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I 

 

PREDGOVOR 

 

Rada potujem, zato moram imeti rada tudi promet. Ne gre za kakšno čustveno navezanost, gre 

bolj za občudovanje skoraj vsega, kar je s prometom povezanega. Spremljanje prometnih 

ureditev drugod po svetu, kjer izpostavljam Severno Ameriko, je med voţnjo po domovini 

pogosto privedlo do nezadovoljstva. Tam v kriţišču nikoli ne čakaš dvakrat zelenega signala. 

V Škofji Loki malokdaj speljemo v levo v manj kot treh menjavah signalov. Take in podobne 

situacije so me začele utrjevati v prepričanju, da gre pri urejanju prometa v vseh njegovih 

razseţnostih poleg vseh drugih bolj vidnih sestavin tudi za značaj naroda. Saj je naravno, da 

smo si različni. Ravno tako naravno pa je, da ljudje, skupine, narodi posnemamo tisto, kar se 

je pri drugih izkazalo za uporabno, koristno, dobro, napredno, … 

 

Radovednost za vzorčne primere je naraščala. Nezavedno oblikovanje lastnega odnosa do 

prometa je postalo zavednejše, ko sem najprej mimogrede, kasneje pa ciljano spoznavala 

spoznanja drugih v odnosu do prometa. Eden krajših citatov, ki je potrdil moje spoznanje je 

tale: 

 

»Increasing traffic congestion in urban areas and growing land values in the United States 

make underground structures increasingly attractive for highways and transit compared to 

other options. A tunnel can preserve the land above for parks, buildings, homes, and other 

uses while providing an efficient, cost-effective underground corridor to move people and 

goods. Unfortunately, only limited national guidelines, standards, or specifications are 

available for tunnel design, construction, safety inspection, traffic and incident management, 

maintenance, security, and protection against natural or manmade disasters« (U.S 

Department of  Transportation, 2012).« 

 

Prevod omenjenega citata pomeni: »V ZDA so zaradi naraščajočega števila prometnih 

zastojev v urbanem okolju in vse višjih cen zemljišč v primerjavi z drugimi moţnostmi vedno 

bolj aktualne podzemne avtoceste in tranzit. Z izgradnjo tunela ohranimo zemljišča za parke, 

stavbe, domove in zemljišča za druge namene ter hkrati zagotovimo učinkovit in stroškovno 

ugoden prehod za prevoz ljudi in blaga. Na ţalost je na voljo zgolj skopo število drţavnih 

smernic, standardov ali specifikacij za načrtovanje tunela, njegovo gradnjo, pregled varnosti, 

inšpekcijski nadzor, za urejanje prometa in obvladovanje incidentov, vzdrţevalna dela, 
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varovanje in zaščito pred naravnimi nesrečami in nesrečami, kakršne povzroči človeška 

napaka«. 

 

Postala sem ”vernik”. V spomin so se vračale prometne slike nekdanjih potovanj po 

domovini, Evropi, Ameriki, Aziji in Afriki. Marsikdaj sem bila v razmeroma slabše razvitih 

deţelah priča pogumnejšim, potentnejšim in učinkovitejšim prometnim rešitvam. Pridobljeni 

odnos do prometa sem ţelela preveriti z bolj poglobljenimi primerjanji in raziskavami. Znašla 

sem se v nepreglednem vesolju. Zavedla sem se, da je nekaj ducatov strani obsegajoča naloga 

komaj dotik z draguljem. Ob tem je naraščalo prepričanje, da moja domovina ne vidi leska 

tega dragulja in da moj dragulj Škofja Loka izgublja svoj lesk. 
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POVZETEK 

 

Naloga se loteva problematike tranzita. Izhodiščni namen je preverjanje in dokazovanje, da je 

reševanje tranzita z obvoznicami v utesnjenih pogojih neprimerno in na daljši rok škodljivo. 

Za ta namen je najprej navedenih nekaj znanih uvodnih razlag prometa in tranzita na splošno 

in za tem izbrani konkretni primer, mesto Škofja Loka, ki je nemara v Sloveniji, če ne celo v 

svetu, najbolj izpostavljen vzorec. Pravi študijski primer, ki je ţe bil deleţen tudi mednarodne 

študije. 

 

Z rešitvami prometnih zagat in posebej tranzita, je bilo v Škofji Loki, zlasti v zadnjih 

desetletjih, narejeno zelo veliko. Vendar skoraj samo na papirju. Malo in strašno počasi se je 

kaj zgodilo v praksi. 

 

Ravno glede škofjeloškega prometnega problema so si odločilni dejavniki dosledno natikali 

plašnice in alternativni predlogi so se odbijali kot puščice od najtrdnejšega oklepa. Na nobeno 

pobudo za poskus vrednotenja štirideset let starih pobud o podzemni varianti, ki se je 

nekoliko posodobljena ponovila pred dvajsetimi leti, se niso odzvali ne lokalni dejavniki in 

tudi ne nadrejene ”inštance”! Edine reakcije so bile omalovaţevanje in posmeh ter 

diskvalifikacije poskusov oviranja. 

 

Naloga na kratko povzame dosedanja dogajanja, poskuša prikazati sedanje stanje, načrte za 

kratko in srednjeročno obdobje v primerjavi s predlogom podzemnega tranzita. 

 

Sporočilo diplomskega dela je: Tranzit sodi pod površje! 

 

Ključne besede: promet, tranzit, obvoznica, manjše mesto. 
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SUMMARY 

 

The diploma dissertation tries to solve the problem of transit. The initial aim is to test and to 

prove the fact that in order to solve the problem of transit by making bypasses in areas where 

lack of space does not provide conditions to do so this is inappropriate and also harmful in the 

long run. To this end, in the begining some known introductory explanations on traffic and 

transit in general are provided, and then the chosen particular case, the town of Škofja Loka, 

is given as the case which might be the most outstanding in Slovenia if not in the whole 

world. It is a case study one of a kind which was dealt with also on international level. 

A lot has been done regarding the solutions to traffic problems and especially transit in the 

last past decades in Škofja Loka. Yet, in most cases only on paper. Little and utmost slowly 

anything has happened in practice. It is due to the very traffic problem in Škofja Loka that the 

crucial factors have continually been closing their eyes to face the problem, and alternative 

suggestions have been warded off like arrows from the strongest armour. No initiative has 

been responded to by the local factors as well as by higher authorities relating to the attempt 

to evaluate the forty-year-old initiatives in underground option which repeated itself in a 

slightly up-dated form twenty years ago! The only reactions witnessed were disregard, 

mockery and disqualifications of the attempts of obstruction. 

 

The thesis is a short summary of what has been happening up to this time, it tries to show 

today's state, short-term and long-term plans in comparison with the proposal of the 

underground transit.  

 

The message the diploma dissertation conveys is: Transit belongs underground.  

Key words: traffic, transit, bypass, town/smaller city. 
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1. UVOD 
 

1.1. PREDSTAVITEV PROBLEMA 

 

V Škofji Loki je promet v zadnjih petdesetih letih postal izredno obremenjujoč. Ves ta čas se 

išče način, da bi se kraju odvzela vsaj obremenitev, ki jo prinaša tranzitni promet. Zaradi 

topografskih in urbanističnih omejitev se rešitev še vedno išče. Predlogov je sicer na ducate, 

do konkretnega reševanja pa kar ne pride. Škofja Loka je morda postala svetovna znamenitost 

v nesposobnosti reševanja prometnih obremenitev. 

 

Vseh teh petdeset let smo priča prizadevanjem za reševanje te nadlege. V zadnjih letih so se 

začela dela na projektu, od katerega se pričakuje nekaj manj kot polovična razbremenitev. 

Resneje so se začele priprave na reševanje še druge polovice tranzitne obremenitve. Gre torej 

za dve obvoznici. Neuradno sta znani kot Poljanska in Selška obvoznica ali tudi juţna in 

severna obvoznica. Dela na Poljanski obvoznici se z nekaj prekinitvami izvajajo, za Selško je 

izdelana idejna zasnova poteka. 

 

Študijski program Tehnologija prometa ni posebno blizu cestnemu projektiranju, nekoliko 

bliţe je reševanju prometnih zagat. Vseeno gre v diplomskem delu za poskus spremljanja 

dogajanja v manjšem slovenskem mestu do te mere, da se predstavi načrt in njegova moţna 

uresničitev. 

 

Pri izdelavi naloge so se porajala pogosta mnenja posameznikov, kateri so skušali investitorje 

in projektante usmeriti na iskanje reševanja tranzita s podvozom. 

 

Za te pobude se niso zmenili občinski in drţavni dejavniki. V nobeni študiji niso bili 

obravnavani, zato naloga poskuša iz domačih in tujih strokovnih virov in praktičnih primerov 

nabrati argumente, ki bi bili bolj prepričljivi od omenjenih pobud posameznikov. 

 

Teh posameznikov je morda več, med njimi Peter Hawlina. Njegove pobude so stare več kot 

dvajset let. 
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Tranzit skozi Škofjo Loko je možen samo pod zemljo je vodilo sledečega diplomskega 

dela. In to vodilo naj se ponudi v posnemanje mnogim drugim slovenskim mestom. V tujini ta 

ideja ne bi bila izvirna. 

 

 

1.2. METODE DELA 

 

Delo se posluţuje strokovne in splošne literature. Izdatno so izkoriščene spletne objave. 

Naloga se izogiba sklicevanju na spletne strani, saj so te preveč kratkotrajne. Pri obravnavani 

problematiki in lastnih zamislih gre za posvetovanje s predstavniki različnih strok. 

Uporabljeno je zbiranje in razvrščanje relevantnega gradiva. Gre za poskus oddaljitve od 

privajenih šablon in oblikovanje lastnega mnenja na problematiko. Koristilo je opazovanje 

marsikatere prometne rešitve v domovini in tujini, tudi na drugih celinah v naravi. 

Uresničevanje teorije je poiskano v praksi in obratno, za rešitve v praksi je poiskana razlaga v 

teoriji.  
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2. CESTNI PROMET V URBANIH SREDIŠČIH 
 

Promet se je začenjal in razvijal med izvorom in ciljem. Iskale so se krajše, laţje, varnejše 

trase. Izvori in cilji so bili kraji, kjer so naravne ali razvite moţnosti narekovale potrebo po 

prometu. V takih krajih so nastajale naselbine in mesta. Mesta so torej nastajala ob prometnih 

poteh in zlasti na kriţanjih teh poti. Tako je promet vplival na razvoj mest in obratno, 

razvijajoča se mesta so vplivala na razvoj prometa. 

 

Pri razvoju mesta se vnaprej ni vedelo v kakšnih razseţnostih se bo mesto širilo in tudi ne, 

kako se bo razvijal promet. Povečanje prometa in širjenje kraja pa največkrat ni šlo usklajeno. 

Pogosto je mestna utesnjenost oteţila promet in ravno tako je povečan promet obremenjeval 

mesto. 

 

Tu pride do prelomnice, ko promet ni več zaţelen ali celo ni več mogoč v močno povečanem 

mestu s premajhnimi pretočnimi moţnostmi. Vse bolj izrazita postane delitev prometa na 

takega, ki je neposredno potreben mestu in takega, ki mesto samo obremenjuje. Pojavijo se 

kategorizacija tranzitnega prometa, zavestna potreba in prizadevanja, da se mesto razbremeni. 

 

2.1. CESTNI PROMET 

 

Cestni promet je najbolj razširjen zaradi svoje konkurenčnosti pred ostalimi prometnimi 

panogami. Njegova prednost je hitrost, nizka cena in prilagodljivost. Kot tak pa zahteva 

največ prostora  in  brezkompromisnega podrejanja. Za laţje razumevanje problematike 

tranzitnega prometa v mestih, to poglavje predstavi cestni promet. 

2.1.1. Zgodovina cestnega prometa 

 

Razvoj prometa je tesno povezan z razvojem človeka in njegovo potrebo po premikanju in 

menjavi dobrin. Tako so ljudje v prazgodovini z odhodi na lov in ţivali v iskanju vode za 

napajanje, ustvarjali prve steze. Kasneje, ko je človek zavestno izboljševal te poti, se prične 

zgodovina razvoja cest. Resnejši razvoj prometa se pojavi z iznajdbo in uporabo kolesa, ter z 

razvojem vodnega prometa. 
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V Severni, Srednji in Juţni Ameriki, velike in napredne civilizacije Indijancev Aztekov, 

Majev, Toltekov in Inkov, niso razvile kolesa. Nemara zato, ker v Ameriki vse do prihoda 

Špancev in z njimi konj, ni bilo ţivali za vleko kolesnih vpreg. Prav tako na razvoj močno 

vplivajo naravne značilnosti terena. 

 

Konjsko vprego omenja ţe Homer v Iliadi. Glede na to, da so Egipčani izkoriščali reko Nil 

kot vodno pot, se vse do 17. stol pr.n.št. tam niso pojavili dvokolesni vlečni vozovi. Prvi 

podatki o prometu na Kitajskem so pribliţno dve, tri stoletja mlajši. Prav tako pričajo o 

dvokolesnem vlečnem vozilu in konju. 

 

Vozila s kolesi za prevoz ljudi in blaga so starejša od nastanka cest. Grki se zaradi 

praznoverja niso dotikali zemljišč, čemur se pri gradnji cest nebi mogli izogniti. Nekaj 

utrjenih cest katere so zgradili, so bile avenije, ki so vodile do hramov in niso bile namenjene 

transportu. Pri prevozu tovora so vozila v pokrajino sama urezala kolovoze. 

 

Najstarejše znane ceste so bile iz kamenja zgrajene v Egiptu in Babilonu 3000 let pr.n.š. Poleg 

njih so znane karavanske ceste starega veka, kot na primer ”solna” od Hadramauta preko 

Arabije do Male Azije, ”jantarska” od Baltika do Mediterana in ”svilena” od Kitajske do 

Črnega morja. 

 

Perzijci so v petem stoletju pr.n.š. prvi zgradili trdno cesto, ki je vodila iz Male Azije v Indijo. 

Cesta je bila zgrajena v vojaške in administrativne namene, za gibanje vojske in hitro 

prenašanje zapovedi in informacij med vladnimi središči in obmejnimi postojankami 

cesarstva. Po opisu Herodota je bila na perzijskih cestah urejena organizacija poštnega 

prometa. V ta namen so bile na vsakih 20 do 25 km postavljene postojanke za počitek 

potnikov in menjavo utrujenih konj za spočite. Egiptovske ceste so bile umetno učvrščene. 

 

Izgradnja cest v Evropi je zaostajala za Azijo. Ena najstarejših cest zgrajena okoli leta 2000 

pr.n.š. je povezovala plovno reko Elbo z Jadranskim morjem. Okoli leta 1500 pr.n.š. je na 

Kreti zgrajena cesta s kamnitim voziščem. Ceste starih civilizacij so prvotno sluţile v vojaške 

namene, šele nato v trgovski in splošni namen prometa.  

 

Gradnja cest pomembno napreduje v Rimskem cesarstvu, katerega ceste so vodile od 

Hadrijanovega obzidja do Perzijskega zaliva in od gorovja Atlas do Kavkaza. (Dadić, Kos, 

2007). 
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»Njihove ceste, sestavljene iz treh plasti, so bile od 90 do 120 cm debele. Temelj je sestavljala 

plast iz grobega, debelejšega kamenja, na njem pa je bil drobnejši pesek. Ponekod so bile 

ceste tudi tlakovane. Kjer je pogosto deţevalo, so imele ceste urejeno odvajanje vode. Širino 

in debelino ceste je določala pomembnost ceste. Kamniti miljniki so označevali razdalje, čez 

reke so vodili mostovi« (Kramberger, Orešic, Usernik, 2010). 

 

Osnovno cestno omreţje, ki je pokrivalo celo Evropo je obsegalo okoli 150.000 km, pribliţno 

28 cest je povezovalo Rim s severno Afriko in Azijo. Cesarstvo je imelo na vrhuncu okoli 

320.000 km cest. Najbolj znana je Via Appia ”kraljica cest” 312 pr.n.š. 540 km, povezovala je 

Rim z Brindisijem. 

 

S propadom rimskega cesarstva so ceste zaradi ne vzdrţevanja začele propadati. Veliko 

današnjih cest pri nas in v tujini se vsaj delno nahaja na trasah rimskih cest. 

 

Obdobje renesanse na področju razvoja infrastrukture cestnega prometa ne prinese nič 

pomembnejšega. Hiter razvoj cestne infrastrukture spodbudi kapitalizem z večjimi potrebami 

po dobrinah in  boljših zmoţnostih ljudi glede gibanja in transporta dobrin. 

 

Francija, Prusija in Avstro-Ogrska, kot močne monarhije tedanjega časa, z visoko stopnjo 

militarizacije in apetiti po osvajanju novih področij, pospešeno gradijo ceste in ostalo cestno 

infrastrukturo. Francija ima ob koncu 18. stoletja ţe okoli 5000 km cest. Za časa Napoleona, 

ko so ceste gradili predvsem v osvajalske namene, se le te gradijo tudi na naših tleh. 

 

Na prehodu v 19. stoletje se spremeni gradnja cest. Kamnito podlago in gramozno cestišče 

uvedeta v Franciji Tresaquet (1775), v Angliji Telford (1756-1834). Le nekoliko pozneje Mac 

Adam (1817) začne v Angliji graditi ceste s tolčencem različnih granulatov , vgrajenim v več 

plasti. Po izumitelju poimenovan makadam, se je za izgradnjo cest obdrţal vse do danes. 

 

Izum motorja z notranjim izgorevanjem (Daimler, leta 1885 in Benz, leta 1886), konec 10. 

stoletja privede do izuma avtomobila. Tako ceste majhne nosilnosti in z neprimernimi 

elementi niso več zadovoljevale potreb motornega prometa. Prišlo je do izboljšave in gradnje 

cest, pa tudi do razvoja celotne cestne infrastrukture. Cestišča so začeli utrjevati z betonom ali 

asfaltom, prilagajali pa so tudi ustrezne tehnične elemente. 
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Po drugi svetovni vojni gradnja cest s pripadajočo infrastrukturo neustavljivo napreduje. 

Ocenjuje se, da ima danes celotno svetovno cestno omreţje okoli 17 milijonov kilometrov, od 

katerih je čez 50% s sodobnim cestnim zastorom (David, Kolenc, Pavlin, Twrdy, Zgonc, 

2010). 

 

Čeprav je bil promet pomemben ţe skozi vso zgodovino človeštva, pa v zadnjih desetletjih v 

mestih in pokrajinah povzroča večje spremembe kot prej tisočletja. 

 

Problemi prometa v mestih so se pojavili ţe med obema svetovnima vojnama, v industrijsko 

razvitih deţelah Evrope in v ZDA. Prav ti problemi so v zaostreni obliki značilni tudi za 

današnji čas. To so gneča, zastoji, onesnaţenje okolja, hrup, decentralizacija mestnih 

dejavnosti, naselitvena disperzija, prometne nesreče ipd. Ob vpadnicah in na robu mest rastejo 

nakupovalni, industrijski, športni, rekreacijski, poslovni ter drugi centri, ki so spodrinili oz. 

nadomestili vlogo zgodovinskih urbanih središč. Motorni promet, ki se je stekal v osrednji del 

mesta, je zahteval vse večje prometne površine, kar je praviloma potegnilo še več prometa in s 

tem večje prometne gneče. Zelo prometne ceste pomenijo prekinitev urbanega tkiva in 

ločnico, ki se kaţe tudi v zmanjšanju socialnih stikov (Pogačnik, 1999). 

2.1.2. Razvoj in lastnosti omrežij infrastrukture cestnega prometa v Sloveniji 

 

Slovenija razvoju infrastrukture cestnega prometa daje poseben pomen. Prizadeva si, da bi bil 

razvoj infrastrukture cestnega prometa Slovenije skladen z infrastrukturo cestnega prometa 

Evrope in z infrastrukturo ostalih prometnih panog. 

 

Kriterije za gradnjo drţavnih cest, kolesarskih poti, terminalov za kombinirani tovorni promet 

ter ostalih elementov infrastrukture cestnega prometa, je Slovenija v okviru Nacionalnega 

programa izgradnje avtocest iz leta 1996, določila za uresničenje naslednjih ciljev: 

 

 »spodbujanje vsestranskega gospodarskega razvoja drţave, 

 omogočanje razvoja kombiniranega transporta, 

 zagotovitev ustrezne notranje povezave s širšim evropskim prostorom, 

 izboljšanje prometne varnosti, 

 zmanjšanje negativnih prometnih vplivov na okolje, 

 omogočanje širše socialne in turistične koristi, 

 ohranjanje ţe zgrajene infrastrukture« (David in dr., 2010). 
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2.1.3. Delitev prometa v mestih 

 

Pojem promet, zaradi svoje kompleksnosti, teoretiki različno opredeljujejo. L. Jakomin 

promet v širšem smislu opredeljuje kot prenos ljudi, dobrin, vesti, denarja in energije. 

Opredeljen je tudi kot oblika premagovanja prostora, ki se izvaja za lastne potrebe ali potrebe 

drugih (Jakomin, Medeot, Zelenika, 2002).  

 

Ker se diplomsko delo nanaša na promet v mestu, navajam Pogačnikovo (1999) delitev 

prometa v mestu.  

 

»Po okolju (mediju) v katerem se promet odvija ločimo: 

 kopenski, 

 vodni, 

 zračni promet.  

 

In s tem prometna omreţja: 

 cestna, 

 ţelezniška, 

 vodna (plovne poti), 

 zračna (letalski koridorji), 

 druga omreţja.  

 

Glede na potek prometa na območjih drţav, regij in mest razlikujemo: 

 prehodni (tranzitni) promet 

 notranji promet (kjer sta bodisi izvor bodisi cilj ali oboje znotraj obravnavanega 

prostora), 

 promet vmesnih stopenj, npr. delni tranzit, ciljni promet z izvorom v regiji in s ciljem 

v mestu. 

 

Glede dolţine prometne poti razlikujemo: 

 daljinski: interkontinentalni, meddrţavni (mednarodni), drţavni, regionalni, 

medmestni, 

 primestni promet, 

 lokalni promet (notranji mestni, v naselju). 
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Prometne sisteme sestavljajo prometna omreţja, objekti in naprave ter prometna sredstva 

(vozila). Omreţja so: 

 ceste, 

 ţeleznice, podzemne ţeleznice, 

 ţičnice, 

 plovne poti (morske, rečne, jezerske, plovni kanali-prekopi), 

 zračni koridorji, 

 telefonska omreţja, brezţične zveze (radijske, televizijske, satelitske, radarske, …).  

 

Prometni objekti in naprave so: 

 potniške in tovorne naprave, terminali, 

 mostovi, viadukti, galerije, tuneli, 

 parkirišča, garaţe, garaţne hiše, 

 bencinski servisi, 

 pristanišča, luke, marine, pomoli, privezi, 

 letališča itd.  

 

Prometna sredstva so: 

 jahalna in vpreţna ţivina ter vpreţna vozila, 

 tirna vozila: tramvaj, cestna ţeleznica, podzemna ţeleznica, ţeleznica, 

 osebni avtomobili, tovorni avtomobili (dostavni, kamioni, kamioni vlačilci), avtobusi, 

trolejbusi, 

 kolesa, kolesa z motorjem in motorna kolesa, 

 gondole, kabinske ţeleznice, 

 letala, helikopterji, 

 čolni, ladje, jahte.  

 

Glede na namen osebnega prometa so voţnje lahko: 

 šolske, delovne, 

 nakupovalne, 

 rekreacijske, 

 turistične, 

 druge oz. kombinirane.  
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Z ozirom na mobilnost prometa ločujemo: 

 dinamični promet, 

 statični (mirujoči) promet. 

 

Poleg stalnega prometa ločujemo občasni in nujni (urgentni) promet (slednji so npr. voţnje 

gasilcev, civilne zaščite, policije, reševalcev, vojaških vozil).  

 

V mestih ima največji deleţ notranji promet (vpadni, izpadni, kroţni), v urbanih regijah pa 

tudi primestni, medmestni« (Pogačnik, 1999). 

 

2.2. URBANIZEM V MESTU 

 

Urbanizem je širši izraz, ki pomeni kompleksno druţbeno dejavnost, strokovno in umetniško 

disciplino, ki načrtuje razvoj mest in njihovo prenovo; ustvarja optimalne pogoje za 

stanovanje, delo, promet, rekreacijo in varstvo okolja. Na kratko je urbanizem veda o gradnji 

mest. 

 

Pojem mesto se razlikuje od pojma naselje, ki ponazarja manjše ali večje skupine zgradb in 

spremljajočih ureditev prostora, ki predstavljajo naselbinsko celoto (ali kako drugo obliko 

trajnejšega zadrţevanja ljudi na enem kraju). Nekatera naselja so mestna urbana naselja 

oziroma mesta. 

 

Pri vprašanju kdaj naselje štejemo za mesto, število prebivalcev naselja ni odločilno. 

Poznamo namreč mesta, izvirajoča še iz srednjega veka, ki imajo le okoli 1000 prebivalcev 

(npr. Višnja Gora, Loţ, Kostanjevica). Vsekakor pa nam kriterij koncentracije prebivalstva 

sluţi, kot orientacija pri določanju mestnosti. Pri nas jemljemo kot spodnjo mejo za urbana 

naselja okoli 2.000 prebivalcev, za mesta okoli 5.000, v mednarodni statistični sluţbi pa 

20.000 prebivalcev (Pogačnik, 1999). 

 

»Najpomembnejši kriterij je zaposlitvena struktura: v mestnem naselju prevladujejo 

nekmetijski poklici in je deleţ agrarnega prebivalstva manjši od 50 %« (Pogačnik, 1999). 

»Tretji kriterij izhaja iz oskrbnih funkcij, ki jih mestno naselje opravlja za širšo okolico. 

Vplivna (gravitacijska) območja mestnih dejavnosti segajo daleč na podeţelsko območje« 

(Pogačnik, 1999). 
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»In končno se mesto od vasi razlikuje tudi po stopnji prostorsko-arhitekturne in komunalne 

organiziranosti. Za mestno naselje so značilne pravilna geometrična tlorisna zasnova, 

zazidalna koncentracija, velikost, višina in oblika zgradb, kar mu daje tipično mestno sliko« 

(Pogačnik, 1999). 

 

Po velikosti delimo mesta na mala mesta (pogosto so to nekdanji trgi), srednja, večja in velika 

mesta, metropole (veliko mesto, običajno glavno mesto drţave) in megalopolise (zelo 

obseţna, intenzivno urbanizirana območja, ki zajemajo več mest). 

 

Po prevladujoči mestni funkciji razlikujemo industrijska, rudarska, trgovska, upravna, 

turistična, zdraviliška, univerzitetna in druga mesta. 

 

Urbanistično planiranje je interdisciplinarna stroka, ki v urejanje prostora enakovredno 

vključuje strokovnjake s področij arhitekture, gradbeništva, urejanja krajine, geodezije, 

geografije, varstva okolja, umetnostne zgodovine, ekonomije, sociologije, prava in drugih. 

Vsi ti strokovnjaki se v izdelavo plana vključujejo z interdisciplinarnim skupnim timskim 

delom. 

 

Urbanizacija je svetovni druţbeni proces, ki se kaţe v naraščanju mestnega prebivalstva, v 

spremembi zaposlitvene strukture, ter načinu ţivljenja. Deleţ mestnega prebivalstva je zlasti 

od industrijske revolucije dalje postajal vse večji, deleţ vaškega pa vse manjši. Včasih je čim 

večji deleţ urbanega prebivalstva predstavljal tem višjo stopnjo urbanizacije. Najbolj razvite 

drţave so imele v splošnem tudi najvišjo stopnjo urbanizacije. Danes imajo previsoko stopnjo 

urbanizacije tudi nerazvite deţele, kazalci gospodarske razvitosti pa izhajajo zlasti iz 

terciarnih in kvartarnih dejavnosti. 

 

V srednjem veku so bile lokacije mest vezane na prometne tovorne poti, na obrambni poloţaj, 

ponekod tudi na vodno pogonsko silo. Med naravnimi pogoji so zlasti izrazite obrambne lege 

mest na sotočju dveh rek ali potokov. Urbanizem fevdalne dobe je pustil močne sledi na vsem 

ozemlju Slovenije in večina naših mestnih in trških jeder pripada srednjeveški zasnovi. Le-ta 

je bila kasneje večinoma ”preoblečena” v baročni stavbni plašč ali pa spremenjena s 

kasnejšim klasicizmom in drugimi posegi. Vsekakor pa srednjeveška mestna jedra 

predstavljajo našo najpomembnejšo urbanistično dediščino. Tudi na začetku industrijske 

revolucije, ko postane poglavitni vir energije premog, je nastanek novih industrijskih mest še 
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vezan na bliţino premogovnikov. Z razvojem ţeleznice so nova mesta lahko rasla kjerkoli 

(Pogačnik, 1999). 

 

»Za nekdanjo Jugoslavijo po 2. svetovni vojni je bila značilna nizka stopnja urbanizacije, ki 

se je v pogojih takratne socialistične ureditve začela sprva počasi, nato pa vedno hitreje 

povečevati. Sredi 60. let so ţe lahko ugotavljali, da je bil potek urbanizacije ponekod prehiter 

in da je prihajalo do razkoraka med industrijskim razvojem ter istočasno stanovanjsko-

komunalno gradnjo. Zlasti v večja mesta je migriralo največ agrarnega prebivalstva z nizko 

kvalifikacijo in temu ustrezno produktivnostjo. V začetku 70. let so začeli pospeševati 

urbanizacijo manjših krajev v smeri policentričnega razvoja, zmanjševati razlike med mestom 

in vasjo ter razvitimi in nerazvitimi regijami. Najbolj dramatična nasprotja med mesti in 

podeţeljem so nastala na nerazvitih področjih Makedonije in Hercegovine ter Kosova. 

Največjo urbano eksplozijo pa so doţivela velika mesta Beograd, Skopje, Sarajevo, Zagreb, 

Split, Niš, Priština, Novi Sad, ter druga. Ljubljana in Maribor sta v primerjavi z drugimi 

večjimi mesti nekdanje Jugoslavije rasla relativno počasi, saj so se poleg njiju razvijala 

številna mala mesta v Sloveniji.  

 

Priliv prebivalstva v mesta je bil prva desetletja po 2. svetovni vojni v Evropi in pri nas 

tolikšen, da se urbanizacija ni razvijala v kvalitetni smeri, temveč se je v glavnem 

manifestirala le v kvantitativno gradnjo stanovanj, industrije, osnovne oskrbe, podaljševanjem 

obstoječih komunalnih vodov, cest itd. 

 

Za Slovenijo je bil na splošno značilen počasen razvoj urbanizacije, ki je postal intenzivnejši 

v času od industrijske revolucije od sredine 19. stoletja dalje in še zlasti po letu 1945. Med 

mesti lahko le Ljubljano in Maribor prištevamo k večjim, ali bolje rečeno srednje velikim 

mestom, med tem, ko so ostala slovenska mesta v svetovnem merilu mala mesta« (Pogačnik, 

1999). 

 

Veliko nekmetijskega prebivalstva v Sloveniji prebiva na deţeli, velik del delovne sile se 

dnevno vozi z agrarnih področij v zaposlitvena središča, kar je neke vrste slovenska 

značilnost. Gre torej za urbanizacijo vasi, pri čemer nastaja mešanica mesta in podeţelja. 

Večina dnevnih delovnih migrantov ostaja na svoji zemlji. Prav ti polkmetje dajejo specifično 

obeleţje naši pokrajini, za katero so vse bolj značilne nekmečke enodruţinske hiše na vasi. 

Dnevni delovni vozači izgubljajo ogromno prostega časa za vsakodnevne delovne voţnje, v 

urah, ki jim preostanejo, pa delajo na kmetijah. Tak polkmečki način ţivljenja v Sloveniji 
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dviguje materialni standard, blaţi posledice brezposelnosti, preprečuje pretirano rast večjih 

mest, obnavlja ali na novo gradi stavbni fond na vasi in ohranja prebivalstvo na podeţelju 

(Pogačnik, 1999). 

 

»Danes je zaradi avtocest, hitrih ţeleznic, letališč, elektroenergetskih, plinovodnih in drugih 

omreţij postala razmestitev proizvodnje, oskrbe in naselitve lokacijsko povsem svobodna, z 

njo pa tudi šport, rekreacija, turizem, kulturne dejavnosti in druge človekove aktivnosti. Ker 

so energija, prometne povezave in informacije danes prisotne tako rekoč povsod, dobiva tudi 

pojem mesta drugačen smisel in pomeni nekaj širšega in kvalitetno novega. Mesto ni več 

zgolj fizično-geografski fenomen s kompaktno in sebi zaključeno strukturo. V dobi za katero 

so značilne blaginja ali celo potrošništvo, ţelja za čistim okoljem, mobilnost in svobodna 

izbira socialnih stikov, se teritorialni okvir mesta širi in se komaj zaznavno staplja s 

pokrajino, ki ga obdaja. Njegova funkcija je postala regionalna in bolj druţbena kot tehnična. 

Mesto kot fizična pojavnost izginja in postaja kompleks medsebojnih človeških odnosov na 

določenem fizičnem prostoru, ki ga opredeljujejo socialni, ekonomski, tehnični, 

okoljevarstveni in drugi pogoji« (Pogačnik, 1999). 

2.2.1. Urbanistično planiranje prometa 

 

»Urbanistično planiranje prometa ima za svoj teoretični temelj prometno študijo, ki 

kompleksno analizira in prognozira prometne tokove. Na tej osnovi načrtujemo preureditev, 

rekonstrukcijo prometnih omreţij ali nova prometna omreţja. 

 

Planiranje prometa danes ne temeljni le na prometnih in gradbeno-tehničnih principih, temveč 

enakovredno upošteva arhitektonsko-urbanistične, socioekonomske, psihološke, ekološke, 

oblikovne in druge dejavnike. 

 

 Mestni prostor delimo na prometne cone, ki so glede namenske rabe, razporeda stanovanj in 

delovnih mest ter drugih izvorov ali ciljev prometa čim bolj homogene enote. Te cone 

predstavljajo bodisi izvore (generacijo) bodisi cilje (atrakcijo) voţenj. 

 

S prometnim štetjem ugotavljamo obstoječe stanje prometa na katerem (cestnem) odseku. Na 

osnovi demografskih prognoz, prognoz uporabe raznih prometnih sredstev ter prognoz 

stopnje motorizacije napovedujemo promet za planirano obdobje. 
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Pri prognoziranju prometa moramo upoštevati tudi zasedenost avtomobila, razdelitev 

potovanj (deleţ) po različnih vrstah prometnih sredstev (angl. modal split), vrsto voţenj 

(voţnje na delo, nakupovalne, šolske, poslovne, turistične, rekreativno-zabavne, …), 

zmanjšanje voţenj, ter prometne navade in teţnje ljudi (kupna moč, mobilnost, prestiţ, …). 

 

Iz naštetega izračunamo in na omreţju prikaţemo bodoče prometne teţnje izvornega in 

ciljnega prometa med conami. Pri tem ne smemo pozabiti na deleţ prometa, ki ne nastaja 

samo v obravnavanih prometnih conah, ampak tudi zunaj obravnavanega območja, ki ima 

svoj izvor v regiji in cilj v mestu (to so predvsem delovne, nakupovalne, šolske in podobne 

voţnje). In obratno, voţnje z izvorom v mestu in ciljem v regiji (rekreacijske, turistične 

voţnje, voţnje ob koncu tedna) ali čisti tranzit, ki ima izvor in cilj zunaj mesta, poteka pa 

skozenj. 

 

Motorni promet se tako v svetu kot pri nas povečuje, v urbanističnem planiranju pa povzroča 

številne probleme ter spremembe. Po zaslugi vedno večjega števila osebnih avtomobilov 

stopnja motorizacije narašča in je v razvitem svetu dosegla stanje zasičenosti. Število osebnih 

avtomobilov pa se še povečuje zaradi drugega druţinskega vozila, ki povzroča dodatne 

probleme pri parkiranju tudi znotraj stanovanjskih con oz. parcel« (Pogačnik, 1999).  

 

Včasih (v obdobju med letoma 1950-1970) so prometne študije temeljile zlasti na prometno 

tehničnih rešitvah distribucije prometa, t.j. na prometni propustnosti-dimenzijah cestnih teles, 

kriţišč. V novejšem času prometne sisteme obravnavamo celoviteje ter upoštevamo tudi čas 

potovanj; izgubo časa v prometu (dostopnost), rizike prometnih nesreč, porabo energije. 

Prometnice naj čim manj prekinjajo mestno in krajinsko tkivo. Znova skušamo najti znosno 

soţitje med motornim prometom, pešci in kolesarji. 

 

Prometne študije vse bolj vključujejo tudi onesnaţevanje ozračja, hrup, vibracije, onesnaţenje 

voda, vizualno degradacijo mest in pokrajine. Pri vplivih prometa na človeško okolje moramo 

upoštevati prometno varnost, gospodarske, socialne, psihološke in druge posledice. 

 

Z načrtovanjem prometnih sistemov moramo krepiti gospodarsko moč mest in urbanih regij. 

Prometna izolacija na splošno povzroča gospodarsko in socioekonomsko nazadovanje ter 

postopno propadanje mestnega organizma. Zato sta omejevanje prometne dostopnosti in 

vodenje prometa mimo mest tako problematična, saj ima to lahko več negativnih kot 

pozitivnih učinkov (Pogačnik, 1999). 
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2.2.2. Infrastruktura mestnega cestnega prometa 

 

Omreţje mestnih cest kot urbanega tkiva najbolj določa morfologijo mesta, njegovo estetsko 

obliko in funkcioniranje. Temeljno razdelitev mesta moramo ţe zaradi ostankov značilnih 

razvojnih obdobij (npr. rimska zasnova) spoštovati kot izročilo, gradbene črte in cestne 

koridorje varovati, poteze zaključevati in misli nadaljevati. Huda napaka je ukinjanje ali 

prekinjanje mestnih cest z zazidavo in drugimi posegi (Pogačnik, 1999). 

 

2.2.2.1. Načela načrtovanja mestnega prometa 

 

Načrtovanje mestnega prometa naj bi po Pogačniku (1999) predvsem dosegalo naslednje cilje: 

 »povečanje deleţa javnega prometa glede na osebni promet in izboljšanje njegove 

kakovosti, 

 ločitev raznih vrst prometa glede na prometna sredstva, raven uslug, hitrost, dolţino 

potovanj, teţo tovora, 

 ustrezna distribucija rabe in aktivnosti v mestu, ki naj čim bolj enakomerno razporedi 

promet, 

 razbremenjevanje mestnih središč in individualnega avtomobilskega prometa in 

tranzita, 

 izboljševanje varnosti, hitrosti, udobnosti in drugih sestavin prometnih uslug, 

 zmanjševanje emisij, rizikov ekoloških nesreč, spodbujanje okolju prijaznih oblik 

prometa, 

 zmanjševanje vizualno negativnih učinkov oz. izboljšanje urbane oblike, 

 upoštevanje historičnih prometnih mreţ, gradbenih linij, da ne prekinjamo urbanega 

tkiva« (Pogačnik, 1999). 

 

Prometno razbremenjevanje mestnih središč lahko hitro privede do negativnih učinkov tako 

imenovane mestne izolacije , ki prizadene mestna središča, njihov gospodarski obstoj in 

razvoj. Da do takih napak nebi prihajalo, Pogačnik (1999) ponuja rešitev z: 

 obročem parkirišč, 

 garaţnimi hišami, povezanimi s postajališči javnega prometa, 

 taksiji, 

 začetki kolesarskih stez ali pešpoti.  
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»Zbirne ceste vodimo do mestnega središča, vendar ne na škodo njegovih oblikovnih, 

ekoloških, kulturnih ali drugih kvalitet. Ob takih prometnih arterijah planiramo prometne 

terminale, ki vključujejo ţelezniške postaje, avtobusne postaje, postajališča taksijev, 

parkirišča, javne garaţe, potovalne in turistične dejavnosti itd. 

 

Center mesta na ta način postane samostojna prometna cona. Mestno tkivo se razdeli na 

prometne cone v katerih ni hrupnega, mnoţičnega in tranzitnega prometa« (Pogačnik, 1999).  

Mesta imajo velike lastne prometne potrebe in so izvori ter cilji voţenj preteţno znotraj 

urbanega območja. Z diferenciacijo cestnih prometnih sistemov vodimo tranzit, mnoţični in 

teţji tovorni promet po obvoznicah okoli oz. mimo mestnih središč ter jih na ta način 

razbremenjujemo. Za mnoţični daljinski, hitri avtomobilski promet gradimo cestne sisteme 

višjega ranga, kot so hitre ceste, mestne obvoznice, glavne vpadnice in izpadnice (Pogačnik, 

1999). 

  

»To pomeni, da cestno omreţje niţjega ranga sluţi predvsem za notranjo distribucijo prometa 

v mestu oz. za napajanje posameznih con. Na teh cestah se hitrost vozil manjša, povečuje se 

gostota priključkov, raste tudi pomen javnega kolesarskega in peš prometa. 

 

 Motorni promet se v mestih zbira na primarnem cestnem sistemu (vpadnicah, obvoznicah), 

promet iz industrijskih con pa na industrijskih conah oz. kamionalah. Znotraj delov mesta, ki 

jih napaja primarni sistem, se promet zadrţuje na zbornih cestah, ki obdajajo posamezne 

prometne cone (npr. stanovanjske soseske, šolske, zdravstvene, proizvodne ”otoke”, 

rekreacijske cone, staro mestno jedro). Za distribucijo prometa znotraj zazidanih otokov pa 

sluţijo (interne) stanovanjske ceste, dovozi, slepi odcepi ipd. 

 

 Znotraj stanovanjskih, športnih, rekreacijskih, šolskih con ter v lokalnih centrih kombiniramo 

peš in motorni promet tako, da ima pešec vsestransko prednost. To doseţemo s conami 

umirjanja motornega prometa. V njih je izločen ves tranzit, lokalni promet pa poteka tako 

počasi, da je moţna varna voţnja motornih vozil, hoja pešcev, še posebej starejših in otrok. 

To doseţemo s slepimi odcepi, ostrimi zavoji, umetnimi grbinami t.i. ”leţečimi policaji”« 

(Pogačnik, 1999). 
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2.2.2.2. Osnovne značilnosti mestnega prometa 

 

Prometne značilnosti mest se med seboj razlikujejo, po Davidu in dr. (2010) jih določajo  

predvsem: 

 »velikost mesta, 

 poloţaj mesta glede na glavne prometne tokove, 

 terenske karakteristike mesta, 

 urbanistični pogoji za urejanje mesta; 

 lokacije posameznih administrativnih, industrijskih, stanovanjskih, trgovinskih, 

šolskih in drugih centrov ali con, 

 karakteristike in uveljavljenost posameznih prometnih panog v mestu, 

 splošna razvitost in finančna moč mesta, 

 ostale specifične karakteristike« (David in dr., 2010). 

 

Novodobna urbanizacija in sodobno planiranje teţijo k upoštevanju določenih pravil in 

principov. Zlasti to velja pri določanju mest, kjer naj bi potekala ključna povezovalna 

infrastruktura urbanih mestnih središč s conami, kjer najdemo izhodiščno-ciljne pretoke. 

Primer ustrezno urbanistično-prometno dobro načrtovanega mesta prikazuje slika 1. Delijo se 

na: 

 »stanovanjske cone,  

 industrijske cone, 

 administrativne centre, 

 poslovno-trgovske centre, 

 kulturno-rekreacijske centre« (David in dr., 2010). 
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Vir: (David in dr., 2010) 

 

Slika 1. Primer ustreznega urbanistično-prometnega dobro načrtovanega mesta. 

 

Največji izziv reševanja prometnih problemov v mestih po mnenju (David in dr., 2010) 

predstavljajo medsebojna prepletanja različnih vrst prometa, kot so: 

 »istočasno gibanje pešcev, kolesarjev, rolerjev in motornih vozil, 

 javni mestni potniški in individualni motorni promet, 

 cestni motorni in tirni promet, 

 cestni in zračni promet, 

 cestni in vodni promet (rečni, kanalski, jezerski in pomorski), 

 istočasno gibanje pešcev, kolesarjev, rolerjev, tirnega prometa idr. 

 

V mestih se zaradi velikega števila prebivalcev  promet večinoma odvija neprekinjeno. 

Navadno dnevno prihaja do dveh tipičnih prometno preobremenjenih konic, kateri sta odvisni 

predvsem od veličine mesta in načina, kako ju posamezna mesta rešujejo« (David in dr., 

2010). 
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2.2.2.3. Ulična mreža in mestne ulice 

 

»Ulično mreţo predstavlja sklop elementov na katerih se izvaja promet v svoji dinamični in 

stacionarni obliki. Po vrsti, klasifikaciji in sistemu je ulična mreţa lahko zelo različna, ker 

poleg odvijanja prometa v svojem spodnjem in zgornjem ustroju zagotavlja vodenje tudi 

drugih inštalacij kot so: vodovod, plinovod, elektrovod, telekomunikacijski vod, kanalizacija 

idr. 

 

Celotni mestni promet se opravlja na mestni ulični mreţi. S funkcionalnega stališča se ulična 

mreţa z vsemi svojimi elementi lahko deli na mestne avtoceste, mestne hitre ceste, 

magistralne ulice, zbirno-distribucijske ulice, stanovanjske ulice in ostale ulične prometne 

površine, katerih opis sledi. 

 

 Mestne avtoceste na mestnem obodu predstavljajo povezavo mesta s primarno mreţo 

drţavnih cest. Navadno se gradijo kot obvoznice mest, prvotno za tranzitni promet. 

Tehnični elementi teh avtocest omogočajo veliko prepustnost, preko 12.000 voz/dan. 

Grajene so najmanj kot štiripasovnice za računsko hitrost Vr = 120km / h z 

maksimalnim nagibom nivelete od 4% in širino prometnih pasov po 3, 75 m. 

 

 Mestne hitre ceste predstavljajo del mestne ulične mreţe, ki povezujejo mesto z 

regionalnimi središči ali pa oddaljenimi predmestji. Namenjene so predvsem 

mestnemu oz. primestnemu lokalnemu prometu in se lahko podelijo na primarne in 

sekundarne. Primarne mestne hitre ceste so namenjene za mešani promet. Gradijo se s 

tehničnimi elementi za računsko hitrost Vr =100(80)km / h in maksimalni vzdolţni 

nagib nivelete 4(5)%. Dvosmerna cestišča so razdvojena z razdelilnim pasom, 

izjemoma pa lahko tudi samo z dvojno polno razdelilno črto. Krajni desni prometni 

pas je navadno rezerviran za vozila javnega mestnega prometa. Kolesarske steze se 

urejajo kot posebne steze, ki so ločene od motornega prometa. Vsa kriţanja v enem 

nivoju se regulirajo s semaforji. 

 

 

 Magistralne ulice morajo izpolnjevati iste pogoje kot mestne hitre ceste razen, da se 

ne gradijo posebne kolesarske steze. Gradijo se s tehničnimi elementi za računsko 

hitrost Vr = 60km / h in maksimalni vzdolţni nagib nivelete 4(5)%. Ostale tehnične 

karakteristike teh ulic se določajo skladno s konkretnimi prometnimi pogoji. 
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 Zbirno-distribucijske ulice v določenem časovnem obdobju dneva zbirajo promet iz 

stanovanjskih, administrativnih, industrijskih, trgovskih, športno-rekreacijskih in 

drugih področij in ga vodijo na ulice in ceste višjega ranga. Nasprotni procesi, ki se 

prav tako dogajajo v določenih časovnih obdobjih dneva, izzovejo distribucijo 

prometnih tokov v nasprotnih smereh. Gradijo se s tehničnimi elementi za računsko 

hitrost Vr = 60(50)km / h in maksimalni vzdolţni nagib nivelete 6%. Tudi na teh 

ulicah se vsa kriţišča v enem nivoju regulirajo s semaforji. 

 

 Stanovanjske ulice so namenjene izvorno-ciljnemu prometu v mestu. Lahko so 

dostopne stanovanjske ulice, ki sluţijo za prevzem prometa iz stanovanjskih in 

poslovnih con in se gradijo s tehničnimi elementi za računsko hitrost Vr = 50(40)km/h 

in maksimalni vzdolţni nagib nivelete 7%. Priključne stanovanjske ulice omogočajo 

promet neposredno od stanovanjskih blokov in stavb do dostopnih stanovanjskih ulic. 

Gradijo se s tehničnimi elementi za računsko hitrost Vr = 40(50)km / h, ki lahko 

vsebujejo tudi parkirne pasove oz. parkirna mesta. 

 

 Ostale ulične prometne površine imajo različno prometno funkcijo in se skladno s 

tem tudi klasificirajo kot kolesarske steze, peš poti, pomična stopnišča, dostopi k 

stavbam in drugim objektom, dostopi k industrijskim in športno-rekreacijskim 

objektom, gasilske poti, mestni trgi, ulične razširitve, obračališča vozil javnega 

mestnega prometa itd.« (David in dr., 2010). 

 

2.2.2.3.1. Klasifikacija cest po družbeno-gospodarskem pomenu 

 

V Sloveniji so cestno sluţbo po vojni večkrat reorganizirali. Sedaj imamo Direkcijo 

Republike Slovenije za ceste, ki je organ v sestavi Ministrstva za promet. 

 

Po Zakonu o javnih cestah se javne ceste delijo na drţavne ceste, ki so v lasti Republike 

Slovenije in na občinske ceste, ki so v lasti občin. 

 

Zakon med drugim določa, da so javne ceste prometne površine splošnega pomena za cestni 

promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki 

urejajo javne ceste in varnost prometa na njih. Splošno se javne ceste delijo na drţavne ceste 

in občinske ceste (Kramberger in dr., 2010).  
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 »Državne ceste so kategorizirane ceste, namenjene prometnemu povezovanju regij ter 

pomembnejših naselij v drţavi in z enakimi v sosednjih drţavah, prometnemu 

povezovanju pokrajin znotraj drţave, ter prometnemu povezovanju pomembnejših 

naselij znotraj pokrajine. Če na taki cestni povezavi ni zgrajena obvozna cesta mimo 

naselja, je sestavni del drţavne ceste tudi njen del, ki poteka skozi naselje. Drţavne 

ceste, ki so last drţave, se glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v 

prostoru delijo na avtoceste, hitre ceste, glavne ceste I. in II. reda, regionalne ceste I., 

II. in III. reda, katerih opredelitev sledi. 

 

o Avtocesta je drţavna cesta, ki je namenjena daljinskemu prometu motornih vozil in ki 

je sestavni del avtocestnih povezav s sosednimi drţavami. 

 

o Hitra cesta je drţavna cesta, rezervirana za promet motornih vozil, ki s svojimi 

prometno-tehničnimi elementi omogoča hitro odvijanje daljinskega prometa med 

najpomembnejšimi središči regionalnega pomena. Navezuje se na avtoceste v drţavi 

in na cestni sistem sosednih drţav. 

 

 

o Glavna cesta I. reda je drţavna cesta, namenjena prometnemu povezovanju med 

pomembnejšimi središči regionalnega pomena. Navezuje se na ceste enake ali višje 

kategorije v drţavi in na cestni sistem sosednih drţav. 

 

o Glavna cesta II. reda je drţavna cesta, namenjena prometnemu povezovanju med 

središči regionalnega pomena in navezovanju prometa na drţavne ceste enake ali višje 

kategorije. 

 

 

o Regionalna ceste I. reda je drţavna cesta, namenjena prometnemu povezovanju 

pomembnejših središč lokalnih skupnosti in navezovanju prometa na drţavne ceste 

enake ali višje kategorije. 

 

o Regionalna cesta II. reda je drţavna cesta, namenjena prometnemu povezovanju 

središč lokalnih skupnosti in navezovanju prometa na drţavne ceste enake ali višje 

kategorije. 
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o Regionalna ceste III. reda je drţavna cesta, namenjena prometnemu povezovanju 

središč lokalnih skupnosti, za drţavo pomembnih turističnih in obmejnih območij ter 

mejnih prehodov z drţavnimi cestami enake ali višje kategorije, kadar po predpisanih 

merilih za kategorizacijo ne doseţe višje kategorije. 

 

 Občinske ceste so kategorizirane javne ceste, namenjene povezovanju naselij v občini 

z naselji v sosednjih občinah ali povezovanju naselij, delov naselja, naravnih ter 

kulturnih znamenitosti, posameznih objektov in podobno v občini. Občinske ceste, ki 

so last občin, se delijo na lokalne ceste in javne poti, katerih opredelitev sledi. 

 

o Lokalna cesta je občinska cesta, ki povezuje naselja v občini z naselji v sosednih 

občinah ali naselja in dele naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje 

prometa na javne ceste enake ali višje kategorije. 

 

o Javna pot je občinska cesta, ki ne izpolnjuje predpisanih minimalnih elementov za 

lokalno cesto ali pa je namenjena samo določenim vrstam udeleţencev v prometu. 

Javna pot je lahko krajevna ali vaška pot, pot za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in 

podobno. Kolesarska pot je kot javna pot posebej pomembna, saj predstavlja s 

prometno signalizacijo označeno javno cesto, ki je namenjena izključno voţnji 

kolesarjev« (David in dr., 2010). 

2.2.2.4. Cestna križišča 

 

»Cestna kriţišča so mesta, kjer se med seboj povezujeta dve ali več cest oz. ulic. Na cestnih 

kriţiščih se kriţa, prepleta, spaja ali razdvaja več prometnih tokov. V cestni oz. ulični mreţi 

so to glavne točke, ki omogočajo delovanje mestnega cestnega prometa kot celote. 

 

Glede na karakteristične postopke odvijanja prometnih tokov v kriţiščih, se javljajo naglašeni 

problemi varnosti, prometne obremenitve, prepustnosti, varovanja, vklapljanja v okolje in 

ekonomičnosti. S tega stališča so osnovna merila za izbiro mesta in izvedbo cestnih kriţišč 

varnost, prepustnost, vklapljanje v okolje in ekonomičnost, katerih opredelitev sledi. 

 

 Varnost vseh udeleţencev v prometu je najpomembnejše merilo za oblikovanje 

cestnih kriţišč. Varnost se lahko poveča s pravilno izbiro oblike in standardov gradnje 

glede na prometno obremenitev, kategorijo ulic, računsko hitrost, potrebno 
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prepustnost, način reguliranja prometa ipd. S stališča voznika motornega vozila so 

kriţišča varna tedaj, ko voznik: 

o pravočasno zazna kriţišče,  

o je kriţišče pregledno,  

o z enim pogledom objame celotno kriţišče,  

o je kriţišče prevozno. 

 

 Prepustnost križišča se določa s številom motornih vozil, ki v določenem časovnem 

intervalu prevozijo kriţišče. Navadno se za načrtovano prepustnost sprejema 75% 

vrednosti moţne prepustnosti. Odločanje o gradnji nivojskega ali izvennivojskega 

mestnega kriţišča kot tudi o potrebnosti semaforizacije kriţišča, se mora upoštevati 

dejstvo, da kriţišče s svojo obliko in prepustnostjo ustreza prometni obremenitvi 

najmanj za načrtovano obdobje. Prepustnost kriţišča mora biti zagotovljena v vseh 

smereh. 

 

 Vklapljanje križišča v okolje, kjer se prepoznavnost in estetski izgled kriţišča 

pridobi s spoštovanjem topografskih, gradbenih, okoljskih in drugih karakteristik, za 

ustrezno vklapljanje kriţišč v naravo, mesto in na splošno širše okolje. Kriţišča se 

morajo načrtovati tako, da je okolje čim manj obremenjeno s koncentracijo prometnih 

tokov in načinom reguliranja prometa, ki povečuje čas zadrţevanja vozil na kriţišču z 

velikim hrupom, veliko količino izpušnih plinov ipd. 

 

 

 Ekonomičnost križišč se določa glede na stroške gradnje, prostora, dolţine obvoza, 

porabe goriva, časa potovanja, splošnih stroškov eksploatacije idr. Ne glede na višino 

vseh stroškov, je primarni kriterij pri oblikovanju kriţišč zagotavljanje varnosti vseh 

udeleţencev v prometu« (David in dr., 2010). 

 

2.2.2.5. Ostali objekti infrastrukture mestnega cestnega prometa 

 

»Za nemoteno odvijanje cestnega prometa v mestih, v njegovem oţjem in širšem področju, so 

potrebni tudi ostali infrastrukturni elementi, ki preventivno delujejo na prometno varnost, 

zadovoljujejo vse primarne in sekundarne potrebe motornih vozil, voznikov in potnikov ter 

vplivajo na učinkovito odvijanje prometnih in transportnih procesov. 
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Izhodišče za izpolnitev teh pogojev je gradnja sledečih objektov cestne infrastrukture: 

 parkirišč in garaţ, 

 potniških terminalov in postajališč, 

 blagovno transportnih terminalov, 

 servisnih in ostalih storitvenih terminalov« (David in dr., 2010). 

 

2.2.2.5.1. Ostali infrastrukturni objekti mestnega cestnega prometa 

 

Ostale nepogrešljive objekte za ustrezno delovanje mestnega cestnega prometa, bodisi za 

javne ali interne potrebe podjetij ali posameznikov, lahko razvrstimo na: 

 bencinske postaje, 

 počivališča, 

 storitveno-servisne centre za motorna vozila, 

 motele, 

 avtopoligone, 

 blagovno-transportne terminale, 

 avtopralnice, 

 avtoodpade, 

 avtomobilske sejme idr. 

 

»Ena najpogostejših potreb motornih vozil je oskrbovanje z gorivom in mazivom. Za te 

potrebe se gradijo bencinske postaje različnih velikosti, ponudbe in lokacij v mestih. Na 

vhodih in izhodih iz manjših mest se gradijo manjše bencinske postaje. V večjih mestih, kjer 

veljajo tudi stroţji kriteriji za postavljanje bencinskih postaj, se pogosto gradijo v območju 

samih kriţišč. 

 

Na mestnih lokacijah, kjer je promet zelo intenziven, se gradijo kompletni storitveno-servisni 

centri, ki poleg bencinskih črpalk vsebujejo tudi servisno delavnico, prodajalno avtomobilskih 

delov, avtopralnico in več drugih delov. 

 

Za počitek voznikov in potnikov od daljše voţnje, se na določenih razdaljah gradijo manjša 

ali večja počivališča. Ustrezne lokacije za počivališča so tiste, ki imajo lep in ugoden razgled 

okolja, poleg vodotokov, jezer ali morja, ob izvirih, na sončni strani zaščiteno od vetra, z 
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zgodovinskimi ali nacionalnimi spomeniki, na koncu daljših vzponov ipd.« (David in dr., 

2010). 

2.2.2.6. Ukrepi za umirjanje prometa v mestih 

 

»Poleg nespornih prednosti, ki jih je prinesla intenzivna motorizacija so se pojavile tudi 

številne negativne posledice, kot so nizka prometna varnost, onesnaţenje zraka in prostora, 

povečanje hrupa in vibracij pa tudi splošna dehumanizacija ţivljenja v mestih. Veliko prostora 

ob stanovanjskih blokih, šolah, otroških vrtcih in igriščih, bolnišnicah ter v zgodovinskih 

delih mest, kot tudi manjših naseljih, je podrejena potrebam motornega prometa. Pešci, 

kolesarji, otroci v igri, invalidne in druge hendikepirane osebe so se iz sprehajalcev, 

udeleţencev v igrah, rekreaciji in zabavah, spremenili v aktivne udeleţence v prometu in to 

kot najbolj ogroţene skupine. 

 

Koncept umirjanja prometa je nastal iz potrebe, da se organizirano in načrtovano pristopi k 

rešitvam, ki omogočajo fizično oviranje hitrosti gibanja motornih vozil. Prve takšne rešitve so 

se pojavile v Veliki Britaniji kot izbokline na cesti. Kasneje so se oblikovale in razvijale 

številne druge rešitve, kot so npr.: 

 razširitev pločnika na račun cestišča, ki naj bi pri voznikih izzvala občutek ”ozkega 

grla”, pešcem pa skrajšala prehod cestišča in zmanjšala čas njihovega izpostavljanja 

nevarnosti motornega prometa, 

 namerno krivljenje osi cestišča in poti motornega vozila v obliki ”slalomske voţnje”, 

 dvignjeno cestišče na širši površini, še posebej na kriţiščih in prehodih za pešce, 

 vibracijski pasovi na cestišču, 

 povečana uporaba granitnih kock na cestišču, 

 povečana uporaba različnih barvnih površin cestišča, 

 povečana uporaba manjših stebričkov, okrasnih loncev, ograj ipd., 

 povečana uporaba rastlinja najrazličnejših oblik, dimenzij, barv, kar hkrati plemeniti in 

humanizira prometno in ţivljenjsko okolico, 

 najrazličnejši prometni otoki za usmerjanje motornih vozil, kolesarjev in zaščito 

pešcev, 

 različne rešitve kroţnih kriţišč namesto pravokotnih idr. 

 

Takšne in podobne rešitve se najpogosteje oblikujejo in uporabljajo kot oblika ovire za 

voznike motornih vozil, katerim povečuje ”odpor do voţnje” v predelih umirjanja prometa. S 
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prometno-urbanističnega stališča pomeni koncept umirjanja prometa v mestih ukrepanje z 

gradbeno-tehničnimi, prometnimi in regulacijskimi elementi, in sicer tako, da se cestno 

omreţje in samo cestišče oblikuje in preuredi, promet pa organizira tako, da se poveča 

prometna varnost in izboljša kvaliteta bivalnega okolja. 

 

Povečanje prometne varnosti naj bi ukrepi za umirjanje prometa dosegli z zmanjšanjem: 

hitrosti gibanja motornih vozil, gostote motornega prometa, števila prometnih nezgod, teţe 

posledic prometnih nezgod idr. 

 

Izboljšanje kvalitete bivalnega okolja naj bi ukrepi za umirjanje prometa dosegali z 

zagotavljanjem: večjih prostih površin, kvalitetnejše prostorske vizure in informiranosti, 

številnejših površin za otroške igre in rekreacijo, zmanjšanja hrupa, vibracij, onesnaţenja 

zraka, prostora idr. 

 

Doseganje postavljenih ciljev je moţno z najrazličnejšimi rešitvami na cestnem oz. uličnem 

omreţju tako, da bo lahko promet v stanovanjskih predelih potekal nemoteno še naprej in da 

bo mogoče z osebnim vozilom priti do vseh lokacij znotraj stanovanjskih lokacij. 

 

To lahko doseţemo z oblikovanjem cestnega oz. uličnega omreţja, ki zagotavlja opuščanje 

tranzitnega prometa in minimalno število prevoznih ulic v stanovanjskem naselju. Ukrepi za 

dosego teh ciljev so npr.: 

 sprememba cestne oz. ulične mreţe v mreţo obvozov in slepih ulic, 

 prometna povezava uličnega omreţja v novem naselju, kjer tranzitni promet ni mogoč, 

 s kratkimi povezovalnimi ulicami znotraj stanovanjskega območja in urejenimi peš 

potmi v središču naselja, 

 zankasti sistem s pomočjo diagonalnih zapor če ţelimo oddaljiti tranzitni promet in 

zagotoviti čim krajši dostop do ulic višjega reda, 

 sistem slepih ulic na dvosmernih ulicah, ki preprečuje tranzitni promet in hkrati 

zagotavlja kratke poti priključevanja in zaščito posameznih delov naselja, 

 kombinacija slepih ulic in diagonalnih zapor idr. 

 

Zapore s slepimi ulicami in diagonalne zapore se oblikujejo tako, da prek njih lahko vozijo 

kolesarji. Če je potrebno, se na koncu slepih ulic uredi tudi prostor za obračanje vozil. 
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Zagotavljanje ciljev umirjanja prometa je moţno tudi s številnimi ukrepi, ki se izvajajo na 

samem vozišču cest in ulic, kot so: 

 oţanje vozišča, 

 horizontalni zamiki, 

 grbine in preplastitve na vozišču. 

 

Grbine predstavljajo enega od ukrepov na vozišču ceste ali ulice za doseganje ciljev umirjanja 

prometa. Učinkujejo na zmanjšanje hitrosti voţnje samo na mestih kjer so postavljene. V 

praksi se pojavljajo številni načini njihove izvedbe, kar je odvisno predvsem od zaţelene 

hitrosti voţnje motornih vozil na izbrani lokaciji. 

 

Preplastitve na vozišču se izvajajo v kriţiščih, znotraj cestnih odsekov ali pa na horizontalnih 

zamikih. To je površina, ki je dvignjena do višine hodnika za pešce z rampo na vsaki strani. 

Dolţina celotne preplastitve znaša okoli 10 m, dolţina rampe pa je odvisna od višine 

preplastitve« (David in dr., 2010). 

 

Human urbanizem mora ustvarjati pogoje, da so mestni prostori dostopni tudi invalidom na 

vozičkih, starejšim, slabovidnim in slepim. 



 

27 

 

3. OBRAVNAVA PROBLEMA TRANZITNEGA PROMETA 
 

Tranzit je ena od pojavnih oblik prometa. To je tisti promet, ki prečka določeno območje z 

namenom, da doseţe svoj cilj izven tega območja. Sledi, da je tranzit za prečkano področje 

obremenitev. Ni  potreben lokalnim dejavnikom in ima moteče učinke. 

 

Naselja so začela nastajati in so se širila ob prometnih poteh in stičiščih. Promet je spodbujal 

dejavnosti, ki so imele za posledico rast naselja in dejavnosti, istočasno pa je ta rast 

spodbujala naraščanje prometa in s tem tranzita. Začetni spodbujevalec razvoja kraja je postal 

moteč dejavnik, ki ni bil načrtovan in zato rešitve teţav zaostajajo za potrebami. 

 

Naloga se osredotoča na problematiko tranzita v mestih. Za konkretni vzorec je vzeta 

reprezentančna problematika tranzita v Škofji Loki. V oţjem smislu je torej obravnavana 

konkretna situacija v poznanem kraju. Za primerjavo vzorčnega primera s splošno 

problematiko pa je treba osvetliti pojem in problematiko tranzita na splošno in povsod.  

 

V sledečem poglavju je tranzit predstavljen v svojih značilnih kategorijah, členitvah ter 

glavnih načinih reševanja motečih pojavov. 

 

3.1. OPREDELITEV TRANZITNEGA PROMETA 

 

V literaturi je več klasifikacij in opisov tranzitnega prometa. Vse so pravilne, čeprav se 

nekatere zdijo nekoliko prisiljene. Najkrajša je v Slovarju slovenskega knjiţnega jezika, ki 

tranzit opiše kot - prevoz česa čez drugo drţavo, mesto. 

 

Podobne definicije nekoliko na daljši način povedo isto, da je tranzitni promet premeščanje 

potnikov ali blaga preko teritorija neke drţave, mesta, pokrajine, … brez vstopa ali izstopa 

potnikov oziroma natovora ali iztovora blaga na tem teritoriju. 

 

Glede na namen in uporabnike tranzitne prometne storitve se tranzitni promet izvaja za lastne 

potrebe, kjer je lahko tranzitni promet za osebne potrebe ljudi, ali tranzitni promet za potrebe 

podjetja, ali drugih ekonomsko pravnih subjektov. Posledično gre omeniti komercialni 

tranzitni promet, ki pa ni za lastne potrebe oseb in se izvaja po predpisanih pogojih. 
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Glede na predmet prevoza delimo tranzitni promet na prevoz potnikov in prevoz tovora. 

 

Za tranzitni potniški promet gre takrat, ko potniki na svojem potovanju za dosego cilja 

prečkajo določeno območje. 

 

Tovorni promet predstavlja prevoz blaga ali tovora vseh vrst s prevoznimi sredstvi in kadar 

gre za tranzitni tovorni promet, tovor prečka določeno drţavo, območje, mesto, brez 

ustavljanja ali kakršnega koli premeščanja na omenjenem območju. 

 

Glede na območje kjer se odvija, delimo tranzitni promet na mednarodni tranzitni promet in 

notranji (nacionalni) tranzitni promet, katerih opredelitev sledi. 

 

 Mednarodni tranzitni promet ljudi in blaga je promet, ki poteka na območju 

najmanj treh drţav tako, da najmanj eno drţavo vozilo prevozi, tj. vstopi in izstopi iz 

nje, ne, da bi na njenem območju opravilo kakršno koli drugo transakcijo, vezano na 

obseg prevoznega posla. 

 

 Notranji tranzitni promet ljudi in blaga se vrši znotraj drţavnih meja. Pri tem se 

lokalni tranzitni promet vrši znotraj meja lokalne skupnosti, kamor spada tudi mesto, 

regionalni tranzitni promet se vrši med lokalnimi skupnostmi in regijami, daljinski 

tranzitni promet pa se vrši na daljših razdaljah. In če gre za tranzitni promet, v tem 

primeru le ta prečka  vsaj  eno  regijo, mesto ali kraj brez, da bi na omenjenem 

območju opravilo kakršno koli drugo transakcijo, vezano na obseg prevoznega posla. 

 

3.2. PROBLEMATIKA TRANZITNEGA PROMETA 

 

Problematika tranzita je posebej izpostavljena problematika prometa. Kadar se vozimo z 

osebnim avtom, osebnim motociklom, osebnim gliserjem, osebnim letalom ali samo z 

osebnim kolesom, počnemo to brez slabe vesti. Ne zavedamo se svojega deleţa pri obrabi, 

onesnaţenju, trošenju, nadlegi, … 

 

Ko to počne nekdo drug, smo prizadeti. Toleriramo sebe, svoje sosede, svoj kraj in morda še 

drţavo. Vse drugo pa nas obremenjuje. Motnje ţelimo odpraviti in to tudi odločno zahtevamo. 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lokalna_skupnost&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Regija
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Poleg vseh nenadomestljivih koristi, zaradi katerih je transport in tranzit potreben, ima ta tudi 

svoje slabe strani. Gre za znane kategorije kot je raba zemljišča, izkoriščanje naravnih virov, 

prisotnost transportnih poti, vozil, infrastrukture, motnje zaradi onesnaţenja, smradu, hrupa, 

povzročanje nevarnosti, degradacija okolja, uklanjanja šibkejšega močnejšim, …  

 

V proučevanem vzorčnem primeru gre poudariti z zakonom zavarovano zgodovinsko stavbno 

in krajinsko dediščino. Te sicer ne ogroţa samo promet in za povrh tranzitni promet, še bolj 

ga ogroţa brezobzirna potreba po plasiranju kapitala in posledičnemu črpanju dobička, ki se 

najbolj očitno manifestira v zgrajenih objektih, ki ne sluţijo domačemu prebivalstvu. Škofja 

Loka še vedno velja za eno od treh slovenskih reprezentativnih starih mest. Drugi dve sta Ptuj 

in Piran. V takih mestih tranzit ni gospodar. Gospodar je mesto. 

 

3.3. PRISTOP K REŠEVANJU PROBLEMATIKE TRANZITNEGA 

PROMETA 

 

O tranzitu govorimo takrat, kadar prometni tokovi naletijo na oviro in tranzit naj bi torej bil 

premagovanje le teh. To trditev bi najlepše potrdil prevod tujke tranzit, če bi jo skušali 

prevesti kot prečkanje. Beseda prečkanje sicer najbolj smiselno ustreza prečkanju v smislu 

prečkanja reke, močvirja, vzpetine. Tudi administrativne enote kot so drţave z mejami in 

zakoni. Manj bi bila beseda prečkanje uporabna za cestno traso pod površino. 

Če nam ustreza definicija, ki promet prepozna kot tranzitni povsod tam, kjer ta naleti na ovire, 

potem bomo te zlahka delili najprej na fizične in administrativne. 

Med fizičnimi so na prvem mestu naravne značilnosti ozemlja, po katerem ţelimo opravljati 

promet. Če priznamo, da promet išče najkrajši in najhitrejši način za premostitev razdalje med 

dvema točkama, potem bo to v idealnih pogojih ravna trasa po ravnini. Tako ravno traso bo 

treba dopolnjevati z objekti kot so predori in mostovi, če omenimo samo najbolj pogoste 

naravne ovire. Ravna trasa se bo večinoma morala izogibati teţje premostljivim oviram. 

Razdalja med dvema točkama se bo daljšala in pri premagovanju vzponov tudi upočasnila 

hitrost. 

 

Poleg naravnih ovir je največkrat fizična ovira pozidanost, vse bolj pa tudi namenska raba 

ravninskega sveta in ravno tako varovanje okolja. Slednje je bilo mogoče v preteklih 

desetletjih in stoletjih prezreti. Posegi, ki so spreminjali podobo narave so bili nekoč povsem 
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podrejeni utalitarnim ciljem. Danes cena za poseganje v naravno okolje strmo narašča ali celo 

postavlja nepremostljivo oviro. 

 

Ta uvod brez podrobnejše razprave o vrstah in klasifikacijah tranzita pripelje do neizprosnih 

in nepremostljivih ovir, ki znajo biti trdnejše od višine gora in globine morja. Javno mnenje, 

pa naj bo še tako prevarantsko zapeljano, je nepremagljivo.  

 

Tradicionalni in še vedno najpogostejši način usmerjanja tranzita je obvoznica. Cesta obide 

oviro na površini. Ta način je največkrat izvedbeno najenostavnejši in zato najcenejši. Kadar 

ta zaradi različnih razlogov ni moţen, ostane projektantom še rešitev nad in pod površino. 

Obe imata svoje prednosti in slabosti. Zadnja pa postaja vse bolj popularna zaradi naraščanja 

cene nekoč zanemarjenih postavk in relativnega niţanja cene tunela. 

3.3.1. Reševanje tranzita v tovornem prometu 

 

Za uspešno odvijanje prometa so nujne novosti na področju razvoja transportnih sredstev, 

tehnologije, obseţnejše organiziranosti, večjega pretoka informacij in celovitejšega pristopa, 

ki soustvarjajo nove, boljše moţnosti in pogoje pri ustvarjanju transportne dejavnosti. 

Tranzitni tovorni promet predstavlja prečkanemu območju neke drţave ali lokalne skupnosti 

preteţno neprijetnosti, katere le ta rešuje na različne načine. 

 

Eden od ukrepov za zmanjšanje tovornega tranzita je zaračunavanje prevozne dejavnosti čez 

določeno območje. Drugi način je začasna, ponekod celo stalna prepoved ali omejevanje 

določenega prometa čez neko območje. Taki ukrepi tegobe tranzita morda le nekoliko lajšajo, 

ne pa rešujejo. Delno rešitev razbremenjevanja tranzita ponuja zdruţevanje različnih 

transportnih sredstev in tehnologij različnih prometnih panog. Nekaj tranzitnega tovornega 

prometa se tako izvaja z različnimi vrstami prevozov, katere ponujajo konvencionalni ali 

unimodalni, integralni, kombinirani ter multimodalni prevoz, katerih opredelitev po Truden 

(2007) je: 

 

 Konvencionalni ali unimodalni prevoz predstavlja prevoz blaga iz enega mesta na 

drugo z enim prevoznim sredstvom ene same prometne panoge. Z razvojem 

paletizacije, kontejnerizacije, RO-RO, LO-LO, huckepack in bimodalne transportne 

tehnologije, zgublja svoj primat. 
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 Integralni prevoz je prevoz blaga v standardiziranih tovornih enotah kot so  palete in 

kontejnerji. Pri tem sta dve ali več vrst transporta uporabljenih za transport iste 

nakladalne, tovorne enote. Prednost tega prevoza je moţnost transportiranja”od vrat 

do vrat”. 

 

 Multimodalni prevoz pomeni prevoz blaga z istočasno uporabo dveh prometnih 

sredstev iz dveh različnih prometnih panog. Tako prvo transportno sredstvo skupaj s 

tovorom tvori tovor drugega prevoznega sredstva, druge transportne panoge. Uporaba 

multimodalnega prevoza je vse večja zaradi prednosti njegove organiziranosti, 

odgovornosti, dokumentacije in enotno urejene pravne regulative za prevozni proces. 

 

 

 Kombinirani prevoz je način premeščanja blaga, pri katerem sta uporabljeni najmanj 

dve vrsti prevoznih sredstev iz  dveh različnih prometnih panog (Truden, 2007). 

Primer kombiniranega prometa prikazuje slika 2. 

 

 

Vir: (Finance, 2009) 

 

Slika 2. Primer kombiniranega prevoza, ki zdruţuje cestni in ţelezniški promet. 

 

 

Dokler si bo tovorni promet prisvajal obstoječe cestno omreţje, bo zlasti tranzitni promet 

samo dušil utrip lokalnega prometa. Tranzitu je torej treba zagotoviti dodatne pretočne 

moţnosti. Temu so analogne mestne cone za pešce, kjer je motorizirani promet moţen samo 

za intervencijske potrebe.    
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3.3.2. Reševanje tranzita v potniškem prometu 

 

Potniški prevoz nastaja zaradi prisilnih potreb kot so na primer sluţba, šola ali nakupi in 

neprisilnih potreb kot sta na primer turizem ali razvedrilo. Izvaja se v zračnem, vodnem, 

ţelezniškem in cestnem prometu. Potniki lahko izberejo javni potniški promet ali osebni 

prevoz. Javni potniški prevoz je lahko linijski, ki se izvaja na določeni liniji po vnaprej 

določenem itenererju, voznem redu in tarifi, ali pa prosti prevoz potnikov po potrebi. 

 

Mednarodni prevoz potnikov med drţavami se vzpostavlja v skladu z mednarodnimi 

pogodbami o potniškem prevozu. Te pogodbe ne vključujejo reševanja obremenjenosti in tudi 

ne individualnega osebnega tranzitnega prometa, ki je po številu vozil mnogo večji od 

skupinskega v večjih vozilih. 

  

 

Vir: (Flickr, 2012) 

Slika 3.Primer nadnivojske trase javnega potniškega prometa. 

 

Urbanizacija pred desetletji ni mogla predvideti tolikšnega razvoja prometa. Velika mesta so 

bila zato ţe pred desetletji ali celo pred več kot stotimi leti prisiljena iskati izvennivojske trase 

za javni prevoz. Pri tem so mišljene zlasti podzemne ţeleznice. Obstajajo sicer tudi 

nadnivojske, celo v več nadstropjih. Primer nadnivojske trase javnega potniškega prometa 
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kaţe slika 3. Takega transporta sicer ne moremo uvrščati v tranzitni promet, je pa vseeno 

dodatna moţnost, ki omogoča razbremenitev površinskega cestnega omreţja. 

3.3.3. Reševanje tranzita v svetu in Evropski uniji 

 

Povsod po svetu je način reševanja tranzita pogojen z razpoloţljivimi finančnimi sredstvi. 

Lahko bi omenili tudi tehnologijo in mehanizacijo, vendar so še vedno najpomembnejša 

finančna sredstva. In če sredstva omogočajo, prihaja tudi do arhitekturno, gradbeno, estetsko 

izrazitejših objektov. To je bilo sicer upoštevano in v zavidljivi meri uresničeno tudi v časih, 

ko je bilo osnovno orodje kramp in lopata, najmočnejše pogonsko sredstvo pa konj. 

Spomnimo se s kakšnimi sredstvi in kako dolgo se je gradil Bohinjski predor. Da ne 

omenjamo antičnih zgradb kot so akvadukti, mostovi, ceste s pripadajočo infrastrukturo.  

 

Razlika med bogatimi in manj bogatimi se odraţa tudi v reševanju tranzitne problematike. 

Opaţamo pa tudi zavidljive doseţke v drţavah, ki veljajo za manj razvite po splošno veljavnih 

merilih. Ti dokazujejo, da niso finančni potenciali edini dejavnik pri realizaciji dobrih in 

boljših rešitev. Zato bi teţko trdili, da so samo razviti in bogati narodi sposobni velikih 

doseţkov. Tranzitna problematika se torej po vsem svetu rešuje v primernem sozvočju 

sredstev in poguma. 

 

Prometna politika evropske skupnosti, kot navajajo spletne strani Energap (2012), vključuje 

odvijanje tranzitnega prometa na njenem območju. Eno temeljnih načel Evropske skupnosti (v 

nadaljevanju EU) je prosti pretok ljudi in blaga znotraj skupnosti. Zato je cilj njene prometne 

politike trajnostni razvoj prometa, kjer naj bi bila mobilnost povečana ob zmanjševanju 

negativnih stranskih učinkov. Za dosego tega cilja EU spodbuja razvoj okolju prijaznejšega 

prometnega sektorja, ter razvoj učinkovitih sistemov za upravljanje prometa. 

 

Med vsemi oblikami prometa najbolj prevladuje cestni promet, kateri prepelje največ blaga in 

potnikov. Glavni cilj vsake trajnostne prometne politike mora biti preusmeritev cestnega 

prevoza blaga in potnikov na manj obremenjujoče oblike prometa kot so ţelezniški, pomorski 

in letalski promet in zdruţevanje različnih oblik prevoza s povezavo ceste in ţeleznice, morja 

in ţeleznice ali ţeleznice in zračnega prometa. Tretja naloga je povezava razdrobljenih 

regionalnih in nacionalnih prometnih omreţij v ustrezno celoto in četrta naloga je izvedba 

velikih infrastrukturnih projektov, tako imenovanih transevropskih mreţ. Za vzpostavitev 

ravnoteţja med različnimi oblikami prometa in izkoriščenostjo obstoječe infrastrukture si  EU 
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prizadeva preusmeriti potnike iz dolgih cestnih in kratkih letalskih potovanj na ţeleznice, ter 

hkrati razviti in posodobiti ţelezniški promet. 

 

Promet pa je hkrati tudi sam gospodarska panoga in s svojimi politikami je EU pospešila 

njegovo rast. Odpravila je fizične meje, uveljavila enotni trg in s pravili konkurenčnosti 

spodbudila trgovino.  

 

Konkurenca je prisotna tudi na nacionalnem prometnem trgu. Prisotna je v cestnem, 

ţelezniškem, zračnem in pomorskem prometu. Namen EU je vzpostaviti dinamičen prometni 

sektor, od katerega bodo imeli prednosti ljudje, gospodarstvo in politika.  

 

Vsaka drţava članica EU je sama odgovorna, da razvije in vzdrţuje svojo prometno 

infrastrukturo in omreţje. Kljub temu, da so bili posamezni prometni sektorji uspešno 

liberalizirani in nacionalni trgi vključeni v evropski enotni trg, pa na EU ravni še ne obstaja 

skupna prometna politika. 

 

Tovorni tranzitni promet se iz preobremenjenih cest usmerja na ţelezniški, pomorski in zračni 

promet. V potniškem prometu spodbujajo javni potniški promet, kolesarjenje in pešpoti. Eden 

izmed ciljev je odstranitev motornega prometa iz mest. Problem reševanja tranzita v mestih 

bolj ali manj uspešno rešuje vsaka članica posebej (Energap, 2012). 

3.3.4. Reševanje tranzita v Sloveniji 

 

Prometna politika EU se posledično uveljavlja v prometni politiki Slovenije, ki je po svoji 

geografski legi izrazita tranzitna drţava. Del slovenskega avtocestnega omreţja leţi v smereh 

pomembnih koridorjev, kot sta X. (smer sever - jug, Salzburg - Solun) in V. (smer vzhod- 

zahod, Benetke - Kijev) evropska prometna koridorja. Tranzitni promet v Sloveniji od vstopa 

v EU in dograditve omenjenega avtocestnega kriţa nenehno narašča, drţava pa se z njim 

spopada le z zaračunavanjem cestnin, dovolilnic in občasno prepovedjo tovornega prometa. 

Predlog rešitve tovornega tranzitnega prometa skozi Slovenijo naj bi bil prestavitev tranzita iz 

cest na ţeleznico. 

 

Tranzitno najbolj prizadeta so mesta, ki leţijo na in ob krakih slovenskega cestnega kriţa. 

Izgradnja dvopasovnih avtocest je ţe v veliki meri močno razbremenila nekdanje lokalno 

cestno omreţje. Tako večino slovenskih mest bolj kot tranzit obremenjuje mirujoči promet. 
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Tudi v tem lahko opaţamo sestavino tranzita. Kapacitete parkirišč niso nikoli zadoščale in se 

zdaj še zmanjšujejo z odpravljanjem nekdaj tako neprimernega prisvajanja pločnikov za 

parkiranje osebnih in celo tovornih vozil. Namesto zaparkiranih pločnikov so mesta dobila 

razmejevalne stebričke, betonske mejnike in korita. Gradnja večnadstropnih parkirnih hiš se 

končno ustavlja in se nadomešča s podzemnimi. Večnadstropne parkirne hiše mesto skoraj 

vse močno kazijo. Še posebej so neprimerne za zgodovinsko in kulturno varovana mesta. 

Omenili smo ţe Skupnost starih mest, v katero se poleg prvih treh – Škofje Loke, Ptuja in 

Pirana – vključujejo še druga slovenska mesta. Skoraj vsa ta mesta imajo naravno 

konfiguracijo primerno za eno ali večnivojska parkirišča v neposredni bliţini središča mesta. 

Take vzpetine sredi mesta imajo Ljubljana, Ptuj, Kamnik, Piran, Radovljica in še mnoga 

druga. Le malo je takih, kjer bi morali podpovršinska parkirišča vkopavati v globino. Očitno 

se je tudi v Sloveniji začel prijemati koncept sodobnega reševanja problematike mirujočega 

prometa. 

Slovenija je s svojim reliefom omejena pri poljubnem iskanju prometnic in obvoznic. Ne 

more se primerjati z nekaterimi drugimi velikimi drţavami, kjer lahko projektanti začrtujejo 

trase skoraj tako kot po morju. V tem sicer ni edina. V Evropi je večina drţav geološko in 

reliefno podobna. Kljub utesnjenosti in pomanjkanju ravninskega prostora se še vedno 

projektiranje ustavi pri iskanju trase za obvoznico. Formula za rešitev tranzita je obvoznica in 

zapiranje oči pred vsemi parametri, ki govorijo proti. 
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4. PROBLEMATIKA TRANZITNEGA PROMETA V ŠKOFJI 

LOKI 
 

Prometna situacija v mestu Škofja Loka je nevzdrţna, zatorej potrebna širše obravnave in 

premišljenega reševanja. Prav tranzitni promet povzroča največji problem cestne mreţe 

Škofje Loke. 

 

4.1. PREDSTAVIEV ŠKOFJE LOKE 

 

Da Škofja Loka ni edinstvena le po njeni prometni zagati, opisuje naslednje poglavje, ki 

mesto predstavi v širšem smislu.   

 

4.1.1. Geografska lega 

 

Mesto leţi na iztoku dveh rečnih dolin – Selške in Poljanske Sore, ki se pod mestom zdruţita. 

Svet proti vzhodu se iz ozkih dolin razširi v Sorško polje. Obe reki sta s pritoki zarezali svoji 

strugi v Polhograjsko in Škofjeloško hribovje. To sicer ni visoko, saj osrednji Blegoš komaj 

presega 1500 metrov. Razen na vzhodu se na vseh ostalih treh straneh neba dviguje hribovje, 

ki se preko predalpskih grebenov pribliţuje vzhodnemu koncu Alp.  Na severu je prva 

vzpetina Kamnitnik in nekoliko zahodno Kriţna gora. Nad mestom se dviguje grajski hrib s 

Krancljem, ki se dokaj strmo nadaljuje proti Lubniku, na jugu pa Hribec, ki se ravno tako 

strmo dviguje na Osolnik. 

 

Mesto je nastalo na ravnici in manjši vzpetini ob spodnjem toku Selške Sore. Po tej ravnici ob 

vodi je mesto dobilo ime Loka. 
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Razglednica: Turistično društvo Škofja Loka, 1995 

 

Slika 4. Reliefni prikaz mesta Škofja Loka. 

 

4.1.2. Zgodovina Škofje Loke 

 

O prvih naselitvah in naseljencih pričajo ţe najdbe iz starejše kamene dobe. Nekaj ostankov je 

iz vseh kasnejših dob – bakrene, bronaste in ţelezne. Iz antike so najdbe ville rustice in 

ostanki grobišč. Še več je ostankov iz časov pozne antike in zgodnjega srednjega veka. Sledov 

prve slovanske poselitve ni, saj so jih prekrile kasnejše rabe ozemlja. Da pa je bilo področje 

naseljeno s Slovani pričajo imena krajev, potokov in gorskih vrhov, ki so omenjeni v darilni 

listini iz desetega stoletja. Leta 973 je namreč cesar Otto II. mesto z zaledjem podaril 

freisinški škofiji. Ta listina je ohranjena v originalu in zato velja za najstarejši ohranjeni 

dokument v katerem so vpisane slovenske besede. Komaj kako leto za tem je v Loki bival 

freisinški škof Abraham, v čigar zapuščini so bili pred dvesto leti najdeni Briţinski 

spomeniki. 

 

Kot predmet daritve je bila Loka pred več kot tisoč leti izbrana za ozemlje s posebnim 

pomenom. Delno je šlo za strateški pomen, ravno tako pa je bila pomembna lega zaradi 

prometnih povezav, ki so se tu kriţale. Pomembni so bili tudi gospodarski potenciali, ki so 

temeljili na moţnostih za kmetijstvo in gozdarstvo. Nekaj je bilo rudnega potenciala. Kot 

pogonske sile so bile ključne tekoče vode. 

 



 

38 

 

Vse to, vključno z lovom in ribolovom je pripadalo zemljiškemu gospodu – freisinški škofiji. 

Ti so razmeroma slabo poseljeno področje poselili z druţinami iz Tirolske, Koroške in 

Bavarske. Sodobnejši način pridelovanja in vnašanje novosti v načinu kmetovanja skupaj s 

pretokom izkušenj je imelo za posledico krepitev mesta z obrtmi in vsemi drugimi 

posledicami skrbnejše organizacije.  

 

Naselje Loka se je razraščalo in v dobrih sto letih je znotraj sotočja obeh Sor zraslo mesto, ki 

je za razlikovanje potrebovalo novo ime. Zaradi škofijske posesti pod mogočnim gradom so 

mesto začeli imenovati Škofja Loka ali nemško Bischoflack. Leta 1248 je omenjena kot trg, 

mestne pravice pa dobi leta 1274. 

 

Prehod iz fevdalizma v kapitalizem in zaplemba cerkvenega premoţenja so imele svoje 

posledice tudi na gospodarski utrip Loke. Leta 1803 je bilo konec loške avtonomije. Loško 

gospostvo se je zlilo v posest avstroogrskega imperija. V Loki ni bilo več napredka. Ostali so 

sicer cehi z razmeroma majhnimi obrati. Šele koncem 19. stoletja so zlasti po izgradnji 

ţelezniške proge in nekaterih izboljšanih cest začenjali nastajati večji proizvodni obrati, 

trgovina in s tem povezana infrastruktura. Vseeno pa se Škofja Loka ni tako močno in hitro 

razvila kot nekatera druga slovenska mesta – zlasti Ljubljana in Kranj. V primerjavi z njimi je 

zaostala in zato tudi število prebivalstva ni naraščalo in se ni razvijalo mesto. Zlasti mestno 

jedro s Placom in Lontrgom je ohranilo srednjeveško podobo, kakršna je nastala po velikem 

potresu leta 1511. Zaradi vsega tega se Loke drţi pridevnik tisočletna Loka in še pisana Loka. 

Pisana je bila v času svoje mestne imenitnosti, ko je bila večina mestnih fasad poslikana z 

različnimi motivi in okraski. Leta 1987 je bila razglašena za kulturni spomenik in leta 1991 je 

skupaj s Ptujem in Piranom ustanovila Skupnost starih mest v Sloveniji. 

 

Ta skrb za varovanje po spletu okoliščin ohranjenega starinskega mestnega videza se je vedno 

soočala s poskusi poseganja v prostor z novimi objekti, zlasti proizvodnimi. To se je posebej 

razmahnilo v šestdesetih letih dvajsetega stoletja, ko so bile predimenzionirane investicije 

znak jugoslovanskega napredka. Loka je dobila industrijsko cono v okolici ţelezniške postaje. 

Zgrajene tovarne so rabile delavce. Teh v mestu in okolici ni bilo dovolj, zato je v mesto 

najprej prišlo odvečno podeţelsko in hribovsko prebivalstvo, nato pa prišleki iz ostalih 

predelov Slovenije in jugoslovanskih bratskih republik. Število prebivalstva se je skoraj 

podeseterilo. Pozidale so se vse mestne in primestne ravninske površine. Zaradi zaostajanja 

infrastrukture so se sredstva zlasti za šolske in športne objekte nabrala z razpisom dveh 

samoprispevkov. 



 

39 

 

Ves čas pa je za širjenjem mesta, dejavnosti, poselitve zaostajalo reševanje prometne 

problematike. Nenasitna pozidava je tako zelo izrabila vse ravninske površine, da jih kmalu ni 

bilo dovolj niti za posodabljanje, kaj šele za projektiranje novih. 

 

Moţnosti vlaganja v infrastrukturo so se začele občutno zmanjševati v sklopu političnih, 

gospodarskih in druţbenih razmer. Na te je imelo svoj vpliv tudi vključevanje Slovenije v 

Evropsko skupnost. Predimenzionirana podjetja so se znašla v teţavah, katerih ni bilo več 

mogoče reševati z nekdanjimi intervencijskimi posegi in so bila obsojena na likvidacijo. 

Najprej je bil zaradi strankarskih predvolilnih obljub ukinjen Rudnik urana, pri propadu 

drugih velikih podjetij bi krivdo teţko neposredno pripisovali delovanju strank.  

 

Reševanje tranzita pa se je nenehno odlagalo. Pred vsakimi volitvami se je odprlo kako 

manjše gradbišče, postavili so se nekateri nepotrebni objekti, prepričljiv videz začetka je bilo 

vrtanje predora pod Hribcem. Izvedbena dela so se prekinjala zaradi pravnih in pravdnih 

zadev, še bolj pa zaradi propadanja izvajalskih podjetij. Trenutno se na Poljanski obvoznici 

izvajajo manjša dela, prognoza dokončanja je negotova. 

 

4.2. OBSTOJEČE STANJE PROMETA V ŠKOFJI LOKI 

 

Diplomsko delo predstavi problem tranzitnega prometa skozi manjše slovensko mesto Škofja 

Loka, zato sledi opis cestne mreţe izbranega mesta. 

 

4.2.1. Zgodovina Loške obvoznice 

 

Pospešen razvoj prometa je ţe v prvem obdobju svoje prevlade nad vsemi drugimi človeškimi 

dejavnostmi v Škofji Loki trčil ob neprijetno oţino. Geografske reliefne stalnice se niso 

pustile odriniti zahtevam po dovolj široki trasi za izogib mestnemu zamašku. Povečan promet 

se je brezobzirno prebijal skozi mestne oţine. Lokalni dejavniki so prvi iskali rešitve za 

obrambo svojih pravic, saj niso nikoli skušali preprečevati tranzita tam, kjer zanj ni moţnosti. 

Ker se je ”naravnemu prirastku” prometne obremenitve pridruţila še industrializacija za 

industrijo neprimernega področja in ker je nekaj deset let v Poljanski dolini obratoval tudi 

rudnik, so namesto agresorskega tranzita začeli iskati rešitev Škofjeločani sami.  
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Naročali so študije in se pustili seznanjati s predlogi rešitev navidezno najhujše tranzitne 

obremenitve – Poljanske obvoznice. Ţe ime obvoznica pove, da je bila miselnost vklenjena v 

najbolj uporabljane načine izogiba. To so bile prometnice, ki so v primerni oddaljenosti 

zaobšle naselja. V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil ta način 

samoumeven. Prometnice nad in pod površino so bile velika izjema in so veljale za 

(pre)drage.  

 

Šele v letu 1990 so skupine projektantov uspele od mnogih variant občinski skupščini 

ponuditi štiri variante, katere naj bi bile strokovno dovolj dognane. Izmed ponujenih variant je 

bila izbrana najboljša, bolje rečeno najmanj slaba. 

 

Napaka je bila v tem, da je rešitev iskala obremenjena stranka, ne obremenjujoča. Imenujmo 

obremenjeno stranko občina in obremenjujočo drţava ali celo svet. 

 

Občina se ni zavedala svoje osnovne odgovornosti: obvarovati ţe tako preveč pozidane 

mestne in primestne površine in z zakonom varovanega mestnega jedra. 

 

Za Škofjo Loko so bile v bliţnji preteklosti izdelane naslednje prometne študije: 

 

 Prometna študija ureditvenega območja Škofje Loke, TrafCons d.o.o., februar 2000,  

 Študija upravičenosti za izgradnjo obvoznice Škofje Loke RI-210, odsek 1110, TrafCons 

d.o.o., oktober 2000, 

 Prometna analiza in prometno dimenzioniranje priključka naselja Kamnitnik na Kidričevo 

cesto v Škofji Loki, TrafCons d.o.o., december 2002, dopolnitev april 2003, 

 Prometna in prometno-ekonomska preveritev variant severne obvoznice na območju 

Škofje Loke, TrafCons d.o.o., junij 2003, 

 Prometna študija območja Škofje Loke, TrafCons d.o.o., maj 2006. 

 

»V času, ki je potekel od izdelave zadnje Prometne študije območja Škofje Loke,TrafCons 

d.o.o., maj 2006, je občina Škofja Loka pripravila novo urbanistično zasnovo z dopolnjeno 

prometno mreţo imenovano Varianta 1- Urbanistična zasnova – predlog 2007, v nadaljevanju 

besedila UZ- predlog 2007. V navedeno urbanistično zasnovo je vključena cestna mreţa iz 

predhodne študije, dopolnjena s severno vpadnico, ki poteka ob ţelezniški progi proti Kranju 

in podaljšano severno obvoznico od kriţišča severne vpadnice in severne obvoznice, naprej 
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preko proge, tako da obide industrijsko cono Trata po severni in vzhodni strani in se na 

Ljubljansko cesto priključi vzhodno od industrijske cone Trata« (Trafcons, 2007). 

 

4.2.2. Obstoječe cestno omrežje v Škofji Loki 

 

Predstavitev obstoječega cestnega omreţja se navezuje na  študijo o prometni analizi in 

napovedi prometa za cestno omreţje Škofje Loke, podjetja Trafcons (2007). 

 

V obstoječi cestni mreţi, katero prikazuje slika 5, poteka ves zunanji (ciljno-izvorni in 

tranzitni) promet v smeri sever-jug, vzhod-zahod in del notranjega prometa ,ki je prisiljen 

uporabljati edini prometni povezavi med osrednjo Slovenijo in Poljansko ter Selško dolino. 

Promet s tem obremenjuje del najoţjega mestnega območja s svojimi negativnimi vplivi 

(hrup, vibracije, onesnaţen zrak), ogroţena je prometna varnost. 

 

Obstoječe omreţje predstavlja cestno omreţje glavnih, regionalnih in lokalnih cestnih 

povezav, kot tudi primarno in sekundarno cestno omreţje mestnega območja Škofje Loke. 

 

V obstoječe cestno omreţje sta vključeni drţavni cesti RI-210 in RII-403, katerih opis sledi. 

 

 Cesta RI-210, katere vsi trije kraki se stikajo v Škofji Loki. V smeri sever-jug poteka 

severni krak ceste od MMP Jezersko, preko Kranja do Škofje Loke, kjer se usmeri 

proti zahodu v smeri proti Gorenji vasi do Trebije. Zahodni krak Škofja Loka - 

Gorenja vas -Cerkno odsek1110, se na območju mesta imenuje Poljanska cesta. 

Vzhodni krak iste ceste poteka od Škofje Loke do Jeprce, odsek 1078 se na območju 

mesta imenuje Ljubljanska cesta. Na Jeprci se omenjena cesta priključi na cesto RI-

211 Kranj-Medvode (Trafcons, 2007). 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste (2012) 

navaja: 

»V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije je cestna povezava RI-210 med Ţelinom 

in Jeprco, ki poteka skozi Cerkno, Gorenjo vas in Škofjo Loko, opredeljena kot cestna 

povezava čezmejnega pomena in je najkrajša cestna povezava Zgornje soške doline z 

osrednjo Slovenijo. Cestna povezava ima na več odsekih neugodne prometno tehnične 

elemente ter ozka grla, kar vpliva na slabo dostopnost Zgornje soške doline z osrednjo 

Slovenijo in na cestne povezave mednarodnega pomena«. 
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 Cesta RII-403 poteka od Bače oziroma Kneţe preko Ţeleznikov do Škofje Loke, kjer 

se na Kidričevi cesti priključi na cesto RI-210. 

 

Primarne mestne ceste, ki sestavljajo obstoječi prometni sistem so Kidričeva cesta na 

celotnem poteku center – Trata, Poljanska cesta, Partizanska cesta in Cesta talcev. 

Sekundarne mestne ceste obstoječega cestnega sistema so vezane na primarni sistem 

(Trafcons, 2007). 

 

 

Vir: (Trafcons d.o.o., 2007) 

 

Slika 5. Prikaz obstoječega cestnega omreţja Škofje Loke. 

 

4.2.3. Prometne obremenitve v Škofji Loki 

 

V Škofji Loki sta, v sedanjem času in ob sedanjem stanju cest, najbolj obremenjeni vpadnici v 

mesto iz severne in vzhodne smeri. Regionalna cesta RI-210 iz Kranja je obremenjena s 

13.378 PLDP. Cesta je speljana skozi številne vasi, mimo mnogih kmetij in obrtniških 

delavnic. Cesta RI-210 iz Ljubljanske smeri je obremenjena s 13.137 PLDP. Ljubljanska 

cesta je s pogledi na staro mesto tudi pomembna razgledna pot. Oba kraka te ceste se zdruţita 
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v kriţišču s Kidričevo cesto, po kateri poteka promet proti centru mesta z 21.400 PLDP. 

Stičišče je pomembna orientacijska točka vstopa v mesto. Kriţišče je po prometni nesreči 

preurejeno v kroţišče. V okolici se je razvil trgovski center Grenc. Na Kidričevi cesti se 

promet najbolj zgosti v centru mesta na odseku do kriţišča s Poljansko cesto, kjer znašajo 

obremenitev 24.296 PLDP.  

 

Od kriţišča Poljanske in Kidričeve ceste se obremenitve na Kidričevi cesti nekoliko zniţajo in 

znašajo od 20.700 do 11.310 PLDP, na vpadnici iz Selške doline, ki poteka skozi razširjeno 

mestno središče, obremenjeno s poslovnimi, trgovskimi, šolskimi, predšolskimi in ostalimi 

mestnimi funkcijami, obremenitve ne preseţejo 5.440 PLDP.  

 

Od kriţišča pri stari črpalki se po Poljanski cesti odvija promet z 12.720 do 8.120 PLDP in ta 

se izven mesta, v smeri proti Poljanski dolini zmanjša na 7.183 PLDP. Od omenjenega 

kriţišča se Poljanska vpadnica prebija skozi strnjeno srednjeveško jedro, ki je kulturni 

spomenik. Prav na tem odseku ceste, so na dolţini manj kot 1 km, kjer ni prostora za pešce in 

ne za kolesarje, številna ozka grla.  

 

Na območju Škofje Loke je zelo obremenjen še del Kidričeve ceste v smeri proti Trati in 

skozi Trato, po kateri poteka promet z obremenitvami od 9.580 do 4.800 PLDP. Na Trati je 

ţelezniška postaja in industrijska cona. Ostale mestne ceste niso preobremenjene, saj znašajo 

maksimalne obremenitve teh ulic do 4.000 PLDP. 

 

Slika obstoječega cestnega prometa v Škofji Loki ni zadovoljiva. Današnji promet se skozi 

mesto prebija v izjemno neugodnih okoliščinah. Posebno oviran je v smeri Poljanske in 

Selške doline, kjer tranzitne trase skozi mesto in celo srednjeveško jedro, predstavljajo resne 

in nevarne ovire. V sedanjem času je najbolj od vseh ulic obremenjena Kidričeva cesta 

(24.296 PLDP), na kateri se pogosto pojavljajo zastoji. Zastoji pa se pojavljajo tudi na ostalih 

mestnih cestah in ulicah, ker so izredno ozke in ne omogočajo ustrezne prevoznosti v obeh 

smereh voţnje. Mesto Škofja Loka nujno potrebuje izboljšavo prometne infrastrukture 

(Trafcons, 2007). 
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4.2.4. Bodoče cestno omrežje 

 

Dolga leta iskanja rešitve zapletene prometne situacije v Škofji Loki so privedla vsaj do 

navideznega reševanja zagate. Bodoče cestno omreţje, je obravnavano po predlogu prometne 

infrastrukture podane v urbanistični zasnovi – predlog 2007 . Urbanistična zasnova bo v 

nadaljevanju besedila imenovana z UZ. Omenjeni predlog vsebuje dve varianti, Varianta 1 –

UZ leto 2010 in Varianta 1 –UZ leto 2025. 

 
Vir: (Trafcons d.o.o., 2007) 

 

Slika 6. Bodoče cestno omreţje Škofje Loke. 

Slika 6. prikazuje cestno omreţje Škofje Loke, kakršno naj bi bilo po  UZ-predlog 2007  do 

konca leta 2025. Rdeča barva predstavlja omreţje ki naj bi bilo zgrajene do leta 2010, kar pa 

se v celoti ni zgodilo. Modra barva označuje ceste, ki naj bi bile zgrajene do leta 2025. 

Rumena barva ponazarja obstoječe drţavne ceste. 
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4.2.4.1. Varianta 1 –UZ leto 2010 

 

Ime Varianta 1- UZ leto 2010 predstavlja projekt, ki naj bi bil po zadnji  prometni študiji 

območja Škofje Loke iz leta 2006,  zgrajena do leta 2010. Plan se ni uresničil in čeprav letnica 

v imenu ni več stvar prihodnosti, ostaja ime variante še isto. 

Varianta 1- UZ za leto 2010 obsega: obstoječe cestno omreţje, novo Poljansko obvoznico, 

novo cesto v industrijsko cono Trata, novo cesto v naselje Kamnitnik, povezovalno cesto v 

novo naselje Vincarje z novim mostom čez Selško Soro. 

Obstoječe cestno omreţje je v nalogi ţe predstavljeno, zato je v naslednjih opisih izpuščeno, 

opis preostalih cest pa sledi (Trafcons, 2007).  

 

 Poljanska obvoznica: Obravnavana Poljanska obvoznica predstavlja cestno povezavo 

na območju Škofje Loke med dvema krakoma regionalne ceste RI-210 Škofja Loka – 

Jeprca odsek 1078 (Ljubljanska cesta) in Škofja Loka – Gorenja vas – Cerkno odsek 

1110 (Poljanska cesta). 

 

Obvoznica se od RI-210 (Ljubljanska cesta) odcepi pred naseljem Suha in se usmeri 

proti jugovzhodu. Takoj za mostom čez Soro prečka cesto med Puštalom in Hosto, 

nato se usmeri v daljši predor pod Stenom. Predor zapusti na juţnem robu Puštala. 

Trasa dalje poteka ob desnem bregu Poljanske Sore proti Bodovljam, katere obide s 

severne strani. Na zadnjem odseku prečka Soro in se nato priključi na ţe 

rekonstruirano cesto v Poljansko dolino pri naselju Zminec (Trafcons, 2007). 

 

Občina Škofja Loka je leta 2002 sprejela Odlok o lokacijskem načrtu za izgradnjo 

Poljanske obvoznice Škofje Loke. Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o urejanju 

naselij in drugih posegov v prostor. Sprejet lokacijski načrt je bil podlaga za izdelavo 

projektne dokumentacije PGD, PZI in za pridobivanje gradbenih dovoljenj za 

posamezne etape gradnje (Ljubljanski urbanistični zavod d.d., 2011).  

 

»Poljanska obvoznica Škofje Loke naj bi nadomestila odsek regionalne ceste R1-210 

(cestna povezava Jeprca - Zminec - Ţelin), ki sedaj poteka skozi staro mestno jedro. 

Trenutno je projekt Poljanske obvoznice Škofje Loke največji projekt v gradnji na 

drţavnih cestah, s katerimi upravlja Direkcija RS za ceste.  
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Dolţina novozgrajene trase bo 3.932 metrov. V okviru projekta naj bi zgradili predor 

dolţine 660 metrov, sedem mostov, od tega najdaljši most čez Soro dolţina 202 metra, 

2 podvoza, 2 podhoda in 5 večjih opornih konstrukcij. 

 

Izgradnja nove cestne infrastrukture (obvoznice) je razdeljena na tri dele oziroma na 

tri odseke.  

 

Prvi odsek v dolţini 902 metra obsega območje od Ljubljanske ceste, skozi Suho, 

preko Sore v naselju Puštal do vhoda v predor Pod Stenom. V okviru prvega dela je ţe 

izvedeno kriţišče na Ljubljanski cesti. 

 

Drugi del oziroma odsek poteka v predoru Pod Stenom, katerega dolţina je 660 

metrov, zaradi večkratne prekinitve del, napreduje počasi. 

 

Tretji odsek, katerega dolţina je 2.370 metrov, obsega območje od izstopa trase iz 

predora Pod Stenom v naselju Puštal (pri naselju na Dobravi) do priključka na 

obstoječo cesto R1-210 Škofja Loka - Gorenja vas v Poljansko dolino pri Zmincu. Na 

tem odseku so dela na kriţišču Zminec ţe zaključena. 

 

Skupni investicijski stroški projekta Poljanske obvoznice znašajo 43 mio EUR. 

Finančno ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, občina Škofja Loka in 

Direkcija RS za ceste. 

 

Dela na prvem odseku so se začela izvajati v maju 2009, na drugem in tretjem odseku 

pa avgusta 2010. Aktivna protihrupna zaščita je bila v celoti izvedena v letu 2011. 

Zaključek vseh del je predviden za avgust 2013« (Ministrstvo za infrastrukturo in 

prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2012). 

Zaključek vseh del je do avgusta 2013 zaradi večkratne prekinitve del praktično 

neizvedljiv. 
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Vir: (Občina Škofja Loka, 2012) 

Slika 7. Poljanske obvoznice z označenimi kriţišči oziroma kroţišči. 

 

Slika 7. prikazuje potek Poljanske obvoznice z označenimi kriţišči, kroţišči in 

tunelom pod Stenom. 

 

 Nova cesta v industrijsko cono Trata: V Škofji Loki predstavlja območje Trata večji 

industrijsko, obrtni in storitveni kompleks. Industrija se nahaja preteţno juţno od 

ţelezniške proge, na severu pa je del industrije in vas Trata. Severno od ţelezniške 

proge je s prostorskim planom predvidena širitev območja industrije proti vzhodu na 

površinah novo opredeljene proizvodne cone. 

 

»Lokacijski načrt za novo občinsko cesto, za potrebe nove industrijske cone Trata, 

obsega območje ceste vključno s kroţnim kriţiščem na Ljubljanski cesti, podvozom 

pod ţelezniško progo, kroţnim kriţiščem v centru načrtovane industrijske cone, 

mostom čez Traški graben in priključkom na obstoječe cestno omreţje v vasi Trata, ter 

ureditev komunalne infrastrukture za potrebe bodoče industrijske cone Trata. Podvoz 

pod ţelezniško progo, kroţno kriţišče za potrebe načrtovane industrijske cone, most 

čez Traški graben, in del spremljajoče infrastrukture so ţe zgrajeni. Skupna dolţina 

cest je 1780 metrov (zahodna cesta 570m, severna cesta 230m, vzhodna cesta 350m, 

juţna cesta 630m)« (Odlok o lokacijskem načrtu za občinsko cesto za potrebe 

industrijske cone Trata, 2006). 
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 Nova cesta v naselje Kamnitnik: Hrib Kamnitnik, je nekoliko dvignjen nad Škofjo 

Loko in predstavlja rekreacijsko površino z visoko socialno funkcijo. Čez območje 

hriba bo potekala glavna povezovalna os, tudi za peš in kolesarski promet med starim 

delom Škofje Loke in predvideno novo stanovanjsko sosesko Kamnitnik.  

 

 Povezovalna cesta v novo naselje Vincarje: V starejšem zaselku Vincarje, s preteţno 

individualnimi hišami, UZ Škofja Loka predvideva obnovo stavbnega fonda ter novo 

dostopno cesto, ob hkratni ureditvi infrastrukture. 

 

4.2.4.2. Varianta 1 –UZ leto 2025 

 

Cestno omreţje variante 1 za leto 2025 zajema celotno cestno mreţo variante 1 za leto 2010, 

oziroma obstoječe cestno omreţje Škofje Loke s Poljansko in Severno obvoznico, podaljšanje 

le-te preko ţelezniške proge do nove ceste v industrijsko cono Trata, novo cestno povezavo 

med naseljem Kamnitnik in Severno obvoznico, povezovalno cesto v novo naselje Vincarje z 

novim mostom čez Selško Soro ter novo severno vpadnico ob ţelezniški progi iz smeri 

Kranja, ki se navezuje na Severno obvoznico. Sledi opis Severne obvoznice in nove severne 

vpadnice. 

 

 Severna obvoznica se v naselju Vešter odcepi od obstoječe regionalne ceste RII-403 

v smeri proti severovzhodu in se v loku umakne naselju Binkelj in Stara Loka, nato pa 

se pribliţa naselju Kamnitnik in v območju med staro betonarno in Loško komunalo 

prečka Ljubljansko cesto (RI-210/1109). Trasa se nato usmeri proti severu in se v 

tangenti loka ţelezniške proge priključi na predvideno novo Severno vpadnico iz 

Kranja, ki poteka ob progi. 

 

V novih planskih smernicah je Severna obvoznica v smeri proti vzhodu podaljšana in 

poteka ob severnem robu industrijske cone Trata. Takoj za industrijsko cono pa se 

poveţe s predhodno planirano cesto med Trato in Ljubljansko cesto.  

 

Na ta način sta obe obvoznici povezani z vsemi štirimi vpadnicami: iz smeri 

Ljubljane, Kranja, ter Poljanske in Selške doline. 
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»Postopek za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta ”Severna 

obvoznica” je bil začet na pobudo, ki jo je podal minister za promet dne 21.06.2006. V 

skladu z Dogovorom o pripravi, sprejemu in financiranju priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena ter 

strokovnih podlag za severno obvoznico Škofje Loke, kot preloţitve dela regionalne 

ceste R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka skozi Škofjo Loko je pripravljavec 

občinskega podrobnega prostorskega načrta Občina Škofja Loka. Podpisniki dogovora 

so Ministrstvo za promet, Ministrstvo za okolje in prostor ter občina Škofja Loka« 

(Občina Škofja Loka, 2009). 

 

Predvidena cesta predstavlja rešitev prometnih zagat v smeri Selške doline in hkrati 

navezavo na Poljansko obvoznico. Z vzpostavitvijo sistema obvoznic, tako juţne 

obvoznice v smeri Poljanske doline kot severne obvoznice v smeri Selške doline, se 

vzpostavi sistem povezav v regionalnem smislu, saj se izboljša prometna povezanost 

proti Primorski, prek Selške doline in Petrovega Brda ter proti Notranjski prek 

Poljanske doline do Vrhnike. 

 

Varianto Severne obvoznice ki jo je leta 2009 potrdil tudi občinski svet, se je od 

predlaganih variant izkazala za najmanj škodljivo za okolje in prometno-ekonomsko 

najbolj upravičeno. Njena prednost je potek blizu mesta, kar omogoča navezavo 

obstoječih cest. Ob nekaj manj kot 2, 5 kilometra dolgi obvoznici so predvidene 

površine za kolesarje in pešce. Cena investicije naj bi znašala 21 milijonov evrov. Na 

sliki 8., ki prikazuje moţne variante Severne obvoznice, izbrano varianto ponazarja 

zeleno vijolična linija.  

 

Osnovni tehnični parametri trase so pogojeni s samo funkcijo načrtovane cestne 

povezave, ki predvideva, da bo severna obvoznica Škofje Loke po svoji funkciji 

najbrţ razvrščena med zbirne ali povezovalne ceste, po vrsti pa bi načrtovano 

obvoznico razvrstili med regionalne ceste. 
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Vir: (Slovenska tiskovna agencija, 2011) 

Slika 8. Prikaz variant poteka Severne obvoznice. 

Omenjena varianta od kriţišča Podlubnik 2 do ceste Škofja Loka - Kranj predvideva 

rušenje enega stanovanjskega objekta, poleg tega pa še regulacijo Prifarškega potoka v 

dolţini okrog 220 metrov, podhod za pešce in kolesarje ter gradnjo okrog 80 metrov 

dolgega mostu čez potok Suha. Trasa poteka preteţno prek kmetijskih zemljišč in 

mimo urbanih območij, pri potrjeni varianti pa bo zaradi pripomb ministrstva za 

kulturo in zavoda za kulturno dediščino potrebno najti še zadovoljivo rešitev glede 

spomenika talcem v bliţini Kamnitnika. Na javni razgrnitvi projekta so občani 

opozorili na kratkočasnost rešitve, če se bo nadaljevala urbanizacija severnega dela 

Škofje Loke. Ker bo obvoznica imela značaj mestne ceste, naj bi po študijah vpliva na 

okolje postavili tudi protihrupne ograje. 

 Nova severna vpadnica iz smeri Kranja ob ţelezniški progi naj bi nadomestila 

severni krak regionalne ceste RI-210/1109, ki zaradi goste obcestne pozidave nima 

moţnosti širitve na ustrezno širino voznega pasu. Trasa Severne vpadnice poteka 
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vzporedno z ţelezniško progo Kranj – Škofja Loka, z ustreznim odmikom od proge, 

zaključi pa se v kriţišču s Severno obvoznico, tako da prometni tok z območja naselji 

severno od Škofje Loke in Kranja, kar najhitreje poveţe s primarno cestno mreţo 

mesta Škofja Loka. 

  

4.3. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA ALI SINTEZA SPOZNANJ 

 

Prometna situacija v Škofji Loki je ţe nekaj desetletij neprimerna. Skozi mesto se mimo 

trgovskih objektov, šol, vrtcev in drugih pomembnih objektov odvija promet v Poljansko in 

Selško dolino. Slika 9. prikazuje kako promet obremenjuje srednjeveško mestno jedro, ki je 

kulturni spomenik. 

 

 

Foto:Iva Hawlina 

 

Slika 9. Promet skozi staro mestno jedro Škofje Loke, ki je kulturni spomenik. 

Pripravljenost na vse večje prometne obremenitve je vedno zaostajala za naraščajočimi 

pritiski. To zaostajanje je postalo posebej močno izraţeno v šestem in sedmem desetletju 20. 

stoletja. Opis prometnih pritiskov in poskusov reševanja so podani ţe tudi v drugih poglavjih 

te naloge. Zato tu še enkrat samo povzetek glavnih značilnosti. Najpomembnejšo postavko v 
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povečevanju kapacitet lokalnega cestnega omreţja je vseskozi predstavljal prostor. Prostor 

najbolj določajo razmeroma strme vzpetine ob katerih je zraslo staro mesto znotraj in okrog 

sotočja obeh Sor. Selška in Poljanska Sora se zdruţita, ko zapustita razmeroma ozki grli, s 

katerima se obe dolini odpirata na Sorško polje. Ravninski površinski predel se začne samo na 

vzhodnem delu starega mesta. Slika 10. prikazuje eno od ozkih grl v smeri Poljanske doline. 

 

Foto:Iva Hawlina 

 

Slika 10. Ozko grlo pri izhodu iz mestnega jedra v smeri Poljanske doline. 

Do druge svetovne vojne je mestno jedro tvorilo področje pod grajskim hribom. Okoliški 

zaselki so bili preteţno poseljeni s kmečkim prebivalstvom. Izrazito vzhodno mejo mesta je 

predstavljala ţelezniška proga. Okrog ţelezniške postaje se je najprej razvijala lesna 

industrija. V šestdesetih letih 20 stoletja pa ducat predimenzioniranih industrijskih dejavnosti, 

ki so zaposlovale preteţno priseljence. Posledično se je ta industrijski predel širil še s 

stanovanjskimi in infrastrukturnimi pozidavami. Okrepila se je tudi industrijska proizvodnja 

na področju Selške in Poljanske doline. V Selški sta to predvsem Selca in Ţelezniki, v 

Poljanski pa Rudnik Urana, dokler je obratoval in Marmor Hotavlje. Selška in poljanska smer 

pa sta tudi povezavi s Primorsko. Obstoječe prometno stanje do leta 2010 se je najbolj izrazito 
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manifestiralo v prometni prenasičenosti v vseh pojavnih oblikah. Vse kar so zmogli lokalni 

dejavniki so bile študije in predlogi. Za konkretne ukrepe ni bilo ne denarja in tudi ne 

splošnega konsenza. Ena od teh študij je bila izdelana koncem osemdesetih let in je pod novo 

nastalim mestnim poslovnim delom v sklopu od takratnega hotela Alpetour do blagovnice 

Nama predvidevala dve ali celo tri etaţe podzemnih garaţ in parkirišč. To gre omeniti 

predvsem kot dokaz, da so se ţe takrat projektanti zavedali, da loški prostor na površju 

nikakor nima dovolj prostih površin in so hitro odnehali tudi tisti, ki so verjeli v reševanje 

mirujočega prometa v garaţnih hišah. Tudi ta projekt je ostal na papirju, doţivel je komaj eno 

javno predstavitev. V predvolilnem obdobju maja 2009 so se na nekaterih odsekih začela dela, 

katera so bila sestavni del projekta Poljanska obvoznica. Tako je prišlo do izgradnje treh 

bodočih kriţišč, ki so s slepimi odcepi promet še bolj ovirali. Vsako gradbišče je obremenitev 

za promet in okolje. To obremenitev prebivalstvo in uporabniki ceste potrpeţljivo prenašajo v 

pričakovanju izboljšav po končanih delih. Resnejša gradbena dela na Poljanski obvoznici so 

se uradno začela 15. 2. 2011 z blagoslovitvijo kipca sv. Barbare v začetku predora pod 

Hribcem. Ţe istega leta je bilo slišati za nasprotovanja, zastoje, ustavitve del. Do resnejše 

ustavitve je prišlo s stečajem izvajalskega podjetja v maju 2012. Večkrat so gradbena dela 

prekinili, kar priča, da je obstoječe stanje povsem negotovo in je zgolj predmet ugibanj in 

negotovih napovedi. Poljanska obvoznica bi le delno razbremenila lokalno cestno omreţje in 

odvzela največjo obremenitev Spodnjemu trgu, klancu in kanjonu na začetku Poljanske ceste 

ob izhodu iz mestne oţine. Drugi del razbremenitve se pričakuje od Selške, imenovane tudi 

Severne obvoznice, ki je danes zgolj v fazi idejnega projekta. Iz razpoloţljive dokumentacije 

je razvidno predvsem to, da tudi za ta del ni predvidena rešitev s tunelom pod površjem, 

temveč naj bi terjala precejšen del dragocenih površin. Večkrat je omenjeno pomanjkanje 

zemljišča v ravninskem svetu. Kljub temu, da v Loki skoraj ni mogoče dobiti manjše 

gradbene parcele, se je za Poljansko in Selško obvoznico našlo okoli 30 hektarov izvrstnega 

zemljišča in nenadomestljivega habitata. Če naj bi manjša gradbena parcela merila okrog 500 

kvadratnih metrov, bi na prostoru obeh obvoznic lahko dobili okrog 600 gradbenih parcel. Pa 

s tem ne velja, da te parcele Škofja Loka zares potrebuje. Gre zgolj za iskanje razlage za 

nezmoţnost pridobivanja manjše gradbene parcele in moţnost pridobivanja velike. 

V obstoječe stanje pa vstopa še en pomemben nov moment. Dozorelo je spoznanje, da je tudi 

cestna povezava Škofje Loke s Kranjem speljana skozi strnjene vasi na Sorškem polju in da 

taka cesta ne bo več dolgo zadostovala potrebam. Razmišlja se o novi cestni povezavi, ki bi 

Kranj z Loko povezovala ob ţelezniški progi in se na Trati zdruţila z ţe zgrajenim, čakajočim 

cestnim odsekom do novih proizvodnih objektov, ki so bili v zadnjih letih zgrajeni na severni 
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strani ţelezniške proge med Trato in Godešičem. Ta cesta ima ţe slepi krak, ki se konča pri 

ţelezniški progi, kjer pod podvozom čaka na priključitev z Ljubljansko cesto. Promet od 

severa in vzhoda se torej ne bo več zdruţeval na kriţišču Stari dvor. Zdruţeval se bo 

severovzhodno od ţelezniške proge in bo rabil preboj proti zahodu. Če bi se iskal površinski 

preboj od bodočega zdruţenega prometa proti zahodu (in obratno) bi cestna zareza odstranila 

nekaj stanovanjskih hiš, katerih potencialno prizadeti prebivalci ţe zaskrbljeno razmišljajo o 

moţnih posledicah. Škofja Loka velja za eno najbolje ohranjenih starih mest v Sloveniji. 

Kulturna dediščina je za Slovenijo edinstvena in zato razglašena za varovano kulturno 

dediščino. Ţal je to dejstvo v gradbeništvu in zlasti v gradnji prometnih kapacitet upoštevano 

samo deklarativno. Praksa se na varovano območje ne ozira. Kako bi sicer opravičevali 

brezobzirno umeščanje največjih prometnih objektov v neposredno bliţino varovanih 

spomenikov kot je Španova hiša na Suhi, katero prikazuje slika 11? 

 

Foto: Iva Hawlina 

Slika 11. Gradbišče Poljanske obvoznice pri kulturnem spomeniku Španova hiša. 

 

Obstoječe prometno stanje je trenutno dokaj negotovo. Če zastavljenih projektov prometne 

rešitve ne uresničijo, je stanje še vedno na začetku, če ne še na slabšem. 
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Referenc je toliko, da jih ne gre poimensko navajati. Domačih je prav malo. Med temi je le 

peščica pogumnejših, narejenih iz ptičje, ne le ţabje perspektive. Med temi je zahteva po 

poglobitvi ljubljanske ţeleznice. Več referenčnih vzorov bi našli ţe pri sosedih Hrvatih, še 

več pri Italijanih in Avstrijcih in pri sanjsko ambicioznih načrtih ţelezniškega 

podpovršinskega tranzita skozi Švico. Ni se potrebno stegovati preko oceanov. 

 

Podpovršinski tranzit v Loki je v teh primerjavah drobtinica, tudi brez omembe zgodovinskih 

dokazov potencialov v projektih, ki so bili v rekordnem času izvedeni v obdobju krampov, 

samokolnic in konjskih vpreg. Kaj pa spomin na ureditev korita Ljubljanice, ţelezniške proge 

Jesenice – Gorica in viadukta Borovnica. Vse to pa je spet samo minimundus sedmih čudes 

antike. 

 

Bodimo vredni spomina prednikov! 

 

4.4. PREDLOG IZBOLJŠAVE 

 

V predlogu izboljšave so podani grobi obrisi povsem drugačne rešitve od te, ki se nadaljuje iz 

časov, iz katerih so znane podobne zmote, med katerimi najbolj izstopa gradnja ljubljanskih 

podvozov namesto poglobitve ţeleznice. Take napake je veliko teţe popravljati po tem, ko so 

se izvedle polovičarske in zato neperspektivne začasne rešitve. Dela na Poljanski obvoznici so 

tako daleč, da se zdi vsaka drugačna rešitev pregrešna. Zato je diskusija o Poljanski obvoznici 

vsaj začasno odloţena in gre poudarek najprej na Selško problematiko tranzita. Za Selško 

obvoznico je najprimernejša rešitev enocevni dvopasovni tunel, ki bi na vzhodnem delu mesta 

zdruţeni promet popeljal na Selško cesto ţe kar na Podnu, saj je za mesto tranzit tudi promet 

iz in v predmestni stanovanjski kompleks Podlubnik. Pod površino se trasa projektira skoraj 

brez omejitev. Vzpetina Kamnitnika za ta namen ustreza, ustreza tudi nagib. Tudi primerni 

vstopna in izstopna točka se razmeroma lahko najdeta in za vstop/izstop porabita 

zanemarljivo majhno površino. Rešitev tranzita med vzhodnim in severnim delom je v tunelu 

pod Kamnitnikom, ki bi bil dolg pribliţno toliko kot je predor pod Stenom (660 m) pri 

Poljanski obvoznici. Poljanska obvoznica ima poleg predora še zelo dolg površinski pas z ene 

in druge strani ter veliko število dragih objektov. Selška bi v osnovni izvedbi imela skoraj 

samo tunel z vhodnim in izhodnim portalom. Projektiranje je razmeroma nezahtevno; za 

povrh nobenih odkupov, nobenih rušenj, soglasij, dovoljenj. Ostali parametri se kar sami 

ponujajo in so skoraj sami pozitivni. Ta predlog diplomant teţko opredeli s konkretnimi 
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atributi. Zadovoljiti bi se moral s pridobitvijo podpore prebivalstva, ki bi na teh izhodiščih 

zahtevalo korake, katere mora opraviti stroka. Vsako nadaljevanje prinaša dodatne parametre 

in potrebo po njihovem reševanju. Pod predpostavko, da bi bil predlog podzemnega tranzita 

za Selško obvoznico sprejet kot imperativ lokalnih dejavnikov, bi se šele odprle naravnost 

razburljive dodatne zamisli. Sam od sebe se prebudi projekt podzemnih garaţ in parkirišč. 

Nasmiha se podzemna avtobusna postaja. Za povrh pa še teţko dokazljiva trditev, da je ta 

rešitev hitrejša, projektno manj zahtevna, dokumentacijsko mnogo skromnejša od površinske 

in za povrh cenejša. 

 

4.4.1. Loška obvoznica 

 

V videnju rešitve tranzita v Loki pa je beseda obvoznica neuporaben pojem. To je dediščina 

Poljanske in Selške obvoznice. Ne išče se obvoznic tam, kjer zanje ni prostora. Išče se rešitev 

tranzita. Išče se celovito rešitev tranzita, ne ločeno severno (Selško) in zahodno (Poljansko) 

obvoznico. 

 

Če ni prostora za potrebno cestišče na površini in odpade iskanje rešitev nad površino, ostane 

samo še tranzit pod površino. Izbira podzemne trase je skorajda poljubna. Normalno pa je, da 

se išče krajša in morda še taka, ki poleg reševanja primarne naloge, to je tranzita, rešuje še kaj 

drugega. 

 

Najprej gre ponuditi podzemno traso katero je laični opazovalec predlagal ţe pred več kot 

dvajsetimi leti: Zdruţeni promet, ki se z vzhoda usmerja v Selško ali Poljansko dolino se 

zdruţi v kriţišču pri Starem Dvoru, stičišču Ljubljanske ceste s Kidričevo cesto, (zdaj 

nastajajočem kroţišču). Od tam bi se tranzit od smeri proti mestu odcepil v desno in se po 

nekaj metrih usmeril v tunel pod Kamnitnikom. Ta tunel bi se po nekaj sto metrih končal pod 

Dolenčevim pogoriščem na Podnu. To je rešitev tranzita vzhod – Selška smer. 

Od tu je za tranzit v Poljansko dolino treba podaljšati tunel pod grajskim hribom do začetka 

Poljanske doline. Primeren izhod je moţen nekje na Viršku pri opuščenem kamnolomu pri 

Štajngruftu. Tunelski tranzit za Poljansko dolino bi se torej nadaljeval tam, kjer se je končal 

tranzit za Selško dolino.  

 

Namesto dveh obvoznic bi po tem predlogu okrog 2000 metrov tunela reševalo celoten 

tranzit. V tej varianti bi se močno skrajšal tudi promet med obema dolinama. 
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Podzemeljska trasa skorajda ne bi imela nagibov, saj je nadmorska višina površinskega 

cestnega omreţja dokaj enaka. Nekoliko spusta bi bilo potrebno projektirati samo v odseku 

pod Selško Soro.  

 

 

Skica: Ana Hawlina 

 

Slika 12. Predlog izboljšave. 

 

Na sliki 12. je vrisana moţna smer od vstopa v tunel na vzhodu pri vhodu 1 iz Kidričeve 

ceste, do vhoda 2 v Selški dolini in vhoda 3 v Poljanski dolini. Pred vhodom 2 na Podnu je 

nakazano kroţišče z odcepom v smeri Poljanske doline. To kroţišče bi celo lahko bilo 

primerno poglobljeno, vendar zgoraj odprto, če bi za odprtino ţrtvovali zemljišče med šolo in 

pokopališčem, kjer je zdaj športno igrišče. 

 

Poudarek je na tem, da bi bil tranzit skozi Loko v tem primeru realiziran s pribliţno 2000 

metrov tunela. To ne bi bila ne Selška in ne Poljanska in tudi ne Loška obvoznica. To bi bila 

Loška tranzitna rešitev. 
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Naj ostane za nekaj časa kar pri tej osnovni trasi in gre razmisliti najprej nad pomisleki, katere 

bi imeli drugače misleči. 

 

Teh je veliko. Presojati pa bi jih smela samo stroka in to šele takrat, ko bi tudi stroka podala 

idejni projekt podzemnega tranzita. To je tisto, kar je Loki manjkalo do sedaj in ji še vedno 

manjka. Strokovna idejna rešitev, ki ne mora biti popolna v vseh sestavinah.  

 

Nedvomno bi stroka najlaţe odgovorila na najpogostejši ugovor glede cene. Tranzit pod 

površino je cenejši od Poljanske in Selške obvoznice. Tudi če v kalkulacije niso vključene 

neocenljive ohranjene kvalitete. 

 

S to rešitvijo postane mogoče reševanje še mnogih drugih prometnih in urbanih problemov. 

To so predvsem moţnosti garaţ in parkirišč, avtobusne postaje, izhodi v mesto. Tudi to je 

nakazano na sliki 12 . Morda bi bilo potrebno izvoz na parkirišče pod grajskim hribom z 

moţnostjo izhoda na Mestni trg izvesti spet s kroţiščem enako kot je nakazana moţnost 

kroţišča pri odcepu v Selško dolino, kjer je tudi predlagano podzemno parkirišče in celo 

avtobusna postaja.  
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5. ZAKLJUČEK 
 

V nalogi je podano videnje današnjih prometnih rešitev in vizije prihodnjih, z omejitvijo na 

kopenski promet, bolj natančno na cestni promet in pri tem še oţje na tranzitni promet. Kljub 

temu, da so raziskave omejene na tranzit, ostaja zavest, da so ostale panoge prometa enako 

problematične kot tranzit. 

 

V izhodišču gre opozoriti na splošno usmerjenost v reševanju tranzitnega prometa,ki je v 

nalogi predstavljen kot najbolj obremenjujoč. Bolj, ko se naloga osredotoči na tranzitno 

problematiko in moţnosti njenega reševanja, bolj očitne so postajale vse druge panoge in 

oblike prometa, ki so se pokazale podobno potrebne sodobnejšega sistemskega reševanja. 

 

Od namena, po poskusu na lokalnem, opozoriti na globalno, nastopi spoznanje, da bi se bilo 

treba sistematično lotiti globalne problematike. Vse bolj postane jasno, da gre za obdobje, ko 

so zastareli načini reševanja prometa dosegli tolikšno zasičenost, da nadaljevanje na privajene 

načine in metode problematike ne rešuje več. Nasprotno – rojeva jo. 

 

Ob tem spoznanju se razjasni občutek majhnosti in nemoči. 

 

Kako začetni namen preoblikovati v uporaben rezultat? Naj se ga zadovolji z razglašanjem, da 

je treba vse večje prometne obremenitve reševati z rešitvami, ki ne obremenjujejo več tako 

zelo človekovega habitata? In če gre verjeti v moţnosti katere ponuja podpovršinsko 

prometno omreţje, je to sploh kakšno novo spoznanje?  

 

Zdi se, da ni, ob zavedanju vsega tistega, kar je človeštvo zlasti v zadnjem stoletju ţe spravilo 

pod zemeljsko površino. Vse več električnih, vodnih, plinskih, naftnih, toplovodnih in 

podobnih vodov je pod površino ali pa se trend prestavljanja kaţe na vseh področjih in se teh 

rešitev svet vse hitreje in celoviteje loteva. 

 

Mestni potniški promet se je ţe desetletja, če ne ponekod ţe več kot stoletje večinsko umaknil 

pod površino. Vse večji so tudi pritiski, da se tudi cestni promet izriva s površinskega okolja. 

Poskusi nad površino dvignjenih prometnih vodov se skorajda dosledno prestavljajo pod 

površino. 
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Med pripravo diplomskega dela so v spomin prihajale rešitve, videne po širnem svetu, ki 

nemalokrat presenečajo s pogumnimi zamislimi in njihovimi uresničitvami. 

 

Ob nekaterih med temi in še toliko bolj nad tistimi, za katere je moč izvedeti iz literature, se 

porodi misel na očitno zaostajanje v reševanju podobne problematike v domačem okolju. 
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Izjava 

 

Iva Hawlina potrjujem s svojo častjo in s svojim podpisom zagotavljam, da: 

 

• je predloţena diplomska naloga rezultat izključno mojega lastnega raziskovalnega dela; 

 

• sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 

 

diplomski nalogi, navedena oz. citirana v skladu s navodili Fakultete za pomorstvo in promet 

Univerze v Ljubljani; 

 

• sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 

seznamu virov, ki je sestavni del diplomske naloge in je zapisan v skladu s navodili 

Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani; 

 

• sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 

diplomsko nalogo in sem to tudi jasno zapisala v diplomski nalogi; 

 

• se zavedam, da je plagiatorstvo kaznivo po zakonu (Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, 

Uradni list RS št. 21/95), prekršek pa podleţe tudi ukrepom Fakultete za pomorstvo in promet 

Univerze v Ljubljani v skladu z njenimi pravili; 

 

• se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloţeno 

diplomsko nalogo in za moj status na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani; 

 

• je diplomska naloga jezikovno korektna in da je delo jezikovno pregledala Irena Hawlina 

dipl. germanistka. 

 

 

 

 

 

 

Portoroţ, januar 2013                                Lastnoročni podpis kandidatke
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7. PRILOGA - Slika pove več od tisoč besed 
 

Nenehno smo priče spreminjanju našega okolja. Staro se prej ali slej nadomesti z novim. 

Novega v svojem okolju se hitro privadimo in ravno tako hitro pozabimo nekdanjo podobo 

našega okolja. Novo podobo lahko z nekdanjo primerjamo samo s starimi fotografijami, če jih 

imamo.  

Na spodnjih slikah vidimo ostanke prometnice, po kateri je do izgradnje nove Ljubljanske 

ceste potekal ves vzhodni promet. Ta prometnica sicer še danes seka vas Godešič, s 

podvozom pa je odpadla ţelezniška zapora. 

 

             
   

        
Zgornji posnetki pomagajo obujati spomin na nedavno preteklost. Spodnji so priča sedanjosti 

na Spodnjem trgu in v oţini na Poljanski cesti. 
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Ti posnetki so vsakdanji prizor v letu 2012. 
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V letu 2011 so se začela večja dela na Poljanski obvoznici. Spodnje slike so bile posnete leta 

2012. 
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V nalogi je posebej poudarjena spomeniška dediščina. Ne le mestno jedro, tudi objekte v 

neposredni bliţini naj bi varovala spomeniška zakonodaja. Spodaj je skrbno vzdrţevana 

Španova domačija. 

 

      
 

Spodnja slika pa prikazuje zasnovo priključka bodoče nove ceste, ki bo ob ţelezniški progi 

med Kranjem in Škofjo Loko prevzela sedanji promet, ki poteka skozi strnjene vasi na 

Sorškem polju. Ta se zdaj ustavi pri podvozu kakih 200 metrov pred bodočim priključkom na 

Ljubljansko cesto. Spomin na prihodnost? 
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V nalogi izstopa moje prepričanje, da je perspektiva prometnic v prostorsko omejenem 

področju skoraj izključno pod površino. To svoje prepričanje podpiram tudi s tendenco 

prestavljanja električnih instalacij. Si ne ţelimo, da bi z električnimi drogovi in kabli 

prepredena mesta in vasi razbremenili moteče navlake? Naslednji posnetki so dokaj nedolţen 

primer motečih instalacij, ki so se tudi v najrazvitejših drţavah in velemestih šele v zadnjih 

desetletjih začele umikati pod površino. Tudi za električno omreţje  je potreben tranzit pod 

zemljo. Spodnji primeri so (za sprostitev) vzeti iz tujine. V tem naselju ni več mogoče 

napraviti posnetka, ki ne bi bil moten z zunanjo električno napeljavo. 

 

        

 

                                  
 

            

 


