
                                                                                        1                                                                                              7.12.2012 

 

 
PRIPOMBE/PREDLOGI za obvoznico Škofljica  
 
na študijo variant s predlogom najustreznejše rešitve v času 
javne razgrnitve od 26. oktobra 2012 do 9. decembra 2012 

 

 
 

 

 

 

  

   

 Civilna iniciativa Lavrica, brez obvoznice in štiripasovnice 

 

December 2012 

 

 



                                                                                    2                                                                                              7.12.2012 

 

 

Vsebina 

 

1 POVZETEK ..................................................................................................................................... 3 

2 RAZNA VPRAŠANJA, DILEME IN PRIPOMBE K »DOPOLNITVI ŠTUDIJE VARIANT S 

PREDLOGOM  NAJUSTREZNEJŠE VARIANTNE REŠITVE ZA OBVOZNICO ŠKOFLJICA 

(VARIANTI 2A IN OC-OPTIMIZIRANA)« IZ LETA 2012 ....................................................................... 4 

3 EKONOMSKI VIDIK ........................................................................................................................ 7 

4 VPLIV GRADNJE OBVOZNICE NA KULTURNO DEDIŠČINO ..................................................... 8 

5 POPLAVNA OGROŽENOST STANOVANJSKIH NASELIJ V PRIMERU IZGRADNJE 

OBVOZNICE ŠKOFLJICA. VPLIV GEOLOŠKE OSNOVE IN POTRESNE NEVARNOSTI NA 

OBVOZNICO ........................................................................................................................................ 10 

6 PROCESNE NAPAKE, IZKLJUČITEV JAVNOSTI IZ OBRAVNAV ............................................. 12 

7 NEENAKOPRAVNO OBRAVNAVANJE VARIANT ...................................................................... 12 

8 KVALITETA ŽIVLJENJA IN ZDRAVJE LJUDI............................................................................. 13 

9 POSODOBITEV ŽELEZNICE IN UPORABA JAVNIH PREVOZOV ............................................ 16 

10 OKOLJSKO POROČILO .......................................................................................................... 17 

 



                                                                                    3                                                                                              7.12.2012 

 

 

1 Povzetek 

Civilna iniciativa Lavrica, brez obvoznice in štiripasovnice je bila ustanovljena septembra 
2012 z namenom, da se pri načrtovanju sprememb našega življenjskega okolja sliši tudi naš 
glas. Predvsem zato, ker se nočemo sprijazniti z degradacijo okolja, v katerem živimo, 
dopustiti, da nas bodo ogrožale poplave, ne želimo živeti v stalnem hrupu, ne želimo živeti v 
nezdravem okolju, ne želimo živeti v kraju, ko na izlet, sprehod, tek ali kolesarjenje po Barju 
ne bomo mogli zaradi obvoznice. 

Naši dokumenti so objavljeni na spletni strani 
http://www.facebook.com/CivilnaIniciativaLavrica . Za preverjanje podpore stališčem, ki jih 
zagovarjamo zbiramo podpise (trenutno cca 450) in mnenja na naš email 
ci.lavrica@gmail.com . 

Na študijo variant za obvoznico Škofljica smo člani Civilne iniciative skupaj pripravili 
pripombe. Predlaganim variantam po Ljubljanskem barju in območju Natura2000 
nasprotujemo iz več razlogov, ki so detajlno navedeni v nadaljevanju. Izpostavil bi: 

 Neenakopravno obravnavanje variant, predvsem takšnih izven območja Nature2000 

 Vpliv gradnje na kulturno in naravno dediščino 

 Poplavna ogroženost v primeru gradnje po Barju 

 Vpliv geološke osnove in potresne nevarnosti na obvoznico 

 Vpliv na življenje in zdravje ljudi 

 Procesne napake, izključitev javnosti iz obravnav 

 Ekonomski vidik – neustrezna ocena stroškov izvedbe 

 Okoljsko poročilo še ni pripravljeno 

 

 

  

http://www.facebook.com/CivilnaIniciativaLavrica
mailto:ci.lavrica@gmail.com
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2 Razna vprašanja, dileme in pripombe k 

»Dopolnitvi študije variant s predlogom  

najustreznejše variantne rešitve za obvoznico 

Škofljica (varianti 2A in OC-optimizirana)« iz leta 

2012 

1.1.1. 

Zavaja že prvi odstavek. Ne gre za najkrajšo, najcenejšo, najbolj okoljsko sprejemljivo in najbolj 

prometno sprejemljivo varianto. Ta varianta ima množico pomanjkljivosti, ki jih skušajo pripravljalci 

prikriti. Ta varianta ne rešuje niti vseh prometnih zagat v majhni občini Škofljica. Pušča neurejeno 

območje Pijave gorice, še več, s to obvoznico se prometno, varnostno, okoljsko, socialno stanje na 

Pijavi gorici poslabša. Čezmejni pomen te ceste je pretiran. Povezava s Hrvaško po tej cesti je le 

lokalnega pomena tudi zaradi stanja ceste na Hrvaški strani. 

Povedna je 7. alinea: »da se v čim večji meri ohranja obstoječe in omogoča nove poglede na 

kakovostne prostorske strukture«!!!  

Pri navezovanju na avtocestno omrežje v tem primeru ni namena čim hitrejšega usmerjanja 

tranzitnega prometa na avtocesto. 

Kočevska cesta oz. njen promet se z obvoznico Škofljica  po najkrajši, najcenejši, okoljsko in 

prometno najsprejemljivejši varianti ne navezuje na najbližjo avtocesto.  

Območje Ljubljanskega barja je v postopku razglasitve za arheološki spomenik RS. Kje je to 

upoštevano? 

Varianta 3 (Lisičje) je bila že zgodaj  »ovrednotena« kot nesmiselna in prometno nesprejemljiva. V 

tem primeru gre zagotovo za politično odločitev – ne preko mojega dvorišča -. Politične zahteve je 

pripravljalec gradiva pač moral »strokovno« utemeljiti. 

Tudi javni prevoz v tem poglavju ni z besedo omenjen, prav tako ne ekstenzivna izraba osebnih vozil 

v katerih se povečini pelje le voznik... 

Na strani 12 javni prevoz kot preizkušeno alternativo gradnji ceste takoj zavrnejo. Z uvedbo javnega 

prevoza, trdijo se bo povečala gostota prometa!!! Kako potem deluje računica, če se pelje 50 

potnikov na enem avtobusu, namesto 50 potnikov v 50 vozilih?  
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Stran 13: »varianta 1 je primernejša z vidika prostorskega razvoja, predvsem vplivov na urbani 

razvoj. Obe variantni rešitvi predstavljata »novo« razmejitev območja poselitve in posebnega 

varstvenega območja, ki pa hkrati predstavlja možnost racionalnega usmerjanja širitve naselij in 

prostorske  zaokrožitve urbanega prostora. Glede na poudarjeni naravovarstveni pomen 

obravnavanega območja je potrebno izpostaviti, da je vpliv obeh variantnih rešitev z vidika vplivov 

na naravo sicer ocenjen kot nebistven ob izvedbi obsežnih omilitvenih ukrepov, vendar je varianta 

2A ocenjena kot primernejša«. 

Kaj pove prejšnji citat? Da so prisotni tudi apetiti po pozidavi vsega območja med obvoznico in 

dolenjsko železnico!!!  O tej nameri se krajani Lavrice in Škofljice nismo izrekali. Poskuša pa se 

pretihotapiti v paketu s cesto. O tem občani Škofljice in Lavrice nismo bili obveščeni, niti o tem 

nismo odločali. 

Makroskopska napoved prometa za leto 2020: Na podlagi katerih eksaktnih podatkov je bila 

napravljenamakroskopska napoved prometa za leto 2020?  Na to vprašanje želimo natančen 

odgovor. 

20. stran: »Občina Grosuplje je začasno zavarovala območje Tlake – Gajniče. Naj  dobimo resničen in 

pošten odgovor ZAKAJ. To območje je občina Grosuplje zaščitila šele, ko je že obstajala varianta 

Lisičje! 

Neprimernost širitve sedanje Dolenjske ceste v Škofljici in Lavrici je pravilno ugotovljena. Je pa bila 

zlorabljena za pritisk na občane »če ne bo obvoznice«, bo pa štiripasovnica. Iz gradiva je razvidno, 

da je bila ta varianta zavržena že v marcu 2011, politiki pa so jo omenjali kot relevantno še spomladi 

leta 2012!!! 

»načini obveščanja javnosti z vsebinami in cilji načrtovane ureditve, ter njihovega aktivnega 

vključevanja in možnosti sooblikovanja vsebin in realizacije projektov« NI BILO. Leta 2005 državljani 

sploh nismo vedeli kaj se pripravlja, kaj šele, da bi sodelovali. »Občina« nismo »občani«. Na tej ravni 

je treba ločiti ta dva pojma, da ima »občina« drugačne interese od »občanov«. 

Na 28. strani, 2. ostavek piše: da so bili vabljeni tudi »...organizirana javnost...« Kdo ali kaj je 

»organizirana javnost«? 

»Na osnovi navedenih ugotovitev je bilo na sestanku 16.3.2011 na MZP med ministroma za okolje in 

prostor in promet dogovorjeno, da se v nadaljnjih postopkih obravnavata varianti OC in 2A«. 

Varianta OC ima na svoji celotni dolžini le 10 križišč. Varianta 2A ima le 9 križišč. V obeh variantah so 

križišča nivojska s tem povezane nevarnosti ob prečkanju. Za obe varianti je predvidena omejitev 

hitrosti za osebna vozila 70 km/h, za tovorna vozila 50 km/h. Ste raziskali kolikšen delež voznikov 

vozi po predpisih? 

Na strani 38:  Ocene primernosti variant: ni podane metodologije vrednotenja. 
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Ocene primernosti variant z besedo ne omenijo degradacije okolja, poslabšanja bivalnih razmer 

prebivalcev, degradacijo območja Natura 2000, poplavne ogroženosti zaradi 1 do 2 metra visokega 

cestnega nasipa, zmanjšanja cen nepremičnin v degradiranem okolju, ogroženosti številnih živalskih 

in rastlinskih vrst, zmanjšanja samočistilne funkcije barja... 

Načrtovanje večje pozidave je nesmiselno, ker že sedanja infrastruktura ne sledi povečanemu 

številu prebivalstva. Povečanje števila prebivalstva prinaša mnoge negativne vplive, ki jih v razvitem 

svetu poznajo, zato omejujejo priseljevanje in gradnjo. Prav tako ne potrebujemo še ene 

industrijske cone.  

 Stran 41: Sestavljlalec gradiva piše o cesti kot »turistični pridobitvi«. Na to trditev prosimo 

utemeljen odgovor.   

Pri poglavju »Vplivi«, sestavljalec tega gradiva trdi, da »ne vpliva na razvoj omrežij vodooskrbe«. 

Zopet napaka, na katero so krajani ustno opozorili na javni obravnavi.  

Pri primerjavi »primernosti« oz »neprimernosti« variant OC in A« ugotavljamo, da sta obe 

neprimerni, ker potekata po Naturi 2000. Hkrati sta edini, ki sta primerjani in vrednoteni. Ni 

primerjave z variantami zunaj Nature 2000. Obe varianti le delno in parcialno rešujeta problem 

prometa in prometne težave prebivalcev ob njih. Ponovno poudarjamo, da prometa skozi naselje 

Pijava Gorica ne rešujeta! 

Podnebne spremembe:  Na podlagi katere metodologije in eksaktnih podatkov so za leto 2040 

»izračunali« emisije toplogrednih plinov za eno ali drugo varianto. Kako so »izračunali« primerjavo 

emisij toplogrednih plinov med letoma  2003 in 2040? 

»Primerjava emitiranih količin žveplovega dioksida, hlapnih organskih spojin in dušikovih oksidov v 

letu 2040«. Na podlagi katerih podatkov so »napovedali« omenjene emisije in še nekatere druge 

primerjave emisij v letu 2040? 

Hrup:  »primerjalni podatki za leto 2040«. Zopet so za leto 2040 ocenili gostoto prometa 30.000 

vozil dnevno. Na podlagi katerih podatkov? 

Z okoljevarstvenega vidika sta neprimerni obe varianti, ker degradirata – trajno uničita območje 

Nature 2000. Zato je primerjava katera je bolj škodljiva neprimerna, ker sta škodljivi obe. 

Ljubljansko barje kot Krajinski park in Natura 2000 je na zahodni strani že degradirano z AC Ljubljana 

Vrhnika in južni strani z južno obvoznico. V dokumentih je pojasnjeno, koliko habitatov je bilo tam 

uničenih, kolikšen del barja je bil za vedno izgubljen in kako kvarno je vplivala na poplavno 

ogroženost Viča v Ljubljani! 

Izidi vizualnega preučevanja:  »vizualno« so preučevali promet pri rešitvi  2A leta 2020 in 2035? 

Kako so »videli« promet v letu 2020 in 2035? Pričakujemo zanimiv odgovor. 

2.3.3. »Skupna ocena vrednotenja po funkcionalnem vidiku« 
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Zopet »napovedi« o prometnih zamaških leta 2020 in 2035. Na podlagi katerih podatkov ste izdelali 

napovedi? 

Končna cena za obe varianti sta za najmanj pol nižji kot pred letom objavljenih »končnih« cenah. 

V tem elaboratu skoraj ni govora o javnem prometu in drugih gospodarskih in družbenih ukrepih, da 

bi se zmanjšal dotok dnevnih migrantov  v Ljubljano. Vsi ti stroški so izračunani za individualni 

prevoz, kot da bi bil edini. Kje bodo vsi individualni potniki parkirali v Ljubljani NI ODGOVORA. 

Način, kako je prišlo do »končne izbire« variant OC in 2A je popolnoma zgrešen. Politika, namesto, 

da bi poslušala stroko, je določila trasi, strokovne službe pa so jo morale upravičiti. Tako so govorili 

tudi politiki, da je lokacija trase politično vprašanje. 

Obstajajo dokumenti o prometnih rešitvah po svetu, kjer se zavedajo pomena zdravega okolja in 

trajnostnega razvoja. Pogledati je potrebno le na splet in se kaj iz tega naučiti. Trditev, da povečanje 

cestnega omrežja posledično ne povečuje individualnega prometa je neresnična. Prav tako je 

neresnična, da javni prevoz pomeni povečanje individualnega prevoza. V politiki še ni prodrla zavest, 

da uničenega okolja več nikoli ni mogoče obnoviti. Sestavljalec in politika sta dolžna spoštovati 

zakonodajo te države, ki varuje naravno okolje, prav tako pa tudi direktive Evropske Unije s tega 

področja. 

3 Ekonomski vidik 

       

mEUR 

                                             ocena 2010 (1)            ocena 2012 (2) 

Stroški/varianta 2A OC LISIČJE širitev AC 
LISIČJE – s 
širitvijo AC 2A OC-opt 

gradbeni stroški 31,9 43,6 33,3 77,3 110,6 36,3 43,7 

nadomestni habitati 60,5 52,7 0,0 0,0 0,0 2,6 2,2 

arheologija 10,3 9,8 0,3 0,1 0,4 19,0 18,6 

SKUPAJ 102,7 106,1 33,6 77,4 111,0 57,9 64,5 

        (1) Vlada RS, Oktober 2010 - Informacija o nadaljevanju postopka priprave državnega prostorskega načrta za 

izgradnjo obvoznice Škofljica – predlog za obravnavo.  
    

        
 

(2) Ministrstvo za Infrastrukturo in Prostor, oktober 2012 - Javna razgrnitev študije variant s predlogom 

najustreznejše variantne rešitve za obvoznico Škofljica 
    

 

Po pregledu Študije variant za obvoznico Škofljica ugotavljamo pomanjkljivosti in nedoslednosti 

opravljenega ekonomskega vrednotenja, ki porajajo dvome o realnosti ocen oz. ugotovitev: 
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 Ocena stroškov varovanja narave oz. nadomestnih habitatov je v obeh variantah minimalna 

in bistveno prenizka (2,2-2,6 mEUR). V letu 2010 je bila ocena teh stroškov za enaki trasi 52-

60 mEUR, kar poraja dvom o realnosti ocene. Po našem mnenju je ta strošek v študiji 

zanemarjen in bistveno podcenjen. 

 V ocenah iz leta 2010 je bila stroškovno daleč najugodnejša varianta Lisičje, ki pa je bila 

zavrnjena kot prometno neprimerna, saj bi zahtevala širitev dela obstoječe avtoceste A2 in s 

tem bistveno povečane stroške. Primerjava s tako povečano oceno je neustrezna in 

nekorektna saj bi alternativa preko Lisičja reševala tudi bistveno širši problem državnega in 

mednarodnega prometa na trasi A2 in ne le prometa, ki ga rešuje obvoznica Škofljica. 

 Iz študije ni razvidno kako podrobno so bile opravljene geološke študije terena na Barju. 

Izkušnje z drugimi cestami na tem področju kažejo, da je stroške gradnje zelo težko 

napovedati zato menimo, da obstaja veliko tveganje za bistveno podražitev predlagane 

trase. 

 

4 Vpliv gradnje obvoznice na kulturno dediščino 

Splošni režim, ki velja za vse tipe dediščine je, da se kulturna dediščina načeloma varuje in ohranja 
na mestu samem (in situ), ter se varuje tudi ustrezno veliko območje okoli dediščine, z namenom 
preprečitve neposrednih ali posrednih negativnih vplivov na dediščino. Možni so tisti posegi in 
prostorske rešitve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti.  
Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine (spremenjena), sprejeta leta 1992 v La Valetti 
na Malti (Slovenija je to konvencijo ratificirala leta 1999. Konvencija je znana pod imenom Malteška 
ali La Vallettska konvencija) razširja pojem celostnega ohranjanja tudi na arheološko dediščino. 
Poleg širitve predmeta celostnega ohranjanja uvaja v mednarodno pravo dodatno dolžnost držav, 
pogodbenic konvencije, da morajo biti »… v presojah vplivov na okolje in odločitvah, sprejetih na tej 
podlagi, v celoti upoštevani arheološka območja in njihov položaj v prostoru.« (Pirkovič J. 2012, 
Arheološko konservatorstvo in varstvo nepremične kulturne dediščine. Učbenik za predmet 
Arheologija za javnosti. Ljubljana.  
http://arheologija.ff.uni-lj.si/studij/gradivo/konservatorstvo/ArheologijaZaJavnost.pdf ) 

 

Režim za varovanje arheološke dediščine  
 
Varuje se zemljišča in zemeljske plasti z arheološkimi ostanki pred različnimi destruktivnimi posegi 
in rabami (izkopi, nasipi, intenzivna kmetijska in gozdarska raba, gradnja različnih objektov in 
infrastrukturnih naprav, iskanje najdb s strani nepooblaščenih ljudi itd.) ter prostorski in vsebinski 
kontekst arheološkega najdišča. Arheološka dediščina so zemljišča in zemeljske plasti, ki hranijo 
sledove človekovega delovanja v zgodovinskih obdobjih, ter predmeti iz teh plasti oziroma obdobij, 
ne glede na to ali so na kopnem ali pod vodo.  

 

http://arheologija.ff.uni-lj.si/studij/gradivo/konservatorstvo/ArheologijaZaJavnost.pdf
http://arheologija.ff.uni-lj.si/studij/gradivo/konservatorstvo/ArheologijaZaJavnost.pdf
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Novi posegi v prostor se arheološkim najdiščem načeloma izogibajo. V robne dele najdišč in v 
najdišča znotraj poselitvenih območij se lahko posega le, če ni možno najti drugih rešitev in le na 
osnovi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav. Pri gradnji zahtevnih objektov in objektov 
gospodarske javne infrastrukture je treba zagotoviti predhodno arheološko vrednotenje na 
celotnem območju predvidenega posega in ne le na območju do sedaj prepoznane arheološke 
dediščine (Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje občine Škofljica. Ljubljana 
2008.  
http://giskd2s.situla.org/evrdd/SZ/eVRD_SZ_Skofljica_2008_02_00.pdf) 

 
Predvidena trasa obvoznice Škofljica (varianta 2A) vodi tik ali čez arheološka najdišča, ki so varovana 
s prvim ali drugim varstvenim režimom. S prvim ali drugim varstvenim režimom je varovano 
najdišče Breg pri Škofljici, Novi tali, naselbina Babna Gorica in rimska cesta. Prvi varstveni režim 
predvideva rezervatno varstvo, kjer mora raba prostora ostati ista. Drugi varstveni režim 
predvideva, da naj bi raba prostora, če je le mogoče ostala ista. Spremembe prostora in posegi v 
prostor so dovoljeni, vendar tako, da se ohranjajo lastnosti dediščine. Če z izkopavanji ugotovljena 
vrednost dediščine presega pričakovane, se objekt pripravi za prezentacijo po konservatorskem 
programu, zato spremembe, ki so bile načrtovane, niso možne. Prav tako naj bi raba prostora na 
najdiščih, ki so varovana s tem režimom ostala ista. Kar v primeru gradnje obvoznice ne vzdrži. 
(Sodelovanje in pomoč pri oblikovanju strokovnih izhodišč za pripravo Uredbe o krajinskem parku 
Ljubljansko barje. Končno poročilo. 2007. 
http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/strokovna_izhodisca_luz.pdf) 

 

Režim za varovanje dediščinske kulturne krajine  

 

Varuje se krajinsko zgradbo in prepoznavno prostorsko podobo (naravne in kulturne prvine), odprti 
prostor pred urbanizacijo, procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini (tradicionalno rabo), 
tipologijo krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva, način navezave na stavbno in naselbinsko 
dediščino oz. grajeno strukturo.  
Kulturna krajina je po Zakonu o varstvu kulturne dediščine spomeniško območje, katerega 
strukturo, razvoj in funkcijo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnost v prostoru. Varstvo 
kulturne krajine je lahko uspešno le v sklopu celovitega varstva dediščine skozi sistem prostorskega 
načrtovanje in v sodelovanju z dejavniki, ki s prostorom gospodarijo – kmetijstvo, gozdarstvo, 
poselitev, infrastruktura itd. 
(Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje občine Škofljica. Ljubljana 2008. 
http://giskd2s.situla.org/evrdd/SZ/eVRD_SZ_Skofljica_2008_02_00.pdf ) 

 

http://giskd2s.situla.org/evrdd/SZ/eVRD_SZ_Skofljica_2008_02_00.pdf
http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/strokovna_izhodisca_luz.pdf
http://giskd2s.situla.org/evrdd/SZ/eVRD_SZ_Skofljica_2008_02_00.pdf
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5 Poplavna ogroženost stanovanjskih naselij v 

primeru izgradnje obvoznice Škofljica. Vpliv 

geološke osnove in potresne nevarnosti na 

obvoznico 

Ker leži spodnji konec Lavrice na poplavno ogroženem področju je nespremenljivo, da bi  ga zaprli z 
(pregrado) obvoznico, kajti obstaja možnost, da bo v območju med Dolenjsko cesto in predvideno 
obvoznico nastalo jezero. Vsa voda iz zgornjega konca Lavrice in Sel, Škofljice ter ostalih zaselkov tja 
do Pijave gorice  priteče na SV del Barja in nato po kanalih  v Prošco, Izar ali v Ižico.  Če bi zaprli 
pretok vode z obvoznico, bi se voda zadrževala na področju, kjer je veliko hiš, rastlin in živali. S tem 
bi se povzročala velika naravna in materialna škoda. Že tako ob vsakem dežju voda stoji, da se jo vidi 
že na daleč s prostim očesom. Gladina podzemne vode na zahodnem delu Ljubljanskega polja je 
nagnjena proti jugu oziroma jugovzhodu, v osrednjem delu pa proti vzhodu. Glede na hidrološke 
karte je področje poteka obvoznice obravnavano kot poplavno. Znano je, da se Barje še vedno 
pogreza. S tem se pogreza tudi spodnji del Lavrice in Škofljice, kar pa doprinaša k še večji poplavni 
ogroženosti. 

Ob večjih kolčinah padavin lahko pride do poplav tudi zaradi premajhne prevodnosti rečnih korit, 
ovir na strugah, neugodne izvedbe sotočja, prilastitve poplavnih območij s strani človeka,  
neustreznega odvodnjavanja, predhodna  namočenost podlage, itd.  V naravnem okolju brez 
človeškega vpliva sicer prihaja do poplav, vendar v takšnem okolju običajne vode odtekajo po dovolj 
veliki rečni strugi s strmcem, ki je usklajen s količino vode in transportiranega gradiva, za občasne 
poplavne vode pa je na voljo ustrezno širša poplavna struga  – poplavna ravnica. Posebno 
problematične so lahko regulacije in različne ovire, ki so sicer sestavni del prometnega ali drugega 
infrastrukturnega omrežja. Neprimerne gradnje zajezijo reke in s tem zadržujejo odtok naraslih in 
poplavnih voda.  (Komac B., Natek K., Zorn M. 2008.  Geografski vidiki poplav v Sloveniji. Založba 
ZRC Ljubljana; Žigon M. 2012, Poplavna ogroženost poseljenega območja ob reki Vipavi. Diplomsko 
delo. Nova Gorica. http://www.ung.si/~library/diplome/OKOLJE/94Zigon.pdf) 

 

Ceste delujejo kot visokovodni nasipi 

Primer ob poplavah v septembru 2010 nas uči, da Ižanska in Črnovaška cesta delujeta kot 
visokovodna nasipa. Nivo Ižanske ceste je namreč od terena višji za 1 do 2 m. Na njej obstaja le en 
cestni prepust nad odcepom ceste v Mateno. Črnovaška cesta nekdaj ni predstavljala ovire pri 
pretakanju poplavne vode proti Ljubljanici. V zadnjih letih so jo obnavljali tako, da je sedaj višja vsaj 
za 0.5 m. Žal so se ob obnavljanju zmanjšale pretočne površine mostnih odprtin Volarja (odvodnik 
ob Ižanski cesti pri Mokarju,  Farjevca, Capudra, Zidarjevega grabna in Iške. Vse to povzroča 
zadrževanje poplavne vode južno od Črnovaške ceste in zahodno od Ižanske ceste. Ob poplavi tega 
leta je ravno to dejstvo dodatno povečalo ogroženost in s tem škode v naseljih južno od Črnovaške 
ceste. Na Barje je pritekala tudi podzemna voda. Vsi arteški ali umetni vodnjaki so »bruhali vodo«, 
kar pomeni, da je bila voda pod velikim pritiskom. Ta isti pritisk je povzročil tudi izginotje Iške v  
četrtek, 23.9.2010.  

http://www.ung.si/~library/diplome/OKOLJE/94Zigon.pdf
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Območje Barja je izredno pomembno za zadrževanje visokih voda, ki so posledica dolgotrajneših 
padavin v njenem kraškem zaledju. Na Barju je bilo ob dogodku septembra 2010 ujetih skoraj 34 
mio m3  vode, ki je tam ostala 7 dni. Obstoječe površine torej nudijo ustrezno prostornino za  
zadrževanje voda, ki nastanejo tudi pri odtočnih koeficientih večjih od 0.60. Nadaljne množične 
pozidave in nasutja bi predstavljala zelo velika tveganja za povečanje ogroženosti prebivalcev 
Barja in Ljubljane (L. Globevnik, A. Vidmar, 2010, Poplave na Ljubljanskem barju v  septembru 2010, 
Poplave v Sloveniji septembra 2010, 27 ss, http://mvd20.com/leto2010/r4.pdf ). 

 

Posedanje Ljubljanskega barja 

Vprašanje, ki se postavlja je tudi ali so pri umeščanju škofljiške obvoznice čez Ljubljansko barje 
upoštevali proces posedanja (ugrezanja), ki kot je znano ni zaključen. Zaradi slednjega je pred 
gradnjo potrebno poznati hitrost in mesto posedanj. 

Ljubljansko barje je tektonska udorina, ki se je začela razvijati pred približno 2 milijonoma let na 
tektonsko zelo aktivnem območju ob stiku starejše dinarske in mlajše alpske narivne zgradbe. Med 
obema se je oblikovalo več prelomov, kjer nekateri potekajo v alpski smeri jugozahod – 
severovzhod, drugi pa v dinarski smeri severozahod – jugovzhod (želimeljski, mišjedolski). Tako so 
se deli površja neenakomerno ugreznili. Ravno vzhodni in jugovzhodni del Barja je podvržen 
močnejšemu ugrzanju. Z vrtanjem so ugotovili, da je pri Črni vasi živoskalna podlaga 117 m globoko, 
pri Kozarjah pa kar 280 m (Šifrer M., 1983. Nova dognanja o geomorfološkem razvoju Ljubljanskega 
barja. Geografski zbornik, 23, 5 ss). Ob tem je pomembno je poudariti, da se Ljubljansko barje 
ugreza še  danes, najhitreje na območju Ilovice, približno 5 - 25 mm na leto (Slovenija: pokrajine in 
ljudje, 1998, str. 382 V. Ježovnik, S. Jaklji 2003, Spremljanje posedanja Ljubljanskega barja na 
področju Ilovice.- Geodetski vestnik 47, 263 ss; http://www.geodetski-vestnik.com/47/3/gv47-3_263-

271.pdf).  

 

Vpliv potresne ogroženosti 

Ob tem ne smemo pozabiti, da je občina Škofljica uvrščena med potresno bolj ogrožene občine (M. 
Orožen Adamič in D. Perko, 1996, Potresna ogroženost prebivalstva in naselij v Republiki Sloveniji,  
Ljubljana, 43 ss; http://www.sos112.si/slo/tdocs/potresna_18_1.pdf ). V okolici Ljubljane lahko 
pričakujemo potrese VIII. do IX. Stopnje EMS potresni lestvici. 

Pričakovana intenziteta potresov na Ljubljanskem barju sicer ni nič večja kot v bližnji okolici, vendar 
se na barjanskih tleh zaradi geološke sestave (zelo mehki jezerski sedimenti) potresni valovi 
okrepijo, lahko pride do utekočinjenja tal. (Kušar D. 2008, Vpliv naravnih nesreč na arhitekturno 
podobo stavb.- Acta geographica Slovenica 48, 93 ss; J. Rošer in A. Gosar, Raziskave vpliva lokalne 
geološke zgradbe na potresno nihanje tal na območju Ljubljane z metodami analize mikro 
tremorjev. http://www.fgg.uni-lj.si/sugg/referati/2011/SZGG_2011_Roser_Gosar.pdf 

http://mvd20.com/LETO2010/R4.pdf
http://www.geodetski-vestnik.com/47/3/gv47-3_263-271.pdf
http://www.geodetski-vestnik.com/47/3/gv47-3_263-271.pdf
http://www.sos112.si/slo/tdocs/potresna_18_1.pdf
http://www.fgg.uni-lj.si/sugg/referati/2011/SZGG_2011_Roser_Gosar.pdf
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6 Procesne napake, izključitev javnosti iz obravnav 

Pri prostorskem načrtovanju je bila javnost izključena, kljub temu, da je sodelovanje javnosti v 
procesu prostorskega načrtovanja in odločanja pravica, ki jo zagotavlja sodobna demokratična 
ureditev. S tem je po Aarhuški konvenciji urejena ena od osnovnih zahtev, ki zapoveduje, da mora 
pristojni organ javne oblasti zagotoviti javnosti možnost sodelovanja, dovolj zgodaj, ko so še vse 
možnosti odprte. S tem projekt umeščanja, kateri ni družbeno sprejemljiv nima ustrezne 
legitimnosti. 

Ker je v kontekstu javnega oznanila v prvih fazah načrtovanja umeščanja obvoznice Škofljica v 
prostor bila onemogočena aktivna participacija javnosti in s tem dvosmerna komunikacija, sam 
proces ni legitimen. 

Pred samo razgrnitvijo ni prišlo do prostorske konference in razgrnitev ni bila objavljena na krajevno 
veljavni način, tako da javnost v fazi načrtovanja ni bila vključena.  

V procesnem načrtu vključevanja javnosti, bi pričakovali štirifazno obravnavo: 

1. Faza – regionalni posvet v fazi pobude. 

2. Faza – lokalne delavnice – posveti. 

3. Faza – seznanitev javnosti s študijo variant. 

4. Faza – seznanitev javnosti z osnutkom državnega prostorskega načrta. 

Pripravljalec in občina nista ustanovila svojih koordinacijskih skupin, kjer bi bili zastopani 
predstavniki ožjih lokalnih skupnosti, civilnih iniciativ in nevladnih organizacij posledično pa sta s 
tem onemogočila obravnavo prvih dveh faz procesnega načrta vključevanja javnosti. 

Tako je pripravljalec grobo kršil Aarhuško deklaracijo, saj pri nameravanih   velikih posegih v 
prostor kateri so povezani z raznimi vplivi na okolje, zainteresirana javnost ni imela možnost 
sodelovanja dovolj zgodaj, ko so bile odprte še vse možnosti. 

 

 

7 Neenakopravno obravnavanje variant 

Po pregledu Študije variant za obvoznico Škofljica ugotavljamo, da sta kot edini varianti v končni 

primerjavi upoštevani samo varianti, ki potekata čez območje Natura2000. Pred tem so z različnimi 

argumenti zavrnjene variante izven Nature2000 (uporaba javnega prometa, razširitev obstoječe 

Dolenjske ceste, varianta Lisičje). V zvezi s tem podajamo naslednje ugovore: 

 Zavrnitev možnosti uporabe javnega prometa kot alternativne variante se nam zdi preveč 

pavšalna. Ni navedenih virov, da bi izgradnja takšnega sistema stala 500mio€ in da bi bilo za 

to potrebno podreti 200 hiš (stran 13). 
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 Zavrnitev variante Lisičje med drugim temelji na razlogu, da je (stran 20) »Občina Grosuplje 
je začasno zavarovala območje Tlake – Gajniče.« To območje je občina Grosuplje zaščitila 
šele potem, ko je že obstajala varianta Lisičje. Poleg tega je besedilo tudi v nasprotju s 
samim samo, saj je na strani 17 navedeno da »3. Če zgradimo obvoznico Škofljica po 
različici Lisičje in hkrati dolenjsko avtocesto razširimo na 6 voznih pasov ter ustrezno 
rekonstruiramo razcep Malence in priključek Ljubljana-jug, obvoznica Škofljica po različici 
Lisičje primerno razbremeni Dolenjsko cesto, razmere na avtocesti se pa ne poslabšajo. Ta 
različica rešuje sedanje in prihodnje težave primestnega in delno tudi daljinskega prometa v 
mednarodnem koridorju 10. 
Gradnja obvoznice Škofljica po različici Lisičje je smiselna, če se hkrati dolenjska avtocesta 
razširi na 6 voznih pasov in rekonstruira razcep Malence in priključek Ljubljana-jug.« 

 

Ugotavljamo tudi, da niso bile preverjene še druge možnosti, ki bi lahko potekale izven območja 

Nature2000. Prebivalcem Pijave Gorice nobena od predlaganih variant ne ustreza, saj se bi promet 

skozi njihovo naselje samo še povečeval. Vidijo pa možnost navezave na dolenjsko avtocesto 

(priključek Cikava) tako, da bi se cesta iz Kočevja proti Cikavi usmerila pred Pijavo Gorico ali pa že 

takoj za Velikimi Laščami. Takšne variante v vašem gradivu sploh niso bile obdelane. 

Naj opozorimo na tudi na to, da bi se Slovenija in mi vsi kot davkoplačevalci z izgradnjo obvoznice 

po območju Natura2000 izpostavili tveganju, da nas doleti kazen Evropske komisije. V povezavi na 

http://www.zrsvn.si/dokumenti/54/2/2012/SKOFLJICA_2870.doc je predstavljen primer 

Portugalske, ki ji je bilo naloženo plačilo kazni, ker ni presojala variante izven območja Natura2000. 

Menimo, da iz zgoraj navedenih razlogov tudi v tem primeru obstajajo podobne okoliščine kot v 

primeru Portugalske. 

8 Kvaliteta življenja in zdravje ljudi 

Oceniti želimo spremembo kvalitete življenja v okolju ob načrtovani obvoznici  štiripasovnici v 
Občini Škofljica.  

V obeh naseljih imamo borno infrastrukturo in je glede na rastoče naselje mladih družin v 
novogradnjah, nenavadno slabo opremljeno z osnovnimi oskrbnimi servisi. Dolgo smo imeli težave s 
premajhno knjižnico, zdaj nekaj časa z lekarno, šola je problem že več desetletij, tudi z vrtcem se je 
odlašalo veliko predolgo itd. V obeh naseljih, skozi kateri naj bi tekla nova prometna žila torej ni 
poskrbljeno za osnovne civilizacjske pridobitve in družabne prostore, gre bolj za spalna naselja z 
nekaj minimalnimi storitvenimi enotami (na pol prazne vaške gostilne, knjižnica, 2 šoli, vrtci, večja 
večnamenska dvorana na Škofljici, velika občinska staba z dvorano, nekaj trgovin in manjših 
specializiranih trgovskih in storitvenih iniciativ). Šele pred kratkim smo dobili dokaj redne linije 
avtobusnega javnega prevoza, vendar nam še vedno manjka želežniška postaja na Lavrici, da bi 
uporabljali še hitrejši prevoz.  

Naselja individualnih hiš in manjših ali večjih novogradenj med seboj ne povezujejo sprehajalne poti, 
ni kolesarskih stez, ne po naseljih, ne do Ljubljane. Javno dostopna igrala so le v kakšnem novem 

http://www.zrsvn.si/dokumenti/54/2/2012/SKOFLJICA_2870.doc


                                                                                    14                                                                                              7.12.2012 

 

naselju, vse ostalo je v eksperimentiranju, ni prostora za zbiranje mladine, razen ob starinskem in 
dotrajanjem šolskem poslopju (pred leti je POŠ praznovala 80 let). O klopeh in koših po naselju 
lahko zaenkrat še sanjamo, družabni park ali učni vrt, kjer bi se lokalni prebivalci družili in sproščali 
ni prišel na misel še nikomur, o prostorih za mladino ni sledu. Navkljub večim iniciativam lokalnih 
skupnosti in društev je za potrebe ljudi premalo posluha, vse je tako kot je bilo pred desetljetji, ko 
še ni bilo večjih stanovanjskih naseljih in so bile hiše grajena vzporedno z sicer zelo prometno 
tranzitno cesto. Spomnimo se: tu je tekla mednarodna cesta iz Nemčije preko Jugoslavije do Turčije.  

Seveda promet skozi naselja ogroža kvaliteto bivanja, posebej ob konicah, torej zjutraj in popoldne, 
vsaj za tiste, ki želijo aktivno živeti v teh naseljih. Največ težav in jeze pa seveda imajo mimovozeči, 
torej prebivalci občin južno od Škofljice, ki imajo delo ipd. v Ljubljani.  

Kako torej poiskati pravo rešitev in povečati kvaliteto življenja v naselju in obenem omogočiti 
pretočnost prometa?  

Lavrica in Škofljica potrebujeta povezanost naselij, prostore za aktivno bivanje ob naseljih, seveda 
tudi prehodnost prometnice in ohranitev naravnega okolja, ki naselja obdaja. Ob graditvi katerekoli 
dodatne prometne žile, bi naredili dvojno škodo, onesnaževanje okolja in uničenje celovitosti 
naravnega okolja, saj bi z obvoznico tako, dobili že četrto tranzitno pot skozi občino. Tako bi se 
zgodilo, da ne bi v občini našli niti kotička, kjer ne bi iz katerekoli strani slišali hrumenje avtoceste, 
ceste ali železnice. Oba naselja bi bila prepredena z prometnicami, torej težko prehodna. Težko si 
zamislimo pohodno ali kolesarsko traso okoli naslelja, ne da bi prečkal 2 do 3 prometnice vsaj 
dvakrat. Otroke je težko pustiti v takšnem okolju same na sprehod  oz. k sošolcu na obisk ali k šoli 
nna igrišče. Že zdaj je prava umetnost najti prijetno traso brez več prehodov prometnic. 

Pravijo, da je največji vir vseh vrst onesnaženja prav cestni obroč, oz. vse obvoznice. Gre za več vrst 
onesneževanja in poslabšanja kvalitete življenja ljudi, živali in rastlin. Gre trajno za onasneževanje 
okolja z izpušnimi plini, zvočno onesneževanje in seveda tudi svetlobno onesnaževanje. Ne poznamo 
raziskav vpliva tresenja tal na tako občutljivem terenu, kot je barje, saj bi se tresenje tal verjetno 
razlegalo po celotnem barju. To ne želimo v svojem okolju, četudi je onesnaženje umaknjeno od 
naselij v notranjost barja, saj nam gre za ohranitev vsaj obstoječe kvalitete bivanja, ki jo imamo zdaj 
tudi za naše zanamce. 

Škodljive posledice graditve večje cestne žile skozi oz. ob naseljih v Škofljici pa bi bilo tudi 
spreminjanje krajinske podobe barja, ki je že načeto, izgubila bi se tudi identiteta in prepoznavnosti 
Ljubljanskega barja, zmanjšala bi se prostorska pestrost in ustvarjala bi se se globalizacijska podoba 
prostora. Tega pa seveda nočemo. Ne želimo načrtovanja novih naselij in pozidav med prometnimi 
žilami, želimo ostati zeleno obrobje prestolnice, kjer je možen razvoj zelenega turizma oz. drugih 
dejavnosti, ki uporabljajo odprto in redko poseljeno barje. 

Aktivni in dejavni občani Škofljice želimo užiti okolje v katerem živimo. Mnogo je še aktivnih kmetov, 
ki imajo njive raztresene med cesto in železnico, otroci iz vrtca in šole radi hodijo na dolge sprehode 
po naselju, enako je s starši z majhnimi otroci, vedno več je rekreativnih tekačev, ki tekajo po 
gozdovih in po barju, mladi iz naše občine imajo možnost bivati na svežem zraku, se družiti tudi v 
naravi, starejše pogosto vidimo na daljših sprehodih in ne predstavljamo si, da bi nam bile te 
možnosti odvzete.  

Zaključki poročila Koalicije za trajnostno prometno politiko napovedujejo, da bi širitve obvoznice in 
gradnje novih cest za izboljšanje dostopa do Ljubljane mesto in njegovo okolico še bolj obremenile z 
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zdravju škodljivimi izpusti plinov in delcev, poslabšale prometne razmere v mestu ter zahtevale 
drage širitve mestnih vpadnic in gradnjo novih parkirnih površin v mestu. Sicer pa se je MOL že 
odločila za omejevanje oz. podražitev mirujočega prometa, torej želi postati zdravo mesto, kakor 
želimo mi ostati zdravo predmestje. 

Ob ohranitvi barja vidimo tudi večji potencial v zelenem turizmu na barju in učinkoviti rabi naravnih 
virov, torej razvoju podeželja oz. obmestnega naselja. Želimo ohraniti okolje in ujeti razvojne 
priložnosti, namesto da postanemo samo predmestje Ljubljane, ki se želi zliti v prestolnico.  

Izkoristiti želimo prednosti primestnega okolja, vsekakor pa ne želimo reševanja prometne 
problematike na račun našega zdravja in kvalitete življenja. Izkoristiti bi bilo potrebno tudi 
potenciale regij južno od Občine Škofljice v smislu zelenega razvojnega preboja, predvsem 
predelave lesa, ekološke pridelave hrane in zelenega turizma. Tako bi več delavnih mest ustvarili v 
lokalnih okoljih, kjer bi produktivnost in kreativnost lahko izkoristila še neokrnjeno naravno zaledje. 
V tem primeru bodo kolone obrnile smer in bomo več hodili in dobili na Kočevskem kot v 
prestolnici.  

Zavedamo se prometnih težav in želimo, da se jih reši s trajnostno prometno politiko preko katere 
bo tudi naše naslje pridobilo na vrednosti in pomenu kot zdravem primestju prestolnice, kjer je 
možnost za rekrativni oddih in zdravo bivanje.  

Iniciativa Za zeleni razvojni preboj predlaga naslednje strategije za razvoj:  

* Prehranska samooskrba s poudarkom na ekološki pridelavi * Vzpostavitev vrednostne verige 
predelave lesa * Energetska prenova stavb * Prehod na obnovljive vire energije * Posodobitev 
železniškega omrežja in javnega prevoza * Učinkovita raba naravnih virov * Zeleni turizem 
http://www.tretjiclen.si/slo/zrp/ 

Ocenjujemo, da bomo lahko ob opustitvi gradnje velike avtocestne žile izpolnjevali vsaj polovico 
smernic te iniciative, ki se ji z veseljem pridružujemo.  

Predlagamo, obnovitev (vključno s prepalstitvijo, pločniki, kolesarsko stezo) obstoječe ceste, 
večinoma z rondoji in morda nadvozi za pešce, kolesarsko stezo, sprehajalnimi potmi z klopmi in 
parki po naseljih, modernizacija hitre želežniške proge do Kočevja, morda s PR na Škofljici in tudi 
postajo na Lavrici, povečanje LPP avtobusnih povezav že v letu 2013. Podpiramo takojšnje rešitve, ki 
pa bi bile seveda precej cenejše in tudi manj nasilne do okolja in kvalitete življenja kot nova 
prometna žila. Podobno prometno ureditev predlagamo tudi na Pijavi Gorici, ki je ravno tako 
prometno problematičen, ob tem predlogu ostal nerešen.  

Takšna ureditev, torej izbojšanje obstoječih prometnih poti s poudarkom na modernizaciji in 
povečevanju javnega prometa bi prinesla prednosti tako občanom Škofljice, kot vsem 
mimovozečim, torej vsi zmagamo.  

 

http://www.tretjiclen.si/slo/zrp/
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9 Posodobitev železnice in uporaba javnih prevozov 

Po pregledu Študije variant za obvoznico Škofljica ugotavljamo, da je bila obravnavana tudi varianta 

preselitve dela avtomobilskega prometa na javni prevoz. Vendar pa dvomimo, da je bila varianta 

preverjena tako, da so bili upoštevani vsi vidiki: 

 Štetja prometa kažejo, da večina avtomobilskega prometa izvira iz lokalnega izvora 

(Škofljica, Lavrica). Po podatkih iz predstavitve 22.11.2012 na Škofljici je promet gledano iz 

smeri Ljubljane na začetku Lavrice 19.000 vozil, na koncu Škofljice pa 8.000 vozil. 

 Do Škofljice in Lavrice je že na voljo mestni avtobus. Urediti bi bilo treba še ustrezna 

parkirišča za avtomobile in kolesarnice. Poleg tega je potrebna še uvedba in striktno 

sankcioniranje kršitve rumenih pasov na obstoječih voznih površinah, inteligentna 

prometna signalizacija, ki omogoča prednost mestnim avtobusom v semaforiziranih 

kriţiščih, ukrepi za skrajšanje postankov mestnih avtobusov na postajališčih, boljša 

informiranost potnikov, hitrejša zamenjava odsluženih avtobusov, ki onesnažujejo okolje, z 

bolj zmogljivimi, ki jih poganjajo alternativni viri energije. 

 Vlak – povečati frekvenco vlakov, zgraditi postajo na Lavrici in po potrebi še kje. Za 

izboljšano priljubljenost vlaka je potrebna še  izgradnja postajališč z nadstreški za zaščito 

potnikov pred vremenom na vseh postajališčih, kolesarnice na vseh železniških 

postajališčih, velika kolesarnica na glavni železniški postaji, brezplačen prevoz koles na 

vlaku, povečan takt potniških vlakov do praga zmogljivosti infrastrukture in boljše 

informiranje potnikov o prihodih, odhodih in zamudah vlakov. 

 Posodobitev železnice iz ostalih krajev (Kočevje, Ribnica): na javni razpravi 22.11.2012 je 

bilo v večih razpravah povedano, da bi železnica pomenila rešitev za njihov kraj. To je med 

drugim povedal tudi župan občine Kočevje. Tudi predstavnica MOLa je menila, da bi 

prometne težave lahko reševali tudi z urejanjem javnega prevoza z avtobusom in vlakom. 

Predlagajo posodobitev železniške proge Ljubljana-Kočevje. Ljubljana se tako kot nekatera 

druga Evropska mesta, zapira za individualni transport. MOL ima v načrtu v nekaj letih vsa 

javna parkirna mesta znotraj AC obroča – ringa, spremeniti v plačljiva. 

 Kolesarjenje: Prebivalci Lavrice, Škofljice in ostalih krajev nimajo urejenih kolesarskih stez 
do mesta. Ustrezni ukrepi bi bili izboljšanje obstoječe kolesarske mreže z odpravo nevarnih 
mest in odsekov, na katerih so kolesarske povezave prekinjene, odstranitvijo ovir za varno 
in udobno kolesarjenje, prednostno vodenje kolesarjev skozi križišča ter spremembo 
prometnih režimov v prid kolesarjem, vključitev kolesarjenja kot obliko dnevnega načina 
dostopa v šolo (vključitev v program varnost).  
 

Stališče »Koalicije za trajnostno prometno politiko do načrtov za širitev ljubljanske obvoznice in 

širitve mestnih vpadnic« strokovno utemljuje, zakaj je upraba javnega prevoza dobra alternativa 
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načrtovanim obvoznicam
1
. V gradivu so navedena priporočila evropske komisije (stran 8) – ta 

priporočila gredo v smer, da se mesta zapirajo za avtomobilski promet. V gradivu je tudi pristop, ki 

ga uporablja Švedska uprava za ceste. Pred odločitvijo za investicijo v prometno infrastrukturo je 

potrebno najprej preučiti učinke ukrepov upravljanja s prometnim povpraševanjem (TDM) po 

naslednjem zaporedju:  

1. ukrepi, ki vplivajo na prometno povpraševanje in izbor prometnega načina, 

2. ukrepi, ki povečajo učinkovitost izrabe obstoječega cestnega omrežja, 

3. ukrepi za fizične izboljšave na obstoječem cestnem omrežju in  

4. naložbe v nove cestne zmogljivosti ali večje rekonstrukcije. 

Pomembni poudarki iz gradiva: 

1 Širjenje cest za osebni promet ne odpravlja cestnih zastojev  

Predlog obvoznice čez Barje napačno ocenjuje, da bo obvoznica rešila prometne zastoje. 

Izkušnje dokazujejo, da nove cestne povezave privlačijo nov osebni promet, in učinki novih cest 

so kmalu izničeni.  

2 Širjenje cest je drag in okoljsko nevzdržen način reševanja prometnih problemov  

Politika zasledovanja cestnega povpraševanja z novimi cestnimi zmogljivostmi je najdražja in 

neučinkovita pot, ki poglablja prometne, prostorske, okoljske in ekonomske težave.  

3 Če bomo ponovno investirali v ceste, ne bo denarja za prepotrebne investicije v javni 

prevoz Država že od osamosvojitve obljublja investicije v izboljšanje ponudbe JPP, ki pa jih ni in 

ni. Velika večina investicij zadnjih 20 let (vedno več kot 90 %) je bila usmerjenih v cestno 

infrastrukturo.  

4 Prepad med državnimi-lokalnimi-EU strateškimi usmeritvami in dejanskimi investicijami. 

Kljub poudarjanju o pomembnosti javnega prevoza, so investicije na izvedbeni ravni usmerjene 

večinoma v osebni cestni promet. 

10 Okoljsko poročilo 

Okoljsko poročilo bi moralo biti sestavni del gradiva, vendar je bila njegova predstavitev z dopisom z 

dne 8.11.2012 preklicana http://www.skofljica.si/P/PDF/sprememba_JN.pdf 

Menimo, da to onemogoča ustrezno presojo predlagane rešitve za obvoznico Škofljica. 

 

 

                                                      

1
 Gradivo je dostopno na naslovu: http://www.cipra.org/sl/CIPRA/cipra-slovenija/publikacije-1/6-do-10-

pasovni-avtocestni-obroc-in-razsiritev-mestnih-vpadnic-ali-sodoben-javni-potniski-promet/20110613-
stalisce_ne-obvoznicam.pdf 

http://www.skofljica.si/P/PDF/sprememba_JN.pdf
http://www.cipra.org/sl/CIPRA/cipra-slovenija/publikacije-1/6-do-10-pasovni-avtocestni-obroc-in-razsiritev-mestnih-vpadnic-ali-sodoben-javni-potniski-promet/20110613-stalisce_ne-obvoznicam.pdf
http://www.cipra.org/sl/CIPRA/cipra-slovenija/publikacije-1/6-do-10-pasovni-avtocestni-obroc-in-razsiritev-mestnih-vpadnic-ali-sodoben-javni-potniski-promet/20110613-stalisce_ne-obvoznicam.pdf
http://www.cipra.org/sl/CIPRA/cipra-slovenija/publikacije-1/6-do-10-pasovni-avtocestni-obroc-in-razsiritev-mestnih-vpadnic-ali-sodoben-javni-potniski-promet/20110613-stalisce_ne-obvoznicam.pdf
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