ker je izvedljiva varianta na odsekih le ena, se
pripravi t.i. utemeljitev rešitve.
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Slika 14: Območje pobude (predlaganega DPN) na dolenjskem AC kraku

(2) Severni del obravnavanega prometnega omrežja (severna obvoznica,
severna tangenta in primestna povezava gorenjskega in štajerskega AC kraka)
Ugotovitve strokovnih podlag
Prometno vrednotenje je pokazalo, da so scenariji, ki obravnavajo različne koncepte in projektne
rešitve v severnem delu obravnavanega prometnega omrežja prometno ustrezni, iz ekonomskega
vrednotenja sledi, da so tudi ekonomsko upravičeni. Noben od scenarijev (variant rešitve) ne izstopa –
niti pozitivno (da bi bil že izbran) niti negativno (da bi bil že izločen iz nadaljnje obravnave).
Predlog za nadaljevanje projekta
Predlagano je, da se pristopi k pripravi študije variant. S pripravo študije variant nikakor ne gre odlašati,
pripravlja naj se sočasno z izvedbenimi prostorskimi akti za ostale odseke ter rezervira koridorje za
umestitev predlagane rešitve. Študija variant naj opredeli tudi terminski plan izvedbe (glede na takrat
uveljavljene/napovedane ukrepe trajnostne mobilnosti).
V študiji variant se primerjajo trije koridorji/koncepti s skupno (predvidoma) sedmimi variantami:
a) krepitev severne obvoznice od razcepa Zadobrova do razcepa Koseze. Severna obvoznica je zaradi
poteka v strnjenem urbanem prostoru in velike prometne obremenitve najbolj problematičen odsek
projekta širitve AC obroča in vpadnih krakov. Zaradi kompleksne problematike je predlagana
obravnava več variant − konceptualno raznolikih projektnih rešitev:
 širitev na 3+3 pasove (varianta 1),
 širitev na 4+4 pasove (varianta 2), z vodenjem prometa na dveh nivojih, na nivoju sedanje
ceste se vodi tranzitni promet, nad njo (pokritim vkopom) pa lokalni promet z nivojskimi
križišči,
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zoženje pasov in uvedba tretjega pasu na obstoječem vozišču – z zaviralnimi in pospeševalnimi
pasovi (varianta 3);

b) severna tangenta (kot povezava štajerskega in gorenjskega AC kraka). Koncept severne tangente
izhaja iz razbremenitve severne obvoznice. Predlagani sta dve varianti, ki izkoriščata obstoječi koridor
Obvozne (Nemške) ceste, ki bi bil podaljšan do severne vpadnice in štajerskega avtocestnega kraka:
 mestna cesta (varianta 4),
 hitra cesta (varianta 5);
c) primestna povezava štajerskega in gorenjskega AC kraka. Koncept temelji na ideji, da bi na relativno
majhni oddaljenosti od obstoječega obroča zagotovili dodatno prometno kapaciteto, pri čemer se
predpostavlja obravnavo najmanj dveh projektnih rešitev:
 severna primestna povezava (Študa ‐ severno od Farme Pšata ‐ Sp. Gameljne ‐ Šmartno /
varianta 6),
 južna primestna povezava (Študa ‐ južno od Farme Pšata ‐ Sp. Gameljne ‐ Brod / varianta 7).

Slika 15: Območje pobude (možnih variant) na severnem delu obravnavanega prometnega omrežja

Po zaključku študije variant se predlaga nadaljevanje po postopku priprave običajnega državnega
prostorskega načrta.
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(3) Gorenjski vpadni AC krak
Ugotovitve strokovnih podlag
Gorenjski AC krak je/bo prometno relativno manj obremenjen, zato je možno pripravo prostorskega
akta voditi bolj umirjeno in odločitev o izvedbi širitve odložiti do l. 2027, ko bo jasno, ali se resno
izvajajo (tudi intenzivni) ukrepi trajnostne mobilnosti in zagotavljajo pogoji za vzpostavitev dvotirnost
na gorenjski železniški progi. Prepustnost predora Šentvid je zadostna tudi v primeru širitve AC. Glede
širitve odseka med južnim portalom predora Šentvid in razcepom Koseze velja, da bila širitev smiselna
v primeru izbora primestne povezave štajerskega in gorenjskega kraka AC, sicer pa je prepustnost do
nadaljnjega ustrezna.

Slika 16: Območje pobude (predlaganega DPN) na štajerskem AC kraku

Predlog za nadaljevanje projekta
Tako kot za ostale AC krake se predlaga izdelava državnega prostorskega načrta na podlagi t.i.
utemeljitve rešitve (glej utemeljitev in predloge zgoraj).
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(4) Vzhodna in južna obvoznica
Ugotovitve strokovnih podlag
Pripravo prostorskega akta je možno voditi bolj umirjeno in odločitev o izvedbi širitve vzhodne in južne
obvoznice še nekoliko odložiti (najmanj do l. 2022), predvsem zaradi tega, ker bodo izvedeni t.i.
aktualni projekti na vzhodni obvoznici (ureditev razcepa Malence, širitev galerije Strmec na šest
pasov). Smiselna pa je predhodna izvedba priključka Ljubljana ‐ Barje (sočasno s širitvijo primorskega
AC kraka) ter preoblikovanje priključka Ljubljana ‐ jug (sočasno s širitvijo dolenjskega AC kraka) na južni
obvoznici.
Odločitev o izvedbi je odvisna tudi od rezultatov primerjalne študije za severni del obravnavnega
prometnega omrežja. V kolikor bo izbrana rešitev, ki zahteva preoblikovanje severne obvoznice, potem
se z izvedbo širitve zahodne (ni predmet te pobude), vzhodne in južne obvoznice ustvari pogoje za
dobro delujoč obodni U sistem, ki lahko prevzame del prometa s severnega dela obravnavanega
prometnega omrežja in tako omogoča njegovo reševanje (šele z izboljšanim U sistemom je npr.
mogoče razmišljati o širitvi severne obvoznice pod prometom). V primeru izbora rešitve, ki ne zahteva
preureditve severne obvoznice ter uvedbe intenzivnih ukrepov trajnostne mobilnosti se lahko
reševanje vzhodne in južne obvoznice odloži, v primeru izvedbe tirnega koncepta pa verjetno izvedbi
tudi odpove.

Slika 17: Območje pobude (predlaganega DPN) na vzhodni in južni obvoznici

Predlog za nadaljevanje projekta
Predlagana je izdelava običajnega državnega prostorskega načrta za vsak odsek posebej ali oba odseka
hkrati – gre za enovito prostorsko/prometno potezo.
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6 USMERITVE ZA UVELJAVLJANJE UKREPOV TRAJNOSTNE
MOBILNOSTI IN DRUGIH UKREPOV IZVEN PRISTOJNOSTI
DARS
Uveljavljanje ukrepov trajnostne mobilnosti in drugih ukrepov izven pristojnosti DARS ni in ne more biti
predmet te pobude. Predlog načina njihove uveljavitve je v tem gradivu podan informativno, zaradi
celovitosti uvida v reševanje problematike. Uveljavljanje teh ukrepov je predmet aktivnosti, ki naj
potekajo vzporedno s državnim prostorskim načrtovanjem (glej poglavje 4 tega povzetka).
Bistvo teh ukrepov je, podobno kot pri tirnem konceptu, zmanjšanje obsega cestnega/avtomobilskega
prometa na AC obroču in vpadnih AC krakih, predvsem dnevnih delovnih migracij in/ali preusmeritev
teh na javni potniški promet.
Pri oblikovanju ukrepov trajnostne mobilnosti so upoštevani naslednji strateški dokumenti:
 Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 (Ur.l. RS,
št. 75/2016). Resolucija določa smer razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030. Vsi
ukrepi, predlagani v okviru te študije, so skladni oziroma temeljijo na ukrepih predlaganih v
Resoluciji. Nekateri od predlaganih ukrepov so v primerjavi z Resolucijo dodatno razdelani.
 Na podlagi gornje resolucije sprejet Načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za
obdobje od leta 2018 – 2023 (sprejela Vlada RS 29.3.2018; v nadaljevanju Načrt vlaganj 2018 –
2023), ki po posameznih sklopih določa ukrepe (projekte oz. aktivnosti). Načrt vlaganj je bil
osnova za določitev rokov izvedbe posameznih ukrepov.
 Celostna prometna strategija Mestne občine Ljubljana (julij 2017, v nadaljevanju CPS MOL), ki
vključuje tudi Akcijski načrt z ukrepi.
Vrstni red ukrepov odraža prioriteto ter ocenjeno zahtevnost uveljavitve:
 na začetku tabele so nanizani zmerni ukrepi trajnostne mobilnosti, za katere je ocenjeno, da
jih je možno brez večjih težav uveljaviti v naslednjih 4 letih in lahko (večinoma) prinesejo
takojšnje učinke;
 v drugem delu tabele so nanizani intenzivni ukrepi trajnostne mobilnosti ‐ pričakovani učinki
teh ukrepov so (večinoma) sicer veliki, vendar bo uveljavitev teh ukrepov zagotovo težavna,
saj zahteva precejšnje spremembe ustaljenih mehanizmov, načina razmišljanja in usklajevanje
velikega števila deležnikov. Zaradi tega je ocenjeno, da je za njihovo uveljavitev potrebno
daljše obdobje.
Učinkovitost posameznih ukrepov je sicer težko oceniti, vendar pa je moč z gotovostjo trditi, da bo za
ustrezne učinke potrebno izvesti večino, če ne celo vseh ukrepov, ter po potrebi še dodatne ukrepe
trajnostne mobilnosti. Izvedeni morajo biti tako ukrepi na strani ponudbe (izboljšan javni promet,
parkirišča P+R) kot tudi povpraševanja (omejitev parkiranja, povečani stroški uporabe osebnih vozil). V
primeru, da ne bi izvedli ukrepov na področju povpraševanja, bi bil tudi močno izboljšan javni promet
še vedno neatraktiven. V primeru, da bi se izvedlo samo ukrepe na področju povpraševanja, bi to
pomenilo socialno neenakomeren ukrep, saj bi s povečanjem stroškov uporabe osebnega vozila,
obremenili predvsem nižji in srednji sloj prebivalstva.
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zmerna

zmerna

zmerna

zmerna

zmerna

integrirana vozovnica

nova shema LPP

spodbujanje sopotništva

normativi na področju
urejanja prostora

izvedeni vsi P+R (4
obstoječi + 23 novih)

hitri avtobusi na
avtocestah

linije po vpadnih AC krakih do
prvega priključka na obroču +
krožna linija po obroču

izvedba P+R po obstoječih
prostorskih aktih

učinki ne bodo opazni z
njegovo uveljavitvijo, ampak
postopni, vidni na daljše
časovno obdobje

povečanje zasedenosti vozil
za vožnje na delo (+30 %)

uvedba predvidena v letu
2018/2019
predlog

Komentar
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Stopnja
uvedbe
zmerna

Ukrep
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2020

2022

2019

‐

2022

 MOL‐u se predlaga, da pristopi k študiji preureditve sheme
LPP (predvideno tudi s CPS MOL)
 udejanja se preko drugih ukrepov oz. je bolj način/posledica
udejanjanja ukrepa "povečani stroški za vstop v mesto", zato
se ga v strokovnih podlagah ne vodi kot samostojen ukrep
 sopotništvo naj se spodbuja na začetku (parkirišča sistema
»parkiraj in se pelji skupaj«) in na koncu delovnih potovanj
(npr. zagotovitev parkirnih mest za vozila z večjo
zasedenostjo)
 sprememba koncepta parkirnih normativov – ne določa se
minimalnega ampak maksimalno število parkirnih mest
(predvideno tudi s CPS MOL)
 preverjanje potrebnega števila parkirnih mest z
mobilnostnimi načrti
 normativi naj bi bili opredeljeni z državnim prostorskim
redom (temeljnimi in podrobnejšimi pravili urejanja
prostora) in/ali OPN MOL (MzI naj se vključi v pripravo teh
dokumentov)
 izvedbe se je treba lotiti sistemsko
 neumeščeni v prostor so lahko tudi predmet DPN, sicer za
umestitev v prostor pristojna regija (regionalni plan) in
občine (občinski plan in OPN)
 upoštevati tudi P+R ob železniških postajah
 preveriti skladnost s predpisi s področja varnosti prometa

‐

Želeno leto
uveljavitve
2019

Usmeritev

Preglednica 2: Pregled ukrepov trajnostne mobilnosti z usmeritvami za njihovo uveljavitev

Ukrep
parkirna politika –
del kompleksnega
ukrepa "povečani stroški
za vstop v mesto"
taksa za vstop v mesto –
del kompleksnega
ukrepa "povečani stroški
za vstop v mesto"
delo od doma

sprememba plačil potnih
stroškov

prerazporeditev
dejavnosti

omejitev uporabe
službenih vozil v
privatne namene
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Stopnja
uvedbe
intenzivna

intenzivna

Usmeritev

povečanje generaliziranih
stroškov za namen delo

Komentar

intenzivna

prerazporeditev oz. zgostitev
dejavnosti na način, da se
poveča uporaba javnega
potniškega prometa za
namen poti na delo za 20%

intenzivna

intenzivna

sprememba sistema davčnih
obremenitev (boniteta)

povečanje generaliziranih
stroškov za dolgotrajno
parkiranje (+30 % za namen
delo)
povečanje generaliziranih
stroškov za vstop v mestno
središče (notranji obroč) za
15 min
zmanjšanje poti na delo za 10
%

intenzivna

 MOL‐u se predlaga:
 omejitev dolgotrajnega parkiranja (višje cene, ukinitev
možnosti podaljševanja na daljavo, …)
 omejitve pri rabi površin za namen parkiranja
 preveriti bi bilo treba obstoj pravne osnove ter uskladiti
prejemnika takse in namen uporabe zbranih sredstev
 MzI naj sistematično pristopi k raziskavi, kako uresničiti ukrep
"povečani stroški za vstop v mesto"
 kompleksen ukrep, uveljavlja se preko različnih načinov (npr.
načrtov trajnostne mobilnosti za podjetja) in drugih ukrepov
 MzI naj skupaj z ostalimi pristojnimi deležniki sistematično
pristopi k preverjanju možnosti uresničitve tega ukrepa
 MzI naj da pobudo, da k temu pristopi Vlada RS
 potrebna je preveritev (najmanj) z MDDZS in MF, potreben je
konsenz s socialnimi partnerji
 potniški stroški bi se lahko povrnili le v primeru uporabe
javnega potniškega prometa (dokazovanje z nakupom
vozovnice)
 kompleksen ukrep, uveljavlja se na ravni države (SPRS), regije
(regionalni plan) in občine (občinski plan in OPN)
 ključna je vloga MOP v okviru svojih pristojnosti (SPRS,
državni prostorski red) in MzI (načrtovanje prometne
infrastrukture)
 sočasno zagotavljanje dostopnosti za javni promet
 MzI naj da pobudo, da k temu pristopi Vlada RS
 potrebna je preveritev (najmanj) z MF, potreben je konsenz z
delodajalci
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Želeno leto
uveljavitve
2022 (ob
izvedbi P+R
in preureditvi
linij)
2022 (ob
izvedbi P+R
in preureditvi
linij)
2022

2026

2030

2022

7 OSNUTEK ČASOVNEGA NAČRTA
Določitev dinamike in pogojevanja izvedbe posameznih ukrepov na projektu je namenjena
postopnemu reševanju problematike obravnavanega prometnega omrežja glede na napoved/izvedbo
posameznih ukrepov ter ugotovljene učinke teh ukrepov in rezultate spremljanja razvoja prometnih
razmer. Osnutek dinamike gradnje je zaradi vrste negotovosti (dinamike uveljavitve ukrepov trajnostne
mobilnosti, zahtevnih postopkov umeščanja v prostor) zgolj informativen. Dinamiko je treba zato jemati
z zadržkom in jo v okviru drsnih načrtov vlaganj v promet in prometno infrastrukturo, ki jih pripravlja
Ministrstvo za infrastrukturo (glej poglavje 4 tega povzetka) ustrezno dodelovati.
Dinamika je pripravljena za 4 opcije:
• opcija A: uveljavitev zmernih ukrepov trajnostne mobilnosti;
• opcija B: uveljavitev zmernih in intenzivnih ukrepov trajnostne mobilnosti;
• opcija C: uveljavitev zmernih in intenzivnih ukrepov trajnostne mobilnosti ter tirnega
koncepta;
• opcija D: uveljavitev zmernih ukrepov trajnostne mobilnosti ter tirnega koncepta.
Predlog pripravljenih strokovnih podlag je jasen ‐ težiti je treba k uveljavljanju zmernih in intenzivnih
ukrepov trajnostne mobilnosti ter tirnega koncepta (torej opcije C), hkrati pa razpolagati z rešitvami na
cestnem omrežju (sprejetimi prostorskimi akti), če do njihove uveljavitve ne pride (opciji A in B). V
kolikor do želenih ukrepov/učinkov ne bo prišlo, bo enostavno treba pristopiti k (časovno bližnji)
izvedbi širitve posameznih odsekov AC omrežja. Iz primerjav posameznih opcij je razvidno, kdaj bi bilo
treba pristopiti k pripravi prostorskih aktov in izvedbi prostorskih ureditev v primeru (ne)izvedbe
posamezne stopnje ukrepov trajnostne mobilnosti in tirnega koncepta. Ključna mejnika za sprejemanje
odločitev oz. ugotavljanja, po kateri opciji se bo nadaljevala izvedba projekta, bosta:
 l. 2022 – to je mejnik za preveritev uveljavitve zmernih in uvajanja intenzivnih ukrepov
trajnostne mobilnosti –, hkrati pa bi morala biti v tem letu tudi znana rešitev v severnem delu
obravnavanega prometnega omrežja, s čimer se v veliki meri zmanjša negotovost pri
določanju nadaljnje dinamike in smiselnosti/potrebnosti izvedbe posameznih odsekov;
 l. 2027 – to je mejnik za preveritev izvajanja tirnega koncepta –, hkrati pa bo v tem letu možno
oceniti dejanske učinke do l. 2022 uvedenih ukrepov zmerne trajnostne mobilnosti.
Dinamika in pogoji pri naslednji ukrepih so enaki pri vseh treh opcijah:
 Zmerne ukrepe trajnostne mobilnosti je treba uveljaviti najkasneje do l. 2022. Alternative
uveljavitvi teh ukrepov ni!
 Razširitev primorskega, štajerskega in dolenjskega kraka je potrebna ne glede na uveljavitev
ukrepov trajnostne mobilnosti in tudi v primeru izvedbe tirnega koncepta. Dinamika priprave
dokumentacije za te tri odseke je enaka pri vseh obravnavanih opcijah. Predlaga se čim
prejšnjo in sočasno pripravo DPN‐jev in postopno gradnjo (s časovnim zamikov enega do dveh
let) za vse tri krake.
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Preglednica 3: Ocenjena
dinamika izvedbe predlaganih
ukrepov – gradnje odsekov
ljubljanskega AC obroča in
vpadnih krakov – glede na
prometne potrebe in v primeru
različnih opcij (uvajanja ukrepov
trajnostne mobilnosti in tirnega
koncepta)



Primerjalno študijo za severni del prometnega omrežja je treba zagnati čim prej (l. 2019), tako
da se čim prej (in v vsakem primeru, torej tudi v primeru opcije C) razreši vprašanje celotnega
prometnega omrežja in ureditev, ki vplivajo na rešitve na štajerskem in gorenjskem AC kraku.
Ocenjen čas priprave študije variant je 2 leti. Po zaključku študije variant oz. l. 2022 je treba
dinamiko in pogojevanja izvedbe posameznih ukrepov na projektu nujno novelirati.

Bistvene razlike med opcijami so:
 V primeru izvedbe samo zmernih ukrepov trajnostne mobilnosti (opcija A) je treba izvesti širitev
na vseh odsekih obravnavanega prometnega omrežja. V tem primeru je pričakovati, da bi bilo
že precej pred l. 2040 zasičeno celotno prometno omrežje, zato so prizadevanja v smeri
uvedbe tudi intenzivnih ukrepov trajnostne mobilnosti in tirnega koncepta nujno potrebna.
 V primeru izvedbe zmernih in intenzivnih ukrepov trajnostne mobilnosti (opcija B) je prav tako
treba izvesti širitev na vseh odsekih obravnavanega prometnega omrežja, vendar s časovnim
zamikom.
 Tudi v primeru izvedbe zmernih in intenzivnih ukrepov trajnostne mobilnosti ter tirnega
koncepta (opcija C) je treba zgraditi vse priključne AC krake (z isto dinamiko kot pri gornjih
opcijah). Ocenjeno pa je, da predvidoma do l. 2040 ne bo potrebna izvedba izbrane variante
na severnem delu prometnega omrežja ter razširitve južne in vzhodne obvoznice, po tem letu
pa je treba računati tudi na morebitno izvedbo teh ukrepov.
 V primeru uveljavitve samo zmernih ukrepov trajnostne mobilnosti ter tirnega prometa (opcija
D) je v primerjavi z opcijo C razlika le v tem, da bi bilo treba k izvedbi širitve gorenjskega AC
kraka pristopiti hitreje, že l. 2030, torej takoj po zaključku gradnje dolenjskega kraka.
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8 ZAKLJUČEK
Postopek državnega prostorskega načrtovanja naj se nadaljuje na vseh odsekih ljubljanskega
avtocestnega obroča in vpadnih cest: Upoštevati je treba reševanje prometnih razmer po l. 2040.
Zaradi dolgotrajnosti postopkov umeščanja v prostor je treba takoj začeti s pripravo državnih
izvedbenih prostorskih aktov.
Nemudoma naj se pristopi k izvajanju aktivnosti, ki naj potekajo sočasno z državnim prostorskim
načrtovanjem in omogočajo celovito reševanje prometne problematike širšega območja Ljubljane:
Poudariti je treba, da problematike ljubljanskega AC obroča, vpadnih cest in prometnih razmer na
(širšem) območju Ljubljane ni moč rešiti le s širitvijo prometnega omrežja, ampak le s sočasnim
uveljavljanjem ukrepov trajnostne mobilnosti ter razvojem tirnega prometnega omrežja.
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