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              PREDLOG 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno 
besedilo) in 12. člena Odloka o  cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07) in je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na .... seji dne …. sprejel 
 
 
 

Odredbo 
o določitvi največje dovoljene hitrosti 

 
 

1. člen 
 

S to odredbo se na območju Mestne občine Ljubljana določi največja dovoljena hitrost vožnje  na 
posameznih občinskih cestah ali na delih občinskih cest v naselju. 
 

2. člen 
 

Na naslednjih občinskih cestah se določi največja dovoljena hitrost: 
 

Št. 
odseka Opis Stacionaža 

Začetka 
Stacionaža

konca Kategorija Dovoljena 
hitrost 

211044 Barjanska cesta od Riharjeve ulice do 0117_5 1657 0 LG 60 km/h 
211037 Tržaška cesta od Tbilisijske ulice do 0116_3 688 0 LG 60 km/h 
211036 Tržaška cesta od Viške ceste do Tbilisijske ulice 229 0 LG 60 km/h 
211034 Tržaška cesta od Šestove ulice do Viške ceste 909 0 LG 60 km/h 
211033 Tržaška cesta od h.š. 18 do Šestove ulice 169 0 LG 60 km/h 
211032 Tržaška cesta od Aškerčeve ceste do h.š. 18 480 0 LG 60 km/h 
211276 Tivolska cesta od Šubičeve ulice do Tržaške ceste 616 0 LG 60 km/h 
211274 Tivolska cesta od Celovške ceste do Šubičeve ulice 596 0 LG 60 km/h 
211273 Tivolska cesta od Celovške ceste do h.š. 11 0 604 LG 60 km/h 
211275 Tivolska cesta od h.š. 11 do Tržaške ceste 0 623 LG 60 km/h 
211031 Tržaška cesta od Aškerčeve ceste do h.š. 18 0 481 LG 60 km/h 
211035 Tržaška cesta od Viške ceste do Tbilisijske ulice 0 251 LG 60 km/h 
211036 Tržaška cesta od Viške ceste do Tbilisijske ulice 251 0 LG 60 km/h 
211021 Celovška cesta od Tivolske ceste do Drenikove ulice 1 1447 LG 60 km/h 
211022 Celovška cesta od Drenikove ulice do h.š. 206 0 1515 LG 60 km/h 
211023 Celovška cesta od Drenikove ulice do h.š. 201 1520 2 LG 60 km/h 
211231 Drenikova ulica od Celovške ceste do Verovškove ulice 393 1 LG 60 km/h 
211232 Drenikova ulica od Verovškove ulice do Samove ulice 0 484 LG 60 km/h 
211233 Drenikova ulica od Verovškove ulice do Samove ulice 480 0 LG 60 km/h 
211234 Samova ulica od Drenikove ulice do Dunajske ceste 592 0 LG 60 km/h 
211236 Topniška ulica od Linhartove ceste do Šmartinske ceste 603 0 LG 60 km/h 
211082 Šmartinska cesta od Topniške ulice do Savske ceste 106 399 LG 60 km/h 
211083 Šmartinska cesta od Savske ceste do h.š. 3 0 539 LG 60 km/h 
211084 Šmartinska cesta od h.š. 3 do Kajuhove ulice 0 372 LG 60 km/h 
211085 Šmartinska cesta od Kajuhove ulice do h.š. 162 0 1428 LG 60 km/h 
211086 Šmartinska cesta od Kajuhove ulice do Clevelandske ulice 1397 2 LG 60 km/h 
211072 Zaloška cesta od Kajuhove ulice do Chengdujske ceste 0 2025 LG 60 km/h 
211073 Zaloška cesta od Kajuhove ulice do Chengdujske ceste 2024 0 LG 60 km/h 
211064 Litijska cesta od Fužinske ceste do h.š. 215 0 1317 LG 60 km/h 
211051 Dolenjska cesta od Za Gradom do Peruzzijeve ulice 0 2044 LG 60 km/h 
211052 Dolenjska cesta od Peruzzijeve ulice do 0118_5 0 1832 LG 60 km/h 
212743 Večna pot od Koseške ceste do Brdnikove ulice 745 1252 LZ 60 km/h 
212743 Večna pot od Brdnikove ulice do Koseške ceste 1252 745 LZ 60 km/h 
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212744 Večna pot od Brdnikove ceste do Živalskega vrta 0 753 LZ 60 km/h 
212744 Večna pot od Živalskega vrta do Brdnikove ceste 753 0 LZ 60 km/h 
212872 Cesta Dolomitskega odreda od Viške ceste do 1369_1 2540 1981 LZ 60 km/h 
211013 Dunajska cesta od Linhartove ceste do 212232 502 0 LG 60 km/h 
211012 Dunajska cesta od Masarykove ceste do Linhartove ceste 697 3 LG 60 km/h 
211271 Tivolska cesta od Dunajske ceste do Celovške ceste 5 400 LG 60 km/h 
211043 Riharjeva ulica od Finžgarjeve ulice do Barjanske ceste 684 0 LG 60 km/h 
211013 Dunajska cesta od Linhartove ceste do 212232 510 2288 LG 60 km/h 
211235 Topniška ulica od Dunajske ceste do Linhartove ceste 761 0 LG 60 km/h 
211143 Kajuhova ulica od Letališke ceste do Šmartinske ceste 780 0 LG 60 km/h 
211142 Kajuhova ulica od Zaloške ceste do Letališke ceste 592 0 LG 60 km/h 
211141 Kajuhova ulica od Litijske ceste do Zaloške ceste 920 0 LG 60 km/h 
211063 Litijska cesta od Kajuhove ulice do Fužinske ceste 0 1692 LG 60 km/h 
212371 Letališka cesta od Kajuhove ulice do Bratislavske ceste 1 799 LZ 60 km/h 
212372 Letališka cesta od Bratislavske ceste do Leskoškove ceste 0 641 LZ 60 km/h 
212373 Letališka cesta od Leskoškove ceste do h.š. 35 0 1191 LZ 60 km/h 
212374 Letališka cesta od Letališke ceste h.š. 35 do 212531 0 100 LZ 60 km/h 
212375 Letališka cesta od h.š. 35 do 212531 1 103 LZ 60 km/h 
211074 Zaloška cesta od Chengdujske ceste do h.š. 1 0 673 LG 60 km/h 
211075 Zaloška cesta od Chengdujske ceste do h.š. 1 672 0 LG 60 km/h 
212341 Clevelandska ulica od 0186_3 do Tomačevske ceste 0 460 LZ 60 km/h 
212342 Clevelandska ulica od Tomačevske ceste do Jarške ceste 0 514 LZ 60 km/h 
211014 Dunajska cesta od 212232 do Ulice 7. septembra 0 626 LG 60 km/h 
211014 Dunajska cesta od Ulice 7. septembra do 212232 626 0 LG 60 km/h 

 
3. člen 

 
Najvišja dovoljena hitrost vozil je označena s predpisano prometno signalizacijo. 
 

4. člen 
 
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi največje dovoljene hitrosti (Uradni list 
RS, št. 33/08). 

 
5. člen 

 
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka:  
Ljubljana, dne  

  Župan 
Mestne občine Ljubljana 
       Zoran Janković 
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Obrazložitev 
Predloga Odredbe o določitvi največje dovoljene hitrosti 

 
 
Pravni temelji 
za sprejem predloga Odredbe o določitvi največje dovoljene hitrosti (v nadaljevanju: odredba) je Statut 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo), ki v 27. členu med 
drugimi določa pristojnost Mestnega sveta MOL da sprejema odloke in druge akte, ter 12. člen Odloka 
o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07), po katerem Mestni svet določi, da na 
posameznih cestah ali delih cest v naselju velja največja dovoljena hitrost vozil do največ 70 km/h, če 
varnost prometa in predpisani prometno tehnični elementi ceste to omogočajo. 

 
Razlogi in cilji, zaradi katerih je odredba potrebna 
Od sprejema podobne odredbe na podlagi Odloka o cestnoprometni ureditvi je poteklo več kot eno 
leto, v tem času pa smo pridobili potrebne izkušnje in v praksi preverili, kako povečanje največje 
dovoljene hitrosti vpliva na potekanje prometa. Odredba po vsebini sicer sodi v sklop odredb, s 
katerimi je določena prometna ureditev v MOL.  
 
Ocena stanja 
Zakon o varnosti cestnega prometa določa največje dovoljene hitrosti vozil v različnih okoljih (naselje, 
izven naselja, območje za pešce, območje umirjenega prometa hitrosti in območje omejene hitrosti). 
Zakon je tudi podlaga za določbo v 12. členu Odloka o cestnoprometni ureditvi, po kateri Mestni svet 
MOL lahko določi, da na posameznih delih cest v naselju ali na posameznih cestah v naselju velja 
največja dovoljena hitrost do 70 km/h, če varnost prometa in predpisani prometno tehnični elementi 
ceste to omogočajo.  
 
Z novelacijo Odredbe o določitvi največje dovoljene hitrosti se zato predlaga ceste ali dele cest, na 
katerih se lahko največjo dovoljeno hitrost vožnje vozil poveča do 70 km/h, kar je več od splošne 
omejitve hitrosti v naseljih, ki znaša 50 km/h. 
 
Poglavitne rešitve 
Ceste, njihovi odseki oziroma deli cest, na katerih je dovoljena večja hitrost od splošne omejitve 50 
km/h, ki velja za naselja, so vse štiripasovne ali večpasovne ceste, ki imajo: 

- semaforizirana vsa križišča, 
- urejene kolesarske steze in hodnike za pešce, 
- izvedene tehnične elemente na način, ki dopušča povečanje hitrosti vožnje. 

 
Poleg teh cest so za povišanje največje hitrosti vožnje določene še nekatere druge ceste, ki so: 

- na prehodu med državnimi cestami z omejitvijo 70 km/h in mestnimi cestami, 
- na obrobju urbanega območja ali pretežno potekajo po neposeljenem območju, 
- urejene na način in s tehničnimi elementi, ki omogočajo povečanje največje hitrosti, ne da bi 

prišlo do poslabšanja prometne varnosti. 
 
Poleg obstoječih cestnih odsekov, določenih z odredbo iz leta 2008, nova odredba, ki se sprejema, 
določa še naslednje cestne odseke, kjer je največja dovoljena hitrost vozil povečana na 60 km/h. To so: 
 

• Dunajska cesta (odsek št. 211014) med Severno obvozno cesto (H-3) in Ulico 7. septembra – 
največja dovoljena hitrost 60 km/h velja v obeh smereh, 

• Clevelandska ulica (odseka št. 212341 in 212342) od krožišča Tomačevo do Jarške ceste – 
največja dovoljena hitrost 60 km/h velja v navedeni smeri (proti Novim Jaršam), 

• Večna pot (odseka št. 212743 in 212744) med Koseško cesto in priključkom k Biotehniški 
fakulteti (Biologija) pri Živalskem vrtu Ljubljana – največja dovoljena hitrost 60 km/h velja v 
obeh smereh. V tem primeru gre za skrajšanje odseka na katerem je dovoljena največja hitrost 
60 km/h. Skrajšanje je potrebno zaradi zagotavljanja prometne varnosti, ker je na podlagi 
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obstoječe odredbe iz leta 2008, po kateri je bil odsek največje dovoljene hitrosti vozil 60 km/h 
daljši, prihajalo do konfliktnih situacij in potencialnega ogrožanja šibkejših udeležencev v 
prometu. Nova odredba, ki se sprejema, izvzema iz območja največje dovoljene hitrosti 60 
km/h vse obstoječe prehode za pešce na Večni poti, s čemer prispeva k izboljšanju prometne 
varnosti.  

 
Ocena finančnih in drugih posledic odredbe 
Sama odredba bo imela na proračun minimalne finančne posledice, ki so skupne z Odlokom o cestno 
prometni ureditvi, in sicer v višini stroškov za postavitev predpisanih prometnih znakov za hitrost nad 
50 km/h, kot je določeno v odredbi. Ocenjeni stroški spremembe znašajo manj kot 2.000,00 EUR. 
 
 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 
Pripravil:              v.d. načelnika  
Peter Skušek                            Pavel KLAVS 
 
 
Ljubljana, 10. 6. 2009 
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