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Zadeva: Poziv za sprejem ustreznih ukrepov za zmanjšanje zastojev na avtocestnem
križu

Spoštovani predsednik vlade, spoštovana ministrica
Ministrstvo za infrastrukturo je s strani občin in civilnih iniciativ prejelo že nekaj pobud za
ureditev učinkovitega javnega potniškega prometa, ki bo zmanjšal obremenitev na slovenskih
cestah. Skupnost občin Slovenije se navedenim pobudam pridružuje in jih podpira, saj so v
zadnjem času nevzdržne razmere na slovenskih avtocestah vedno pogostejše.
Včerajšnji prometni kolaps na slovenskih cestah, katerega posledice so bile več kilometrski
zastoji na avtocestnih odsekih proti Ljubljani žal ni edinstven primer, zato vas pozivamo k
sprejemu ustreznih aktivnostih za zmanjšanje števila vozil.
Stalni zastoji ne povzročajo le slabe volje in izgube časa udeležencev v prometu, temveč
povzročajo tudi gospodarsko škodo (zamude v prometu, preobremenjenost cest) ter
slabšanje prometne varnosti na vseh slovenskih cestah.
Preobremenjenost avtocestnega križa, povzroča preusmeritev prometnih tokov na vzporedne
državne in občinske ceste. Zaradi prevelikega prometa (tovornega in osebnega) se varnost na
njih drastično zmanjšuje. V skrbi za udeležence v prometu, vas pozivamo k takojšnjemu
ukrepanju.
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Pozivamo vas, da sprejmete kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne ukrepe za
zmanjševanje zastojev, povečanja pretočnosti na najbolj obremenjenih avtocestnih
odsekih, ter ukrepe za zmanjševanje števila osebnih vozil do Ljubljane.
Med kratkoročnimi ukrepi bi lahko bila prepoved za tovorna vozila v najbolj obremenjenih
urah (na primer med 8. in 9. uro ter 15. in 16. uro). Kot srednjeročno rešitev, predlagamo
izgradnjo parkirnih mest ob vstopih na avtocesto. Ti bi omogočili zbiranje potnikov (car
sharing, park&ride), kar bi zmanjšalo število osebnih vozil na poti v Ljubljano. Med
dolgoročno rešitev pričakujemo tudi izgradnjo hitrega in učinkovitega železniškega prevoza.
Dejstvo, da vlak med Mariborom in Ljubljano potrebuje najmanj 1 uro in 45 minut oziroma 2
uri in 50 minut je za leto 2019 nesprejemljiva!
Edino »vzpodbudno« dejstvo zaradi razmer na cestah je, da je včeraj pot v Ljubljano z
vlakom in avtom trajala enako dolgo!
S spoštovanjem,

Dr. Aleksander Jevšek, l.r.
Predsednik Skupnosti občin Slovenije

