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8. 

Zadeva: Seznanitev 5 studijo 0 ukrepih ureditve prometnega omrezja in izgradnji prikljucka AC Kranj

sever 

Mestna obcina Kranj je oktobra 2019 z namenom preveritve potrebnosti vzpostavitve AC prikljucka Kranj

sever in severne obvoznice izdelovalcu podjetju PROVIA d. o. o. narocila izdelavo prometne studije (v 

prilogi). 

Studija je pokazala, da sta oba ukrepa na cestn i mrezi Kranja nujno potrebna. AC prikljucek Kranj-sever pa 
je prometno dopusten in financno relativno ugoden. Na podlagi prometnega modela podjetja PROVIA d. 
o. o. je bilo oktobra 2019 ugotovljeno, da bi se z izgradnjo prikljucka Kranj-sever zelo razbremenil 
promet od prikljucka Kranj-vzhod proti Kranju (kar za 30 odstotkov), ki je eden od prometno najbolj 
obremenjenih odsekov v Siovenij i, pomembno pa bi se razbremenil tudi promet na glavnih vpadnicah v 
Kranju (Cesto Staneta Zagarja kar za 16 odstotkov). 

Vse prometne studije od leta 2005, pripravljene 5 strani razlicnih druzb (Prometno-tehniski institut 
Fakultete za gradbenistvo in geodezijo - PTI-FGG, APPIA d. o. 0., PROVIA d. o. 0.), so ugotovile, da je za 
razbremenitev prometa v Kranju izgradnja AC prikljucka Kranj-sever prva prioriteta. 

Nov AC prikljucek Kranj-sever mestna uprava ocenjuje kot najugodnejso, najucinkovitejso in najhitrejso 
resitev za prometno razbremenitev Kranja, ki je iz prometnega vidika tehnicno dopustna. 

Prikljucek Kranj-sever bi bil od prikljucka Kranj-vzhod (brez dolzine pojemalnega in pospesevalnega pasu) 
oddaljen najmanj 1,3 km, 5 eimer glede na tehnicne smernice za ceste (TSC 03.343) mocno presega mejo 
dopustnosti oddaljenosti prikljucka (600 m) in se priblizuje minimalni priporocljivi razdalji za taksne 
prikljucke (1,7 km). 

Po analizi razdalj med izvedenimi prikljucki na obstojecem avtocestnem omrezju obstaja vecje stevilo 
prikljuckov, ki ne ustrezajo zahtevam 0 minimalni razdalji med prikljucki (v nekaterih primerih pa niti ne 
izpolnjujejo meje dopustne oddaljenosti od prikljucka), predvsem na obmocjih z gostejso poselitvijo 
(okolica vecjih mest, kjer avtocesta opravlja tudi funkcijo mestnih obvoznic) . Nedalec od predlaganega 
prikljucka Kranj-sever po avtocesti A2 od konca pospesevalnega pasu prikljucka Ljubljana-Smartno do 
pojemalnega pasu za prikljucek Ljubljana-Brod je razdalja 1,34 km. Od prikljucka Ljubljana-Brod do 
prikljucka Ljubljana-Sentvid pa sta zaradi zelo velike blizine (okrog 400 m) vkljucevalni in uvozni pas 
zdruzena. 

Pray vse primerljive mestne obcine v Sioveniji, ki lezijo ob slovenskem avtocestnem omrezju, imajo 
najmanj en prikljucek, ki ne ustreza priporoCljivim minimalnim razdaljam navedenih v omenjenih 
tehnienih specifikacijam, in sicer Mestna obcina Maribor (dva : 560 m in 1,37 km), Mestna obCina Novo 
mesto (en: 1,25 km) in Mestna obcina Celje (en : 1,43 km). 

Na Kranj se v nasprotju z ostalimi primerljivimi obcinami se od zgodnjih devetdesetih let preteklega 
stoletja navezujeta Ie dva avtocestna prikljucka medsebojne oddaljenosti priblizno sest kilometrov, kar jo 
postavlja v slabsi polozaj glede na primerljive obcine. 
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Obstojeca situacija dnevno izjemno obremenjenega prikljucka Kranj-vzhod je Iz prometno-varnostnega 
vldika zelo nevarna, na kar je marca 2014 opozorila tudi Prometna studija in prometni model na obmocju 
MO Kranj (izdelovalec APPIA d. o. 0.), saj »v casu popoldanske konice sezejo kolone vozil tudi na AC, kar 
je iz vidika prometne varnosti nedopustna situacija. Vzrok je predvsem v koncentraciji prometnih tokov 
na enem vstopnem mestu v mesto Kranj. Novi AC prikljucek bi prometne tokove ustrezno prerazporedil«. 
Povecanje zmogljivosti cestnega omrezja v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo in MO Kranj, s cimer 
bi se izognili nedopustni in zelo nevarni vsakodnevni stojeci koloni na avtocesti, nikakor ni izvedljiva v tako 
kratkem casu, kot izgradnja novega AC prikljucka. 

Oeenjena skupna oeena stroskov izgradnje novega AC prikljucka Kranj-sever bi bila relatlvno zelo 
ugodna glede na analizirane prometne ucinke, in sieer bi stala od 3 do 3,5 milijona evrov (brez DDV). 
Vse druge predlagane alternative, kot so rekonstrukcija obstojecih in gradnja dodatnih prometnie 
(vkljucno z gradnjo dvonivojskih krozisc) preko najbolj kvalitetnih kmetijskih povrsin, so investicije z vsaj 
desetkrat vecjo vrednostjo in tako 5 financnega vidika neprimerljive. Zaradi zahtevnega umescanja v 
prostor so v srednjerocnem obdobju tudi prakticno neizvedljive. V primeru realizacije prikljucka Kranj
sever pa bi bil del predlaganih resitev tudi povsem nepotreben. 

Prikljucek AC Kranj-sever je tudl sirsega, regijskega pomena, saj bi omogocil hitrejso povezavo obcanom 
sosednjih obcin, In sleer obcine Jezersko, obcine Preddvor, obcine Sencur In tudi obcine Skofja Loka. 
Nov AC prikljucek Kranj-sever je pomemben tudi v kontekstu prihodnjega razvoja letalisca Jozeta 
Pucnika Ljubljana, kar je prepoznano kot eden izmed prioritetnih kratkorocnih ukrepov razvoja 
infrastrukture z Resolucijskim sklepom predstavnikov gorenjskih obcin s sirsega obmocja letalisca Jozeta 
Pucnika Ljubljana in FRAPORT Siovenija, d. o. o. (z dne 19. 11. 2019), ki so ga podpisali zupani mestne 
obcine Kranj in obcin Sencur, Cerklje na Gorenjskem, Skofje Loke, Komenda in Vodice ter poslovodni 
direktor FRAPORT Siovenija. 

Nov prikljucek Kranj-sever bi tudi pomembno skrajsal in omogocil bolj varno in dodatno alternativno 
povezavo do Kongresnega centra Brdo, ki bo glavno protokolarno sredisce predsedovanja Siovenije 
Svetu EU. 

Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj predlagam v sprejem naslednji 

SKLEP: 

Mestni svet Mestne obcine Kranj se je seznanil s prometno studijo podjetja PROVIA d. o. o. in argumenti 
za izgradnjo prikljucka AC Kranj-sever. Mestni svet Mestne obcine Kranj ugotavlja, da je izgradnja 
novega prikljucka AC Kranj-sever prva prioriteta za razbremenitev prom eta v Mestni obcini Kranj, saj 
predstavlja najugodnejso, najucinkovitejso in najhitrejso resitev. Zato Mestni svet Mestne obcine Kranj 
poziva Ministrstvo za infrastrukturo RS, da projekt uvrsti med svoje prloritetne projekte, tudi v 
kontekstu predsedovanja Siovenije Svetu EU. 

mag. Mar~eh~n 
Vodja Urada za gos~darstvo J,p;Z::U!be 
Priloga : 

zanj 

Janez Cerne 
PODZUPAN 

- Prometna studija - preveritev vec scenarijev prerazporeditve prometa v internem prometnem modelu 
Kranja ob vzpostavitvi ukrepov na cestni mrezi z dolocitvijo faznosti ukrepov ureditve prometnega omrezja 
mesta (stevilka: PR462-STU-P, oktober 2019). 
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