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 prometne
problematike.
Strokovne podlage pripravljene v okviru državnega
prostorskega načrtovanja se ne ukvarjajo le z razširitvijo AC
obroča in vpadnih cest, temveč predlagajo tudi druge
rešitve urejanja obravnavanega prometnega omrežja.
Pobuda za državno prostorsko načrtovanje vključuje le
prostorske ureditve na cestnem omrežju in ukrepe, ki bodo
predmet prostorskih izvedbenih aktov ter v pristojnosti
naročnika/investitorja. Za celovito rešitev problematike
obravnavanega prometnega omrežja pa sta potrebna razvoj
tirnega prometa ter uveljavitev širokega nabora ukrepov
trajnostne mobilnosti. Ti ukrepi ne morejo biti predmet te
pobude, ampak jih je treba izvajati sočasno.
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.

NAMEN IN PREDMET POBUDE ZA DRŽAVNO
PROSTORSKO NAČRTOVANJE
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 pobuda, s katero 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.
V pobudi so obravnavane naslednje prostorske ureditve:

(1) Razširitev vpadnih AC krakov in dela AC obroča.
Predlagana je priprava utemeljitve rešitve za:
 razširitev gorenjskega AC kraka na 3+3 pasove od
priključka Ljubljana ‐ Šentvid do priključka Vodice;
 razširitev štajerskega AC kraka na 3+3 pasove od razcepa
Zadobrova do priključka Krtina, vključno z novim
priključkom Študa;
 razširitev dolenjskega AC kraka na 3+3 pasove od
razcepa Malence do priključka Grosuplje ‐ vzhod,
vključno z razcepom Malence in priključkom Ljubljana ‐
jug na južni obvoznici;
 razširitev primorskega AC kraka na 3+3 pasove od
razcepa Kozarje do priključka Vrhnika, vključno z
razcepom Kozarje, priključkom Ljubljana ‐ zahod (Vič) in
novim priključkom Ljubljana ‐ Barje na južni obvoznici;
 razširitev vzhodne obvoznice na 4+6 pasove od razcepa
Zadobrova do priključka Ljubljana ‐ Bizovik (Litijska
cesta), vključno s preoblikovanjem razcepa Zadobrova, in
naprej na 3+3 pasove do predora Golovec;
 razširitev južne obvoznice na 3+3 pasove od novega
priključka Ljubljana ‐ Barje do priključka Ljubljana ‐ jug.
(2) Preureditev obstoječe ali gradnja nove prometnice v
severnem delu obravnavanega prometnega omrežja.
Predlagana je priprava študije variant, v okviru katere se
obravnavajo trije variantni koridorji/koncepti s skupno
(predvidoma) sedmimi variantnimi rešitvami:
a) krepitev severne obvoznice od razcepa Zadobrova do
razcepa Koseze:
 razširitev na 3+3 pasove (varianta 1),
 razširitev na 4+4 pasove (varianta 2), z vodenjem
prometa na dveh nivojih (na nivoju sedanje ceste se vodi
tranzitni promet, nad njo pa lokalni promet),
 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):
 mestna cesta (varianta 4),
 hitra cesta (varianta 5);
c) primestna povezava štajerskega in gorenjskega AC kraka,
pri čemer se predpostavlja obravnava 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).

UVELJAVLJANJE UKREPOV TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
Bistvo predlaganih ukrepov trajnostne mobilnosti je
zmanjšanje obsega cestnega/avtomobilskega prometa na
AC obroču in vpadnih AC krakih, predvsem dnevnih delovnih
migracij in/ali preusmeritev teh na javni potniški promet.
Predlagani so naslednji ukrepi:
 integrirana vozovnica,
 nova shema Ljubljanskega potniškega prometa,
 spodbujanje sopotništva,
 normativi na področju urejanja prostora,

 izvedeni vsi P+R (4 obstoječi + 23 novih),
 hitri avtobusi na avtocestah,
 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.

Vrstni red ukrepov okvirno odraža prioriteto ter ocenjeno
zahtevnost uveljavitve. V prvem delu seznama so nanizani
zmerni ukrepi trajnostne mobilnosti, za katere je ocenjeno,
da jih je možno brez večjih težav uveljaviti v naslednjih 4
letih in lahko prinesejo takojšnje učinke. V drugem delu so
nanizani intenzivni ukrepi trajnostne mobilnosti. Pričakovani
učinki teh ukrepov so 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.
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RAZVOJ TIRNEGA PROMETA
Predlagana je pospešitev priprave projekta razvoja tirnega
prometa na območju Ljubljanske urbane regije, saj so
odločitve o izvedbi širitve posameznih odsekov AC obroča v
veliki meri odvisne od 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.

PREDSTAVITEV POBUDE ZA
DRŽAVNO PROSTORSKO NAČRTOVANJE
ZA UREDITEV LJUBLJANSKEGA
AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH CEST
TER PREDLOGA DOPOLNJUJOČIH UKREPOV
REŠEVANJA PROMETNE PROBLEMATIKE

SPREMLJANJE STANJA IN DOLOČANJE DINAMIKE
IZVEDBE POSAMEZNIH UKREPOV
Vezni člen med predlaganimi ukrepi je spremljanje stanja
ter trendov razvoja prometnih razmer. Na podlagi
ugotovitev bo določena podrobna dinamika dejanske
izvedbe posameznih ukrepov v okviru priprave drsnih
načrtov vlaganj v promet in prometno infrastrukturo, 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.

ZAKLJUČEK
Postopek državnega prostorskega načrtovanja je treba takoj
nadaljevati na vseh odsekih ljubljanskega avtocestnega
obroča in vpadnih cest, upoštevajoč dolgotrajnost
postopkov umeščanja v prostor in reševanje prometnih
razmer tudi po l. 2040. Sočasno je treba pristopiti k
uveljavljanju ukrepov trajnostne mobilnosti in razvoju
tirnega prometa ter tako zagotoviti celovito reševanje
prometne problematike širšega območja Ljubljane.
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