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PREDLOG 
 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno 
prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 3. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni 
list RS, št. 122/07) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ..... seji dne ….. sprejel 
 
 
 

Odredbo 
o določitvi smeri potekanja prometa po glavnih mestnih cestah in zbirnih cestah 

 
 

 
1. člen 

 
S to odredbo se določijo smeri potekanja prometa na glavnih mestnih cestah in na zbirnih 
cestah na območju Mestne občine Ljubljana. 
 

2. člen 
 

Promet na cestnih odsekih glavnih mestnih cest in zbirnih cest, navedenih v naslednji tabeli, 
poteka v smeri od začetne stacionaže proti končni stacionaži odseka, kot je razvidno iz 
naslednje tabele. 
 

Smer potekanja prometa 
Št. odseka Kategorija Začetna 

stacionaža [m] 
Končna 

stacionaža [m] Opis 

212022 LZ 339 0 Tavčarjeva ulica od Slovenske ceste do Dalmatinove ulice 
212023 LZ 0 359 Dalmatinova ulica od Slovenske ceste do Tavčarjeve ulice 
212211 LZ 0 461 Od Verovškove ul. do Slovenčeve ul. 
212212 LZ 0 463 Servisna cesta od Slovenčeve ulice do Dunajske ceste 
212221 LZ 0 512 Servisna cesta od Dunajske ceste do Vojkove ceste 
212222 LZ 0 457 Servisna cesta od Vojkove ceste do 0186_6 
212231 LZ 0 220 Servisna cesta od 0186_5 do Vojkove ceste 
212232 LZ 0 503 Servisna cesta od Vojkove ceste do Dunajske ceste 
212241 LZ 0 473 Bevkova cesta od Dunajske ceste do Slovenčeve ulice 
212242 LZ 0 477 Servisna cesta od Slovenčeve ulice do 0182_3 
212281 LZ 0 36 Cesta 24. junija od Dunajske ceste do Šlandrove ulice 
212301 LZ 0 462 Servisna cesta od Tomačevske ceste do 0186_4 
212341 LZ 0 460 Servisna cesta od 0186_3 do Tomačevske ceste 
212343 LZ 700 1000 Clevelandska ulica od Jarške ceste do Šmartinske ceste 
212344 LZ 0 219 Servisna cesta od Šmartinske ceste do Bratislavske ceste 
212345 LZ 0 424 Servisna cesta od Bratislavske ceste do 0187_1 
212391 LZ 0 398 Odcep Šmartinska cesta od 0187_2 do Bratislavske ceste 
212392 LZ 0 174 Odcep Šmartinska cesta od Bratislavske ceste do 212393 
212393 LZ 0 337 Od Odcepa Šmartinske ceste do Clevelandske ulice 
212411 LZ 9 429 Sneberska cesta od Šmartinske ceste do Zadobrovške ceste 
212721 LZ 83 299 Verovškova ulica od Drenikove ulice do Goriške ulice 
212761 LZ 0 632 Kavadarska cesta od 0179_1 do Celovške ceste 
212762 LZ 0 448 Servisna cesta od Celovške ceste do Ceste Ljubljanske brigade 
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212771 LZ 267 0 Servisna cesta od Celovške ceste do Ceste Ljubljanske brigade 
212772 LZ 0 650 Majorja Lavriča ulica od Celovške ceste do 0179_2 
212801 LZ 114 259 Ulica bratov Komel od Celovške ceste do 220264 
212802 LZ 0 183 Ulica bratov Komel od 220264 do Ceste na Poljane 
212873 LZ 0 52 Viška cesta od Tržaške ceste do Viška cesta h.š. 2 
212096 LZ 360 0 Cesta na Loko 
212092 LZ 125 0 Prule med Janežičevo ulico in Privozom 
212091 LZ 296 149 Privoz med Prulami in Prijateljevo ulico 

 
3. člen 

 
Smeri potekanja prometa so označene s predpisano prometno signalizacijo. 
 

4. člen 
 

Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi smeri potekanja prometa po 
glavnih mestnih cestah in zbirnih cestah (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  
smeri potekanja prometa na glavnih mestnih cestah in na zbirnih cestah 

 
Pravni temelji 
za sprejem predloga Odredbe o določitvi smeri potekanja prometa na glavnih mestnih cestah 
in na zbirnih cestah (v nadaljevanju: odredba) sta 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo), s katerim je določena pristojnost 
Mestnega sveta in drugi odstavek 3. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, 
št. 122/07), ki določa, da Mestni svet določi prednostne smeri in sistem ter način vodenja 
prometa na občinskih cestah na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL). 
 
Razlogi in cilji, zaradi katerih je odredba potrebna 
Odredba o določitvi smeri potekanja prometa na glavnih mestnih cestah in na zbirnih cestah 
predstavlja del sklopa odredb, ki določajo prometno ureditev v MOL. Z njo se nadomesti 
prvotna odredba s to vsebino, ki je bila sprejeta na Mestnem svetu in objavljena v Uradnem 
listu RS št. 33/08. Sprememba prvotne odredbe je potrebna zaradi večjih sprememb prometne 
ureditve v mestnem središču ter zgraditve novih cestnih odsekov, katerih posledica je 
preusmeritev prometnih tokov in mirujočega prometa na okoliške ceste, ki brez ukrepov niso 
sposobne prenesti dodatnega prometa. Zato je potrebna novelacija prvotne odredbe, ki se 
izvede tako, da se prvotna odredba nadomesti z novo odredbo. 
 
Ocena stanja 
V Mestni občini Ljubljana je bilo z Odredbo o določitvi smeri potekanja prometa na glavnih 
mestnih cestah in na zbirnih cestah (Uradni list RS, št. 33/2008) med glavnimi in zbirnimi 
občinskimi cestami določenih 28 odsekov enosmernih cest. Vsi odseki ostanejo v veljavi, na 
novo pa se dodajo trije odseki lokalnih zbirnih cest (v nadaljevanju: LZ). To so : 
 

• Cesta na Loko (odsek št. 212096), ki postane enosmerna cesta v smeri od križišča s 
Cesto v Mestni log proti križišču z Opekarsko cesto, 

• Prule (odsek št. 212092), ki postane enosmerna cesta v smeri od križišča z Janežičevo 
ulico proti križišču z ulico Privoz, 

• Privoz (odsek št. 212091), ki postane enosmerna cesta v smeri od križišča z ulico 
Prule proti križišču s Prijateljevo ulico. 

 
Po stanju na dan 31. 5. 2009 je v MOL še 179 drugih odsekov enosmernih cest na lokalnih 
krajevnih cestah nižjih kategorij, ki pa se ne določajo s to odredbo, temveč smer potekanja 
prometa na njih, na podlagi tehnične dokumentacije, prometnih razmer, prometne varnosti in 
krajevnih danosti, določi pristojni organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. 
 
Poglavitne rešitve 
Širina enosmernih cest je lahko manjša od širine dvosmernih cest. Pridobljeni prostor se lahko 
nameni mirujočemu prometu ali alternativnim oblikam mobilnosti (na primer kolesarjenju), 
kar je odvisno od lokalnih značilnosti in potreb. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic odredbe 
Na proračun MOL odredba vpliva minimalno. Zaradi spremembe smeri potekanja prometa je 
na treh navedenih odsekih potrebna prometno tehnična ureditev cest, kar zajema vertikalno in 
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horizontalno prometno signalizacijo. Ocenjeni stroški postavitve nove in zamenjave ter 
prilagoditve obstoječe signalizacije znašajo 5.000,00 EUR. 
 
 
 

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