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Izvleček
Prometna organiziranost občine Škofja Loka
Zaključna seminarska naloga obravnava prometno organiziranost občine Škofja
Loka. V začetnem delu je predstavljen javni promet v občini. Predstavljene so glavne
lastnosti železniškega, avtobusnega in kolesarskega prometa. Za občino je značilna
specifična poseljenost in razgibana konfiguracija terena, kjer imamo na ravninskem
delu gosto poseljenost v občinskem središču ter razpršeno poseljenost na hribovitih
predelih občine. Gre za dejavnik, ki ga je v nadaljnje potrebno upoštevati pri urejanju
javnega prevoza. V nadaljevanju sledi predstavitev cestnega prometa, s poudarkom
na Poljanski in Severni obvoznici, katerih glavni cilj je izboljšanje dostopnosti,
skrajšanje potovalnih časov in preusmeritev tranzitnega prometa na obrobje.
Ključne besede: Škofja Loka, prometna geografija, javni potniški promet, obvoznica,
postajališča

Abstract
Organisation of transport in the municipality of Škofja Loka
The paper focuses on the organisation of transport in the municipality of Škofja Loka.
In the first part, the public transport in the municipality is presented, namely the
principal characteristics of rail, bus and bicycle traffic. The municipality is
characterised by a specific density and a diverse terrain, where densely populated
islands in the municipal centre and scattered population in the hilly areas of the
municipality. In principle, this factor should be taken into account in the regulation of
public transport. In the second part, there is a presentation of the road infrastructure,
with an emphasis on the Poljanska and the Northern bypass, whose main objective is
in addition to improve accessibility, reduce travel times and provide a relocation of
traffic on the periphery.
Key words: Škofja Loka, transport geography, public transport, ring road, stops
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1. UVOD
Živimo v času globalizacije, ko so razdalje med nami vse manjše in se mobilnost
ljudi, blaga in kapitala povečuje. Promet je osnovno gibalo človeštva, ki zadovoljuje
eno izmed najpomembnejših potreb ljudi, in sicer njihovo premikanje, premagovanje
prostora in časa ter njihovo mobilnost. Z njegovim naraščanjem prometni sektor
vedno bolj povezujemo z okoljskimi problemi. Izziv je najti rešitev za uskladitev
ekonomske rasti in socialnih zahtev po mobilnosti z okoljskimi in drugimi stroški
prometa.
V Evropi več kot 60 % prebivalstva živi v mestnih območjih. Zaradi povečanega
prometa v mestih prihaja do vsakodnevnih zastojev z mnogimi škodljivimi
posledicami, kot so izguba časa in onesnaževanje okolja. Naraščanje cestnega
prometa torej močno prispeva k onesnaženosti, kar v urbanih območjih vpliva na
zdravje ljudi, neposredno povzroča tudi problem globalnega segrevanja ozračja.
Prometna infrastruktura porabi veliko prostora, uničeno je veliko rodovitnih površin,
slabša se kakovost prsti, kar vpliva na življenje rastlin in živali ob prometnicah. Zaradi
naraščanja prometa se povečuje tudi število prometnih nesreč, kar lahko pripišemo
povečani mobilnosti in opuščanju bolj varnega javnega potniškega prometa.
Ravno zaradi vseh negativnih kazalcev vpliva prometa na okolje in družbo se
pojavljajo zahteve po trajnostnem razvoju prometa, ki bi omogočal nemoten nadaljnji
razvoj ter bil istočasno prijazen do okolja. Tukaj je najpomembnejše učinkovito
izvajanje prometnih politik. Trajnostna mobilnost zagotavlja učinkovito in
enakopravno mobilnost s čim manjšimi stranskimi učinki. Glavni namen je zadovoljiti
potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet.
Slovenija se sooča s precejšnim upadom javnega potniškega prevoza v zadnjih letih.
Drastični upad javnega potniškega prevoza je bil prisoten predvsem v cestnem
avtobusnem prevozu, medtem ko je v železniškem prevozu prisoten trend rahle rasti.
Na trgu prometnih storitev je avtomobilski promet konkurenčnejši od drugih, saj je
praviloma hitrejši, cenejši in bolj zanesljiv ter prilagodljiv od drugih načinov; razlog za
to je tudi, da ne vključuje vseh eksternih stroškov, ki jih povzroča. Prometna politika
je bila v preteklih letih naklonjena le razvoju cestne infrastrukture, medtem ko večjih
investicij v modernizacijo železniške infrastrukture ni bilo. Ukinjajo se železniške in
avtobusne proge, prizadeti so predvsem socialno šibkejši, starejši, otroci in prebivalci
odročnejših krajev. Razlogi za to so različni – na eni strani povečana stopnja
motorizacije prebivalstva in na drugi strani neustrezna prometna politika, ki premalo
spodbuja uporabo javnega prometa.
Na prometno organiziranost Občine Škofja Loka imata velik vpliv neenakomerna
poseljenost in razgiban teren. Iz popisa prebivalstva 2002 je bilo ugotovljeno, da v
Občini Škofja Loka javni promet uporablja le dobra tretjina prebivalstva, kar je manj
od slovenskega povprečja. Sicer ima samo mesto Škofja Loka znotraj občine ugodno
prometno geografsko lego. Združuje tokove iz Poljanske in Selške doline ter obeh
zunanjih centrov Ljubljane in Kranja, ki jih deli nato naprej na oba centra in obe dolini.
Z zgraditvijo obeh obvoznic – Poljanske in Selške – se bo tranzitni promet preusmeril
na obrobje, kar bo razbremenilo promet skozi mestno središče.
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1.1. Metodologija dela
Zaključna seminarska naloga proučuje aktualno prometno organiziranost Občine
Škofja Loka. Za pridobitev vseh podatkov je bilo pomembno tako kabinetno kot
terensko delo. Delo se je pričelo z zbiranjem domače literature. Literaturo o prometu
v občini Škofja Loka sem dobila predvsem v obliki člankov v revijah, diplomskih
nalogah in spletnih virov. Metodologija je temeljila tudi na proučevanju podatkov
obstoječe statistike: obstoječa infrastruktura, prebivalstvo in poselitev, podatki iz
zadnjega popisa 2002 in pregled kartografskega gradiva. Knjig, ki bi govorile o
prometu v občini, ni veliko, zato si z njimi nisem imela možnosti veliko pomagati.
Večino literature, ki je bila ključnega pomena pri nastanku zaključne seminarske
naloge sem dobila v upravi Občine Škofja Loka. V pomoč mi je bilo tudi to, da sem
domačinka in sem bila z glavnimi problematikami prometa na posameznih delih v
občini in nezadovoljstvom občanov glede tega že seznanjena. Na podlagi že
obstoječih podatkov sem predstavila, kakšna je razpoložljivost javnega potniškega
prometa prebivalstvu občine. Upoštevala se je poseljenost okoli obstoječih postaj in
postajališč v radiju 400 m oz. 800 m okoli železniške in glavne avtobusne postaje.
Pri izdelavi naloge je bilo pomembno tudi terensko delo. Na podlagi terenskega dela
sem se podrobneje seznanila s prometno organiziranostjo občine, nato je sledilo
fotografsko dokumentiranje območja in pridobivanje različnih informacij. Na terenu je
bila izvedena analiza opremljenosti in kakovosti vseh postaj in postajališč javnega
potniškega prometa. Na podlagi zbranih podatkov sem izvedela dejansko stanje
posameznih postajališč ter tako lažje podala predloge za izboljšanje kakovosti postaj
in postajališč v občini.
Tako sem v nalogi opravila več metod dela, s katerimi sem lahko napisala svojo
zaključno seminarsko nalogo.

1.2. Cilji
Cilj zaključne seminarske naloge je predstaviti dejansko stanje in kvaliteto oz.
organiziranost prometa v Občini Škofja Loka. Velik del sem namenila javnemu
prevozu: kakšen je njegov obseg, razpoložljivost, dostopnost. Namen je prikazati,
kakšne so povezave vseh naselij z občinskim središčem in povezavo teh naselij med
seboj ter večjimi zaposlitvenimi središči, kot sta Ljubljana in Kranj. Predstavila bom
vse oblike javnega prevoza: mestni in medkrajevni avtobusni promet, železniški
promet, kolesarki promet ter na koncu cestni promet. Pri vsaki obliki javnega prevoza
sem hotela predstaviti njegove glavne značilnosti, kakšne so slabosti oziroma
prednosti.
Namen je prav tako predstaviti prometni trasi obeh obvoznic – Poljanske in Severne
obvoznice, namen njune izgradnje ter cilje, ki jih bo nov prometni režim prinesel
Občini Škofja Loka.

2. GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV OBMOČJA
Škofja Loka, eno najlepših srednjeveških mest v Sloveniji, leži ob sotočju Selške in
Poljanske Sore ter vznožju Škofjeloškega hribovja. Mesto se ponaša z bogatimi
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ostanki preteklosti, ki jo je najmočneje zaznamovala 830-letna vladavina freisinških
škofov (Škofja Loka AREA, 2006). Mesto se je prvotno imenovalo Loka, kar pomeni
travnat svet ob vodi, kajti naselje se je začelo razvijati v srednjem veku na jasi nad
sotočjem obeh Sor. Pozneje je Loka dobila pridevek Škofja, ker so jo hoteli označiti
kot posest freisinških škofov in jo ločiti od drugih Lok (Planina, 1976).
Slika 1: Mesto Škofja Loka

Vir: Slovenian Alps, 2012.

2.1. Občina Škofja Loka
Občina Škofja Loka leži v osrednjem delu Slovenije na stiku Škofjeloškega in
Polhograjskega hribovja ter Ljubljanske kotline. Meji z občinami Kranj, Medvode,
Železniki, Gorenja vas–Poljane ter Dobrova–Polhov Gradec. Meja občine poteka na
severni in zahodni strani po Škofjeloškem hribovju, na jugu in jugovzhodu po
Polhograjskem hribovju ter na vzhodu po Sorškem polju (Urh, 2010).
Občina Škofja Loka obsega 146 km2, od tega je 8.202 ha gozdov, 2.654 ha
kmetijskih zemljišč in 320 ha stavbnih zemljišč. Povprečna nadmorska višina občine
znaša 443 m. Obsega 62 naselij v 11 krajevnih skupnostih (Občina Škofja Loka,
2012). Ob zadnjem popisu leta 2002 je v njej živel 22.093 prebivalec, od tega 10.839
moških in 11.254 žensk (Popis, 2002). V začetku leta 2011 je število prebivalcev
znašalo 22.713, kar pomeni, da število prebivalstva narašča (Statistični letopis,
2011). Občina je območje z visokim deležem dnevnih migrantov (63 % vsega
delovno aktivnega prebivalstva). Za Škofjo Loko je značilna dvojna migracija: ljudje,
ki se vozijo na delo v Škofjo Loko iz drugih občin, in velik del Škofjeločanov, ki odhaja
na delo izven občine (Občina Škofja Loka, 2012).
Prevladuje zaposlenost v sekundarnih dejavnostih (46 %), sledi kvartarni sektor (31
%), terciarni sektor (21 %) in nazadnje primarni sektor (2 %). Prevladujoča
gospodarska panoga občine je še vedno industrija, zgoščena v bližini železniške
postaje, kjer se nahajata industrijska in obrtna cona. Kmetijstvo je vse manj
pomembno, vendar se njegova pomembnost še vedno kaže v obliki poselitve, obliki
in zgradbi naselij in hiš ter razdelitvi zemljišč (Občina Škofja Loka, 2012).
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Slika 2: Občina Škofja Loka

Vir: PISO, 2012.

2.2. Naravno geografske značilnosti Občine Škofja Loka
2.2.1. Relief in geološka zgradba
Osrednji del Škofjeloškega hribovja leži nad dolinama obeh Sor, pretežno na višini
med 500 in 1000 m, vrhovi se dvigajo od vzhoda proti zahodu (Lubnik 1025 m, Stari
vrh 1217 m, Koprivnik 1393 m, Blegoš 1562 m). Tektonsko je to del Posavskih gub,
ki se nadaljujejo vzhodno od Ljubljanske kotline. Ravninskega sveta je v regiji komaj
10 %, največ ob obeh Sorah in na Sorškem polju (Občina Škofja Loka, 2012).
V obdobju karbona je ozemlje pokrivalo plitvo morje, takrat so nastali rdečkasti
karbonski konglomerati. V permu se morje odmakne, iz tega obdobja so rdečkasti
peščenjaki. Konec perma se je spet pojavilo morje, ki je nato večkrat spremenilo
svojo višino. V plitvem morju je nastajal rdečkast werfenski skrilavec, peščenjak in
lapor, v globokem morju pa so nastale za občino tipične kamnine: školjkasti apnenci
in dolomiti (Lubnik, Križna gora), škofjeloški ploščati apnenci (v strugi Sore v Škofji
Loki in v kamnolomu ob Poljanski cesti), dolomit (Blegoš), dachsteinski apnenec
(Ratitovec) in grebenski apnenec. V juri se morje odmakne od severa proti jugu, v
kredi ozemlje ponovno postane kopno. S tektonskimi premiki v terciarju nastane
pisan škofjeloški konglomerat (Občina Škofja Loka, 2012). Kvartarni sedimenti se
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pojavljajo na izteku pobočij ob rekah in na Sorškem polju. Sorško polje je udorina, ki
je zapolnjena s poroznim konglomeratom in prodom (Tolmač za list Kranj L 33-65,
1974).
Vrhnji deli Škofjeloškega hribovja so iz apnenca in kraško preoblikovani. Imajo
škrapljasto površje in kraške jame. V oligocenskem konglomeratu so nastala kraška
brezna: Marijino brezno, Migutov brezen (Planina, 1976 ).
Ravninskega sveta v regiji ni veliko, kjer pa je prisoten, je dobro razvita tudi
prometna mreža. Na tem območju je večja koncentracija postajališč in boljša
povezanost z ostalimi deli občine. Tu se nahajata tudi glavna avtobusna postaja in
železniška postaja Škofja Loka. V preostalih delih občine pa je zaradi večje
nadmorske višine, strmejših naklonov prometna infrastruktura slabše razvita.
Ponekod so prisotne makadamske ceste, pomanjkanje avtobusnih linij z mestnim
središčem in slaba razporejenost postajališč javnega potniškega prometa. Predvsem
zahodni del občine ima zaradi razgibanega reliefa najslabše organiziran javni potniški
promet. Relief vpliva na slabšo povezanost mestnega središča z osrednjim delom
Škofjeloškega hribovja

2.2.2. Prst in rastje
Na razvoj prsti in vegetacijo imajo največji vpliv matična podlaga, relief in podnebje.
- Dna dolin in kotlin
Sem uvrščamo obrečne prsti in prsti na pleistocenskih terasah Sorškega polja. Gre
za mlade in slabo razvite prsti na peščenih in prodnatih nanosih ob Selški in
Poljanski Sori ter ob manjših vodotokih. Primerne so predvsem za travnike. Na
pleistocenskih terasah Sorškega polja so se na mlajših terasah izoblikovale rendzine,
na starejših pa evtrične rjave prsti in rjave izprane prsti. Gre za rodovitne, poljedelske
prsti (Urh, 2010).
- Hribovje
Na karbonatnih kamninah (apnenec in dolomit) so zastopane rendzine in rjave
pokarbonatne prsti, medtem ko so na nekarbonatni podlagi nastale kisle rjave prsti.
So globoke in na bolj položnih mestih primerne za obdelavo, medtem ko se plitve
kisle rjave prsti pojavljajo zaradi erozije predvsem na strmih pobočjih (Urh, 2010).
Za Škofjo Loko je značilna visoka gozdnatost, saj gozd pokriva kar 2/3 ozemlja.
Zgornja gozdna meja se giblje med 1500 in 1600 m nadmorske višine. Gozd
najdemo skoraj povsod, razen na območjih, kjer ga je človek umetno izkrčil in
preprečeval, da bi se ponovno pojavil. Strjenih gozdov tako ne najdemo po dolinah,
na poljedelskih območjih ter na vrhovih, kjer so pašniki (Marinček, 1973).
Z vidika prometa so najrodovitnejše prsti prisotne na ravninskem delu, ki je najbolj
primeren za nove prometne trase. Prometnice na Sorškem polju vplivajo na
onesnaženost prsti in podtalnice. Na območjih z visoko gozdnatostjo prevladujejo
manj urejene gozdne poti, katerih uporabljenost ni tako velika.
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2.2.3. Klimatske razmere
V podnebju regije se kažejo poteze prehodnosti od zmernocelinskega podnebja na
vzhodu proti vlažnim vplivom s primorske strani na zahodu iz smeri Baške grape in
Cerkljanskega hribovja ter hladnim alpskim vplivom na severozahodu iz smeri
Bohinjskih gora (Občina Škofja Loka, 2012). Občina Škofja Loka ima zmerno
celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije. Zanj je značilna velika namočenost
(1.300–2.500 mm padavin) z viškom padavin jeseni (Ogrin, Plut, 2009). Količina
padavin je odvisna od lege. Dna dolin prejmejo okoli 1.600 mm padavin letno,
medtem ko je v zahodnem delu regije več kot 1.800 mm dežja letno (Čer, 2012).
Občina ima submediteranski padavinski režim, z glavnim viškom padavin jeseni in
sekundarnim na prehodu pomladi v poletje. Najmanj padavin pade pozimi in v
poletnih mesecih (Ogrin, Plut, 2009).

2.3. Poselitvena struktura občine
2.3.1. Gostota poselitve
Občino Škofja Loka zaznamuje izrazita pokrajinska pestrost. Funkcijsko ter
poselitveno osrednji del občine predstavlja ravnina Sorškega polja, kjer se nahaja
tudi občinsko središče – mesto Škofja Loka s pripadajočimi suburbanimi naselji.
Glede na tip poselitve, tipologije naselij ter gostote poselitve lahko v občini Škofja
Loka ločimo območja gostejše in redkejše poselitve (Prometni institut Ljubljana
d.o.o., 2010).
Na gosto poseljenem Sorškem polju prevladujejo gručasta (Godešič, Reteče, Suha,
…) in deloma obcestna (Virmaše, Sv. Duh, Forme, …) naselja. Zgostitev poselitve se
v obliki urbaniziranih podeželskih naselij nahaja tudi v Poljanski in Selški dolini. V
Selški dolini se nahajajo gručasta naselja (Ševlje, Bukovica, Praprotno, …), v
Poljanski dolini pa gručasta (Zminec, Brode, Gabrk) in deloma razložena (Log nad
Škofjo Loko) naselja. Škofjeloško in Polhograjsko hribovje sta zaradi večjih naklonom
redkeje poseljena. Prevladuje poselitev v obliki zaselkov in samotnih kmetij, ki
beležijo nižjo gostoto prebivalstva. Poselitev v hribovju se je ohranjala predvsem
zaradi prometnih povezav z dolinama Sore in uspešnega gospodarjenja (Prometni
institut Ljubljana d.o.o., 2010).

2.3.2. Poselitvena in gravitacijska območja v Občini Škofja
Loka
Kot posledica poselitvenih razmer, gospodarske usmerjenosti in družbenogospodarskih procesov so v občini nastala tri območja, na katerih se naselja
razlikujejo po gospodarskih dejavnostih, zgradbi in videzu. To so območja urbane
poselitve, urbanizirane podeželske in ruralne poselitve
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2.3.2.1. Območje urbane poselitve
Območje urbane poselitve, ki je na spodnji sliki označeno z rdečo barvo, predstavlja
mesto Škofja Loka s pripadajočimi suburbanimi naselji, med katere spadajo: Stara
Loka, Binkelj, Trnje, Virlog, Papirnica, Vešter, Vincarje, Grenc, Virmaše, Sv. Duh,
Forme, Dorfarje, Trata, Suha, Lipica, Hosta, Pungert, Gosteče, Draga in Puštal. Gre
za naselja z visoko stopnjo poselitve ter nizkim deležem kmečkega prebivalstva.
2.3.2.2. Območje urbanizirane podeželske poselitve
Gre za pet lokalnih središč, ki so na sliki označena z modro obarvanim območjem. Z
namenom enakomernega policentričnega razvoja se načrtuje njihova prostorska in
funkcijska širitev. Primer takega naselja so Reteče, ki bodo s širjenjem prevzele
vlogo lokalnega središča, v katerega naj bi gravitiralo prebivalstvo naselij Godešič in
Gorenja vas–Reteče. Poleg Reteč vlogo lokalnega središča opravljajo še:
Bukovščica severno nad Selško dolino, Bukovica v Selški solini, Sv. Lenart v
Škofjeloškem hribovju ter blizu ležeči naselji Gabrk in Brode v Poljanski dolini.
2.3.2.3. Območja ruralne poselitve
Ruralna poselitev je značilna za redkeje poseljena območja Polhograjskega in
Škofjeloškega hribovja ter nekatera ostala manjša naselja v Poljanski in Selški dolini.
Takšna območja so na spodnji sliki označena z rumenimi in zelenimi točkami.
(Prometni institut Ljubljana d.o.o., 2010).
Slika 3: Območje urbane poselitve

Vir: Kraji – Slovenija, 2012.
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Slika 4: Poselitvena območja v Občini Škofja Loka

Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., 2010, str. 10.

3. PROMET NEKOČ IN DANES
Škofja Loka je že zelo zgodaj predstavljala pomembno točko v prometni povezavi
tega dela Slovenije s Posočjem in Furlanijo. Po Poljanski dolini je že od srednjega
veka naprej potekala pomembna pot do Furlanije, ki je s koncem prve svetovne vojne
in novo nastalo mejo izgubila svoj pomen. Takrat se je ustavil razvoj cestnega
omrežja in se zopet začel šele po drugi svetovni vojni (Planina, 1976).
Železnica, ki je bila od mesta oddaljena 3 km, je prvič stekla mimo Škofje Loke 14.
12. 1870 (Planina, 1976). Pomemben preobrat se je zgodil z izgradnjo Gorenjske
železnice leta 1970, takrat Škofja Loka dobi svojo železniško postajo. Na tem mestu
se je po 2. svetovno vojni prav zaradi bližine železnice intenzivneje začela razvijati
industrija, ki je še danes najbolj zgoščena prav v tej t. i. obrtno-industrijski coni na
Trati (Urh, 2010).
Leta 1953 je takratni Ljudski odbor mestne občine ustanovil podjetje Transturist. To
se je hitro razvijalo in je sedaj med vodilnimi prevoznimi podjetji na Gorenjskem, ki
deluje še danes. Podjetje Transturist je uredilo avtobusno postajo v Škofji Loki in
pomnožilo vozni park za tovorni in osebni promet. Leta 1975 se je Transturist združil
s turistično prometnim podjetjem Creina iz Kranja v skupno podjetje Alpetour
(Planina, 1976).
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Danes ima Škofja Loka najugodnejše povezave s Kranjem in Ljubljano, medtem ko
so povezave skozi Selško in Poljansko dolino slabše, saj prehod v slednjo ovira staro
mesto jedro – Spodnji trg. Zaradi reliefne značilnosti je najbolj razvejano omrežje
lokalnih cest, ki povezujejo hribovsko zaledje s središči na ravnini.

3.1. Javni potniški promet
Javni potniški promet (JPP) predstavlja vse sisteme mobilnosti (avtobus, vlak, taksi
idr.), pri katerih potniki ne potujejo v lastnih vozilih. JPP je namenjen vsem družbenim
skupinam in poteka po v naprej določenih progah, urnikih in cenah voženj. V
primerjavi z osebnim avtomobilskim prometom ima JPP številne prednosti. Zagotavlja
mobilnost z manjšimi finančnimi stroški in je z manjšimi zahtevami po prostoru
energetsko učinkovitejši, povzroča manjše onesnaževanje ter je dostopen vsem
ljudem (Dovečar, 2012).
Slovenija se sooča z precejšnjim upadom javnega potniškega prevoza. Razlogi za to
izhajajo na eni strani iz povečane stopnje motorizacije prebivalstva kot posledica
povečanja standarda in na drugi strani iz neustrezne prometne politike, ki premalo
spodbuja uporabo javnega potniškega prevoza, kot eno izmed okoljsko najbolj
sprejemljivih oblik potniškega prevoza (Prometni institut Ljubljana d.o.o., 2010).
V letu 2011 je bilo v cestnem javnem potniškem prevozu prepeljanih za 6,8 % manj
potnikov kot v letu 2010, opravljenih je bilo tudi 4,2 % manj potniških
kilometrov.Spreminjanje števila prepeljanih potnikov in opravljenih potniških
kilometrov po razdaljah kaže, da se je število potnikov v letu 2011 ob splošnem
zmanjšanju obsega te dejavnosti glede na predhodno leto na relacijah do 20 km
zmanjšalo za 7 %, na relacijah od 21 km do 50 km za 6 % in na razdaljah od 51 do
100 km za 5 %. Tudi potniških kilometrov je bilo opravljenih manj kot v letu 2010, in
sicer pri vseh relacijah za približno 5 % (Statistični urad Republike Slovenije, 2012).
Stalno upada tudi število potnikov mestnega prevoza. Sicer se povečuje število
potnikov v železniškem prometu, vendar je tudi ta lani z dobrimi 16 milijoni potnikov
doživel manjši padec (Statistični urad Republike Slovenije, 2012).
Po drugi strani se potrebe po mobilnosti v Sloveniji povečujejo. Število vozačev se je
od popisa leta 1991 povečalo za dobro petino. Zlasti izrazito se je povečalo število
vozačev, ki potujejo v šolo, število vozačev delavcev se je povečalo za 13 %
(Prometni institut Ljubljana d.o.o., 2010).

3.2. Javni potniški promet v Občini Škofja Loka
Potrebe po povečani mobilnosti se kažejo tudi v Škofji Loki. Med leti 2002 in 2011 se
je število medobčinskih delovnih migrantov povečalo za 8 % (Prometni Institut
Ljubljana d.o.o., 2010).
Iz popisa prebivalstva 2002 je razvidno, da v občini Škofja Loka javni promet
uporablja približno 30 % prebivalstva, medtem ko jih dobrih 70 % za vožnjo na delo
uporablja osebni avtomobil (bodisi kot voznik ali sopotnik). Izmed tistih, ki uporabljajo
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javni promet, jih avtobusni promet uporablja 7 % in 3 % vlak. 15 % se jih na delovno
mesto odpravlja peš ali s kolesom (Popis, 2002).
Razlog za nizko uporabo javnega potniškega prometa je njegova nizka
konkurenčnost v primerjavi z ostalimi načini prevoza, oddaljenost železniške postaje
izven mesta, neskladnost voznega reda vlakov in mestnega avtobusa ter slaba
povezanost medkrajevnih linij z glavno železniško postajo. Težavo predstavlja tudi
razpršena poselitev, kar predstavlja dodatni dejavnik, ki ga je potrebno upoštevati pri
urejanju javnega prevoza. V takšnih predelih občine je javni prevoz slabše
organiziran, in sicer majhna kapaciteta avtobusov na dan, zato ljudje raje posežejo
po osebnem avtomobilu.
Grafikon 1: Načini potovanja na delo in izobraževanje

Vir : Popis, 2002.
Javni prevoz v občini služi predvsem šolarjem in dnevnim migrantom. Izven konic ter
ob sobotah, nedeljah in praznikih je ponudba prevoza nezadostna, redkeje poseljena
območja v hribovitem predelu izven glavnih prometnic razen šolskih prevozov nimajo
ponudbe javnega prevoza. Velik problem predstavlja tudi nepovezanost obeh dolin z
železniško postajo, saj lokalni javni prevoz za porabnike tudi iz tega razloga ni
zanimiv. Prav tako ni direktne povezave za potovanja mimo mestnega središča iz
oziroma v posamezna strjena okoliška naselja (npr. relacija Sv. Duh–Trata, Zminec–
Podlubnik, Sv. Duh–Podlubnik).
Javni prevoz za uporabnike ni privlačen, saj tako geografska kot tudi časovna
razpoložljivost storitev javnega prevoza ni ustrezna (Prometni Institut Ljubljana d.o.o.,
2010).

3.2.1. Razpoložljivost in dostopnost JPP v Občini Škofja Loka
Dostopnost javnega potniškega prometa merimo v oddaljenosti do postaj in
postajališč ter frekvenci voženj. Po standardih dostopnosti oddaljenost od mesta
bivanja, dela in šolanja do postajališč javnega potniškega prometa naj ne bi
presegala 1 km, optimalna oddaljenost do postajališča pa je do 500 m.
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Analiza dostopnosti postajališč je bila narejena z namenom pridobitve podatkov o
potencialnih potnikih posameznega postajališča. Na ta način je bilo ugotovljeno, ali
so postajališča v občini pravilno razporejena, ter izdelan prikaz naselij, ki v občini
nimajo ustreznega dostopa do javnega prevoza. Analiza je bila opravljena na podlagi
prebivalcev živečih znotraj radijev 400 m okoli postajališč mestnih, medkrajevnih in
šolskih linij javnega avtobusnega prevoza. Zaradi večjega vplivnega območja je bilo
za glavno avtobusno postajo Škofja Loka, železniško postajališče Reteče in
železniško postajo Škofja Loka napravljena analizo prebivalcev, živečih znotraj radija
800 m. Analiza radijev je pokazala, kolikšno je število živečih prebivalcev znotraj
radija posameznega postajališča (Prometni institut Ljubljana d.o.o., 2010).
Obravnavane so bile naslednje relacije in gravitacije avtobusnih postaj in postajališč
linij javnega avtobusnega prevoza:
·
·
·
·
·
·
·

Podlubnik–Lipica (linija mestnega prometa),
Škofja Loka–Dorfarje,
Škofja Loka–Bukovščica/Zgornja Luša,
Škofja Loka–Na Logu,
Škofja Loka–Hrastnica,
Škofja Loka–Draga,
Škofja Loka–Godešič

ter postaja in postajališče železniškega prometa:
·
·

železniška postaja Škofja Loka in
železniško postajališče Reteče.

Zaradi slabe resolucije karte z naslovom Razpoložljivost JPP za posamezna območja
v Občini Škofja Loka, ki jo je izdelal Prometni Institut Ljubljana nisem uporabila v
zaključni seminarski nalogi. Spodnji podatki so bili pridobljeni na podlagi omenjene
karte.
Iz karte je bilo razvidno, da predvsem naselja na zahodnem delu občine nimajo
dostopa do JPP. Dostopa do JPP tako nimajo naslednja naselja: Breznica pod
Lubnikom, Crngrob, Sveti Florijan nad Škofjo Loko, Gabrovo, Gabrška Gora, Kovski
Vrh, Križna Gora, Moškrin, Papirnica, Pevno, Pozirno, Rovte v Selški dolini,
Sopotnica, Staniše, Stirpnik, Sv. Petra Hrib, Sv. Tomaž, Valterski Vrh, Bukov Vrh nad
Visokim in Sv. Lenart. Manj kot 15 % prebivalstva ima razpoložljiv JPP v naslednji
naseljih: Sv. Ožbolt, Lipica, Podpulfrca, Suha, Virlog, Spodnja Luša in Strmica. Več
kot 90 % prebivalstva ima dostop do JPP v ostalih naseljih (Prometni institut
Ljubljana d.o.o., 2010).
Na podlagi analize lahko ugotovimo, na katerih mestih bi lahko postavili novo
postajališče za avtobuse in druge oblike javnega prevoza. Ugotovimo, da je kritičen
predvsem zahodni del občine, kjer večina naselij nima postajališča. Kjer pa so
postajališča, so intervali voženj neprimerni. Dobra pokritosti območja s postajališči in
dobro časovno razpoložljivostjo JPP je prisotna na območju občinskega središča in
okolici ter nekoliko slabše, toda v primerjavi z ostalimi deli občine še zmeraj dobro ob
Poljanski dolini.
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Karta 1: Gostota poseljenosti prebivalstva v občini Škofja Loka s prikazom
gravitacijskih območij

Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o., 2010, str. 113.
3.2.2. Avtobusni promet
Po pravilniku o opremljenosti avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih
postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj je avtobusna postaja
prostor, določen za sprejem in odpravo avtobusov. Imeti mora pokrite perone, ki so
urejeni za varno vstopanje in izstopanje potnikov, prostore za zadrževanje potnikov
in voznega osebja. Imeti mora elektronski medij za informacije o voznih redih ali tablo
z objavo izvlečkov iz voznih redov, mesta za prodajo vozovnic, sanitarije ter prometni
urad in s predpisi določeno opremo (Uradni list 2004).
Avtobusni promet lahko uporabljajo vsi prebivalci, tako motorizirani kot
nemotorizirani, in je nepogrešljiv del prometne ponudbe, ki bi jo moralo imeti vsako
večje naselje. Avtobusni promet se zaradi javnega interesa uvršča med javne
dobrine in je torej do neke mere izvzet iz tržnega mehanizma in povpraševanja.
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V Škofji Loki je organiziran mestni in medkrajevni promet. Poleg rednih linij se izvaja
tudi šolski (8 postajališč) in delavski prevoz (2 postajališči). Mestnemu avtobusnemu
prometu služi 11 postajališč, medkrajevnemu prometu 36 postajališč in glavna
avtobusna postaja (Prometni Institut Ljubljana d.o.o., 2010).
3.2.2.1. Mestni avtobusni promet
Linija mestnega avtobusnega prometa v Škofji Loki poteka na relaciji Podlubnik–
Stara Loka–Škofja Loka–Plevna–Stari Dvor/Frankovo–Trata MD–železniška postaja
Škofja Loka–Kroj–Lipica (Prometni Institut Ljubljana d.o.o., 2010).
Povezuje bivalna naselja z mestom Škofja Loka, železniško postajo, obrtno–
industrijsko cono in pokopališčem. Prevoz se izvaja vse dni v letu od ponedeljka do
sobote, ob nedeljah prevoz ni organiziran. V času šolskih počitnic se prevoz izvaja
enako kot od ponedeljka do petka (Alpetour, 2012).
V sklopu celovite trajnostne okoljske akcije »Loško je ekološko« se je v Občini
Škofja Loka s 1. 4. 2012 začela tudi posebna akcija »Vsi na mestni avtobus«. S to
akcijo in novim pogostejšim režimom vožnje mestnega avtobusa – z znanim
intervalom na 15 minut – je občina želela Eko-Loški bus predstaviti kot okolju in
uporabniku najbolj prijazno, varno in varčno obliko javnega mestnega prometa. Na
avtobusni liniji na relaciji Podlubnik–Lipica–Podlubnik v Škofji Loki je tako od 1. 4.
2011 zagotovljen 15-minutni interval od ponedeljka do petka med 5. in 18.30 uro in
30-minutni interval od ponedeljka do petka med 18.30 in 22.30 uro ter v soboto med
5.30 in 14.30 uro.
Na občini Škofja Loka so s povečano subvencijo za avtobusni prevoz mestno
avtobusno linijo želeli narediti tudi cenovno bolj privlačno in dostopno vsem
občanom. Cena enosmerne vozovnice je tako sedaj 0,50 EUR.
Glavni cilj akcije »Loško je ekološko« je preusmeriti potovanja iz avta na avtobus. Z
dodatnimi odhodi avtobusov in nižjimi cenami vozovnic je začelo naraščati število
potnikov. Število potnikov se je iz 107.328 v letu 2010 povečalo na 158.079 potnikov
v letu 2011 oziroma za 47,3 %. Število prepeljanih potnikov se povečuje tudi letos.
Pričakovanja so, da se bo število potnikov na mestni avtobusni liniji povečevalo tudi v
prihodnje in se potem ustalilo na okoli 1.000 potnikov na delovni dan oziroma nad
200.000 prepeljanih potnikov na leto. (Loško je ekološko, Občina Škofja Loka,
2012).
Slabša pokritost linije se kaže v času šolskih počitnic ter ob sobotah, nedeljah in
praznikih. Vozne rede mestnega prometa je potrebno uskladiti z odhodi potniških
vlakov z železniške postaje Škofja Loka .
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Slika 5: Potek linije mestnega avtobusnega prometa v Škofji Loki

Vir: Alpetour, 2012.
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Slika 6: Postajališče mestnega avtobusa na glavni avtobusni postaji

Foto: Vujić Diana, 2012.
3.2.2.2. Medkrajevni avtobusni promet
Glavne linije medkrajevnega avtobusnega prometa v Škofji Loki:
· Škofja Loka–Kranj,
· Škofja Loka–Hrastnica,
· Škofja Loka–Gorenja vas,
· Škofja Loka–Železniki skupaj s smerema: Luša in Bukovščica,
· Škofja Loka–Reteče–Medvode,
· Škofja Loka–Draga/Sora–Medvode
Najboljše avtobusne povezave so v smereh Gorenja vas, Kranj in Medvode,
najslabše pa v smereh proti Hrastnici in Bukovščici in Zgornji Luši. Obe smeri se
priključita liniji za Železnike. Najboljše avtobusne povezave v času šolskih počitnic so
v smereh Kranj, Železniki in Medvode, medtem ko za Hrastnico ter Zgornjo Lušo in
Bukovščico v tem času avtobusnih povezav ni. Število avtobusnih povezav ob
nedeljah in praznikih ni za Hrastnico, Medvode preko Drage ob Sori, Bukovščice in
Zgornje Luše (Prometni Institut Ljubljana d.o.o., 2010).
Avtobusi na relaciji proti Kranju imajo ustrezno število povezav v delovnih dneh – v
času šolskega pouka in za čas počitnic ter ob sobotah ter nedeljah in praznikih.
Primerne povezave so tudi za smer Medvode in Gorenja vas, nekoliko slabše so le v
času šolskih počitnic ter nedeljah in praznikih. Na relaciji Škofja Loka–Železniki so
avtobusne povezave zadovoljive le v delovnih dnevih. Slabe so povezave ob
sobotah, nedeljah in praznikih. Najslabše so povezave v smeri proti Hrastnici.
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Grafikon 2: Dnevno število avtobusnih povezav na posamezni relaciji

Vir: Prometni Institut Ljubljana d.o.o., 2010, str. 57.
Analiza posameznih relacij:
Škofja Loka–Na Logu–(Gorenja vas)
Avtobusna linija Škofja Loka–Na Logu–(Gorenja vas) ima najboljše povezave v
jutranjem času od 6. do 10. ure, ter v popoldanskem času od 12. do 15. ure. V
delovnem dnevu izven časa šolskih počitnic na omenjeni relaciji v obe smeri skupaj
vozi 46 avtobusov, v delovnem dnevu v času šolskih počitnic 27 avtobusov, ob
sobotah 10 ter ob nedeljah in praznikih 6 avtobusov (Alpetour, vozni red 2012).
Škofja Loka–Dorfarje–(Kranj)
Avtobusna linija Škofja Loka–Dorfarje–(Kranj) je aktivna od 5.10 ure do 22.40 ure.
Linija ima najboljše povezave v jutranjem času od 6.10 do 8.10 ure (nato do 12.00
ure vozi avtobus na vsako uro) ter v popoldanskem času od 12.10 do 15.10 ure.
Vidimo lahko, da je največ povezav v času, ko se ljudje odpravljajo na izobraževanje
ali na delu, ter v času, ko se vračajo nazaj. V delovnem dnevu izven časa šolskih
počitnic na omenjeni relaciji v obe smeri skupaj vozi 70 avtobusov. (Alpetour, vozni
red 2012).
Škofja Loka–Ševlje (Železniki)
Avtobusna linija Škofja Loka–Ševlje (Železniki) ima najboljše povezave v jutranjem
času od 5.35 do 07.18 ure ter v popoldanskem času od 14.20 do 15.15 ure. V
popoldanskem času omenjena linija nima tako izrazitega koničnega časa, kot je to
opazno na ostalih relacijah. V delovnem dnevu, izven šolskih počitnic vozi na
omenjeni relaciji v obe smeri 36 avtobusov, od sobotah 6 ter ob nedeljah in praznikih
prav tako 6 avtobusov. Na tej relaciji lahko opazimo slabo pokritost z avtobusi ob
vikendih in praznikih (Alpetour, vozni red 2012).
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Škofja Loka–Reteče–(Medvode)
Avtobusna linija Škofja Loka–Reteče–(Medvode) ima urejen taktni avtobusni promet,
saj se linija nadaljuje do Ljubljane (Prometni Institut Ljubljana d.o.o., 2010). Avtobusi
z nekaj manjšimi prekinitvami vozijo v obe smeri na 30 minut. V delovnem dnevu
izven časa šolskih počitnic na omenjeni relaciji v obe smeri skupaj vozi 60 avtobusov,
v delovnem dnevu v času šolskih počitnic 44 avtobusov, ob sobotah 45 ter ob
nedeljah in praznikih 22 avtobusov (Alpetour, vozni red 2012). Delavski avtobusi v
času menjave delovne izmene v Predilnici in EGP-ju ustavljajo tudi na postajališčih
Škofja Loka Predilnica in Škofja Loka EGP (Prometni Institut Ljubljana d.o.o., 2010).
Avtobusni promet na liniji Škofja Loka–Medvode je aktiven v času od 04.35 ure do
21.10 ure (Alpetour, vozni red 2012).
Škofja Loka–Hrastnica
Avtobusna linija Škofja Loka–Hrastnica spada v slabo pokrite relacije avtobusnega
potniškega prometa. V delovnem dnevu izven časa šolskih počitnic na omenjeni
relaciji v obe smeri skupaj vozita le 2 šolska avtobusa, medtem ko v delovnem dnevu
v času šolskih počitnic, ob sobotah, nedeljah in praznikih ni avtobusnih povezav
(Prometni Institut Ljubljana d.o.o., 2010).
Karta 2: Smeri avtobusnih linij

Vir: Prometni Institut Ljubljana d.o.o., 2010, str. 51.
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Slika 7: Glavna avtobusna postaja Škofja Loka

Foto:Vujić Diana, 2012.
3.2.3. Železniški promet
V občini Škofja Loka se nahaja ena železniška postaja (železniška postaja Škofja
Loka) in eno postajališče (železniška postaja Reteče). Po pravilniku so železniška
postajališča tista mesta ob progi, ki so namenjena le za vstopanje in izstopanje
potnikov. Železniška postaja je po definiciji prometno mesto ob progi z najmanj eno
kretnico, na katerem se ureja železniški promet nasprotnih in zaporednih vlakov oz.
se poleg potniškega prometa odvija tudi tovorni promet (Uradni list, 2009).
Železniška transportna infrastruktura oz. omrežje je vpeto v nacionalne in
mednarodne prometne tokove. Železniški transport je ob dejstvu, da imamo
večinoma enotirne in dvotirne proge, soodvisen promet tako na nivoju nacionalnega
kakor mednarodnega prometnega toka. To pomeni, da je potrebna sistemska
regulacija vožnje vlakov glede na razporejenost z intervali sleditve in regulacijo
reševanja (Krajnc, Pipan, 2010).
Prek občine poteka glavna železniška proga, in sicer v skupni dolžini približno 6,8
km. Železnica poteka po robu občine na Sorškem polju in ima glavno postajo Škofja
Loka na Trati ter postajališče v Retečah. Reteče so postajališče s prevoznim tirom,
na katerem ustavljajo le lokalni potniški vlaki (Občina Škofja Loka, 2012).
Na postaji Škofja Loka se nahaja večje število tirov, na katerih se zaradi enotirne
proge izvajajo križanja potniških in tovornih vlakov ter nakladajo vagonske pošiljke v
tovornem prometu. (Prometni Institut Ljubljana d.o.o., 2010). V neposredni bližini
železnice so večja podjetja Jelovica, Termo, LTH, Predilnica in Šolski center (Večina
od njih danes ne deluje več). Na posamezna območja industrije neposredno mejijo
stanovanjska območja, na severu je naselje Trata, na jugu je Hafnerjevo naselje.
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Obe območji ločuje železniška proga in manipulativni tiri (Prometni Institut Ljubljana
d.o.o., 2010).
Železnica je neposredno dostopna samo ljudem, ki bivajo in delajo na tem območju,
saj je od mesta Škofja Loka oddaljena 2 km. Drugim je dostopna prek avtobusne
zveze ali sistema »parkiraj in se pelji«. Ravno zaradi dislociranosti železniške postaje
izven centra občinskega središča oziroma le dveh železniških postaj je železnica
premalo izrabljena, večjo uporabo predvsem v potniškem prometu omejuje
neustrezna progovna kapaciteta, zato je nujna izgradnja drugega tira železniške
proge Ljubljana–Jesenice ter tudi rekonstrukcija železniške postaje Škofja Loka
(Občina Škofja Loka, 2012).
Iz Škofje Loke poteka največ dnevnih migracij v smeri proti Kranju in Ljubljani. To
pomeni, da dnevno v omenjenih smereh potuje precej potnikov, v večini pa javnega
prometa, še posebej železniškega, ne uporabljajo. Ker postopanje med posameznimi
linijami in podsistemi javnega potniškega prometa pomenijo za potnike dodatne
časovne omejitve, je potrebna neposredna povezava medkrajevnih avtobusnih linij z
železniško postajo Škofja Loka. Navezava avtobusnih linij je smiselna predvsem iz
smeri Gorenja vas in Železniki v jutranjem in popoldanskem času. Ljudem tako iz
omenjenih smeri na glavni avtobusni postaji v Škofji Loki ne bi bilo potrebno še
enkrat presesti na mestni avtobus, ki pelje do železniške postaje. V popoldanskem
času pride do problema neusklajenosti avtobusnega in železniškega voznega reda.
Potnik mora tako na prevozno sredstvo, ki bi ga peljalo do centra čakati tudi do pol
ure. Z vidika potnika bi bilo potrebno vozne rede uskladiti tako, da čakalni čas ne bi
bil daljši od 5 do 10 min (Prometni Institut Ljubljana d.o.o., 2010).
Za analizo povezav (linij) in intervalov potniških vlakov javnega železniškega
potniškega prometa Občine Škofja Loka sem upoštevala veljavni vozni red za
obdobje 2011/2012. Ugotovila sem, da uporabniki železniške postaje Škofja Loka in
Reteče večinoma gravitirajo v Ljubljano in Kranj. V spodnji preglednici so prikazani
vozni časi potniških vlakov.
Preglednica 1: Matrika potovalnih časov potovanja z vlakom med posameznimi kraji
(v minutah)
Relacija

Ljubljana

Reteče

Škofja Loka

Kranj

Ljubljana

/

20

24

33

Reteče

0

/

4

13

Škofja Loka

24

4

/

9

Kranj

33

13

9

/

Vir: Slovenske železnice, vozni red za obdobje 2011/2012.
Število vlakov na dan se razlikuje glede na to, ali vozijo v času delovnih dni ali ob
sobotah nedeljah in praznikih.
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Preglednica 2: Število vlakov v delovnem dnevu
Železniška
postaja

Škofja Loka

Število vlakov s postankom v smeri
Ljubljana – Kranj

Število vlakov s postankom v
smeri Kranj – Ljubljana

19

16

Reteče
17
Vir: Slovenske železnice, vozni red za obdobje 2011/2012.
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V času delovnih dni (s šolskim poukom) vozi v smeri Ljubljana–Škofja Loka 19
vlakov, ki vozijo v času med 04.44 in 20.25 uro. V nasprotni smeri Škofja Loka–
Ljubljana vozi 16 vlakov, v času med 5.23 in 21.10 uro.
Preglednica 3: Število vlakov ob sobotah, nedeljah in praznikih
Železniška
postaja

Škofja Loka

Število vlakov s postankom v smeri
Ljubljana – Kranj

Število vlakov s postankom v
smeri Kranj – Ljubljana

6+3

6

Reteče
6
Vir: Slovenske železnice, vozni red za obdobje 2011/2012.

6

Iz tabele lahko razberemo, da je pokritost z vlaki med vikendi in prazniki veliko slabša
kot med delovnim dnem, saj vozi le 6 parov potniških vlakov. Med vikendom in
prazniki vozijo vlaki na relaciji Ljubljana–Škofja Loka med 06.55 in 20.25 uro, v
nasprotni smeri Škofja Loka–Ljubljana pa med 6.20 in 21.10 uro.
Analiza voznega reda je pokazala dobro pokritost z vlaki v delovnih dnevih; v
jutranjem koničnem času med 04.44 in 06.47 uro vozijo trije potniški vlaki. Slabša je
pokritost med 08.00 uro in 13.00 uro, v tem času vozi le 5 potniških vlakov v obe
smeri. Slabše sta pokrita tudi popoldanski in večerni izven konični čas. Zadnji vlak iz
Ljubljane proti Škofji Loki odpelje ob 20.25 uro, kar pomeni, da se po tej uri iz
Ljubljane ni več možno peljati z vlakom.
Ob delavnikih v Škofji Loki vstopi oziroma izstopi okrog 9.000 potnikov, ob koncu
tedna okrog 450 potnikov. Velika večina jih potuje na relaciji Škofja Loka–Ljubljana in
obratno (zaposleni, dijaki, študenti). V smeri proti Ljubljani sta najbolj zasedena
jutranja vlaka 2405 (odhod iz Škofje Loke ob 6.56 uri), 2419 (odhod ob 7.16 uri). V
smeri Ljubljana–Škofja Loka so najbolj zasedeni vlaki v popoldanski konici: 2408
(odhod iz Ljubljane ob 14.45 uri), 2420 (odhod ob 15.25 uri) in 2424 (odhod ob 16.19
uri). Vlaki na progi Ljubljana–Jesenice so sicer povprečno 37-odstotno zasedeni
(razmerje potniški kilometri/sedežni kilometri) (Slovenske železnice, 2012). Največje
število ljudi uporablja vlak v jutranjem koničnem času, ko se ljudje z vlakom
odpravljajo na delovna mesta v Ljubljano ter šolo.
Analiza javnega železniškega prometa je pokazala slabo povezanost občine z
ostalimi pomembnimi središči (Ljubljano in Kranjem). Slabost se kaže predvsem v
slabih železniških povezavah izven koničnih časov. Glavna ovira do izboljšanja
železniškega prometa je enotirna železniška proga Ljubljana–Jesenice, ki ima
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omejene infrastrukturne zmogljivosti in zapletene tehnološke procese odvijanja
prometa, kar onemogoča povečanje števila potniških vlakov.
3.2.3.1. Ureditev železniške postaje Škofja Loka
Občina in Slovenske železnice so pristopile k kratkoročni in dolgoročni ureditvi
območja železniške postaje. Kratkoročna ureditev predvideva ureditev perona s
podhodom in ureditev parkiranja osebnih vozil in koles. Dolgoročna tema je obnova
perona. Predvidena je namreč širitev perona, ki je sedaj popolnoma neprimeren, saj
je ob križanju vlakov zadrževanje na peronu med obema vlakoma nevarno (Utrip,
junij 2011, str. 8).
Predvidena je tudi preureditev postajališča v Retečah z ureditvijo dostopa do
postajališča in ureditev mirujočega prometa (parkiranje in ustavljanje osebnih
avtomobilov in koles za potrebe prestopa potnikov).
Slika 8: Železniška postaja Škofja Loka

Foto: Vujić Diana, 2012.

3.2.4. Kolesarski promet
V razvitih evropskih deželah se kolo iz ekonomskih, ekoloških in rekreacijskih
razlogov ponovno vključuje v prometni sistem, kjer dobiva vse večjo vlogo in pomen.
S kolesarjenjem se ukvarja širok krog ljudi, ne glede na starost in statusni položaj v
družbi.
Nacionalna strategija in prometna politika spodbujata razvoj nemotoriziranega
prometa, kolesarske infrastrukture in uporabo koles povsod, kjer je to možno in
smiselno (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012). Države se zavzemajo za
vzpodbujanje spremembe izbire prometnega sredstva v mestih in nadomestitev vsaj
dela vsakodnevnih avtomobilskih prevozov s kolesarjenjem.
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Zaradi turističnih, športno-ljubiteljskih ali preventivno-zdravstvenih razlogov se v
zadnjem času v Sloveniji vse več ljudi ukvarja tudi z rekreacijskim kolesarjenjem v
čistem, prijaznem okolju izven velikih mest. Urbanisti, načrtovalci in prometni
strokovnjaki kolesarskemu in peš prometu zato namenjajo vedno več pozornosti
(Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012).
V Občini Škofja Loka se pojavljata dve vrsti kolesarskega omrežja:
· kolesarsko omrežje, namenjeno rekreaciji, in
· kolesarsko omrežje v funkciji vsakodnevnega nadomeščanja drugega
prevoznega sredstva.
Zahtevnejšim kolesarskim navdušencem so v krajih ob Selški in Poljanski Sori na
voljo urejene gorske kolesarske poti po raznolikem Škofjeloškem hribovju, ljubiteljem
lagodnejših kolesarskih izletov pa številne lahko dostopne tematske poti ter Loški
kolesarski krog – krožna ravninska kolesarska pot okoli Škofje Loke. Loški kolesarski
krog obsega približno 30 km in je primeren za srednje kondicijsko pripravljene
kolesarje z gorskim kolesom. Krožna kolesarska pot se začne pri Turizmu Škofja
Loka in vodi proti Crngrobu do gotske cerkve Marijinega oznanjenja in naprej do
naselja Dorfarje. Pot se nadaljuje na Sorško polje proti vasi Trata in naprej skozi
gozd do naselja Godešič. Mimo cerkve sv. Miklavža se pot spusti do vasi Pungert in
Hosta, od tam naprej do Puštala in Spodnjega trga, krog se nato zaključi pri Turizmu
Škofja Loka (Bogataj, Žlebir, Zavrl, 2012). Pri kolesarskih vzponih je kolesarjem v
veliko pomoč zemljevid Loške kolesarske poti z vrisanimi in opisanimi 12 etapami ter
z informacijami o dodatni turistični ponudbi o poteh.
Slika 9: Loški kolesarski krog

Vir: Turizem Škofja Loka, 2012.
Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št.
33/06 in njegove dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS,
št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 6. redni seji 12. 5. 2011 sprejel
odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofja Loka.
Skupna dolžina javnih poti za kolesarje v Občini Škofja Loka znaša 8,463 km.
Na podlagi tega odloka so javne kolesarske poti na odsekih prikazanih v preglednici
4 (Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofja
Loka. Lex Localis, 2012 ).
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Preglednica 4: Odlok poti, namenjene kolesarjenju

Vir : Lex Localis, 2012.

3.2.5. Hoja kot rekreacijska dejavnost
Peš hoja je navadno opredeljena kot rekreacijska dejavnost. Sedaj sta v Škofji Loki
dve glavni peš osi, ki potekata v smeri sever-jug in vzhod-zahod ter se križata na
južnem robu Mestnega trga. Pomembnejša pešpot je speljana tudi iz blokovskega
naselja Podlubnik proti mestnemu središču. Osnovni peš osi sestavljata:
·

smer sever-jug: Šolska ulica, Kapucinski, Cankarjev in Mestni trg ter Kopališka
ulica; na severu se pot nadaljuje proti Kamnitniku, na jugu na kopališče v
Puštalu in na obrežje Poljanske Sore;

·

smer vzhod-zahod: pot od Loškega gradu do Spodnjega trga in čez most do
cerkve Sv. Križa; na vzhodu se pot nadaljuje proti Lubniku, na zahodu proti
Stenu (Prometni Institut Ljubljana d.o.o., 2010).
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Karta 3: Osnovni peš osi

Vir: Najdi. si zemljevid, 2012.

3.3. Opremljenost postaj in postajališč
Obravnavana so postajališča mestnih in medkrajevnih linij ter postajališča šolskih in
delavskih avtobusov. Terensko delo je obsegalo popis izbranih kriterijev postajališč,
postajališča sem tudi fotografirala ter beležila pomembne karakteristike. Namen je
dobiti stanje o kakovosti postajališč in njihovi opremljenosti.
Glede na standarde kakovosti sem izbrala avtobusna postajališča, ki so postavljena
na pomembnejših relacijah in jih ljudje najpogosteje uporabljajo: glavno avtobusno
postajo Škofja Loka, železniško postajo Škofja Loka in železniško postajališče
Reteče.
Ocenjevanje je potekalo po naslednjih kriterijih:
·
·
·

infrastrukturna opremljenost
informiranost potnikov
intermodalnost
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Ocenjevanje infrastrukturne opremljenosti
Ocenjevanje infrastrukturne opremljenosti postajališč je obsegalo ocenjevanje
prisotnosti sledečih kategorij:
· postajališče1 ima infrastrukturo za varovanje potnikov pred vremenskimi vplivi
(zavetišče, nadstrešek ali čakalnica);
· opremljenost postajališča s sedišči za čakajoče;
· opremljenost postajališča s košem za smeti;
· vrste talnih površin na katerih ustavlja vozilo javnega prevoza in površin za
čakajoče. Kategoriji ocenjevanja sta bili asfaltna in makadamska površina;
· ocenjevanje prisotnosti javne razsvetljave v bližini postajališča.
Informiranost
Informiranost je bila ocenjena glede na :
· oznake imen postajališč in ustreznost zapisanega imena,
· prikaz veljavnega voznega reda avtobusnih linij,
· prisotnost sheme avtobusnih linij mestnega ali medkrajevnega prometa
(Prometni Institut Ljubljana d.o.o.).

3.3.1. Avtobusna postaja Škofja Loka
Na podlagi dela na terenu sem ugotovila, da je najbolje opremljeno prometno mesto
za odpravo potnikov glavna avtobusna postaja Škofja Loka, saj izpolnjuje vse zgoraj
naštete kriterije ocenjevanja, razen shem avtobusnih linij. Nasproti avtobusne postaje
se nahaja parkirišče, kjer lahko ljudje parkirajo avtomobil ter pot nadaljujejo z
avtobusov. Je edina avtobusna postaja, ki ima čakalnico.

3.3.2. Relacija Škofja Loka–Bukovščica–Zgornja Luša
Na tej relaciji se v Selški dolini nahajata naselji Bukovščica in Zgornja Luša, ki ju
medkrajevni promet povezuje z občinskim središčem. Na postajah medkrajevnih linij
se nahajajo ustrezna izogibališča in zavetišča za čakajoče, ki so opremljena s
klopmi, koši za smeti, ustrezno razsvetljavo in veljavnim voznim redom.

3.3.3. Relacija Stari Dvor–Dorfarje
Na relaciji Stari Dvor–Dorfarje se nahajajo postajališča, ki naselja povezujejo s Škofjo
Loko in Kranjem. Postajališča na tej relaciji so med bolj opremljenimi. Vse postaje so
zavetišča, kar pomeni, da čakajoče varujejo pred dežjem in vetrom. Vsa postajališča
so v večernem času dovolj dobro osvetljena, ustrezno označena s prometnim
znakom, ki označuje avtobusno postajališče, ter z imenom postajališča (izjema
postajališče Stari Dvor). Postajališča so opremljena s klopco, košem za smeti,
veljavnim voznim redom, ne pa tudi shemo avtobusne linije. Zaradi večjih robnikov so
nekatera postajališča nedostopna za osebe na invalidskih vozičkih. Največja
pomanjkljivost se kaže v odsotnosti stojal za kolesa in parkirišč.

1

Postajališče z nadstreškom čakajoče varuje pred padavinami, ne pa tudi pred vetrom iz vseh treh
strani. Postajališča z zavetiščem čakajoče varuje tako pred dežjem kot tudi vetrom.
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Slika 10: Avtobusno postajališče v Svetem Duhu

Foto: Vujić Diana, 2012.
3.3.4. Relacija Podlubnik–Lipica
Podlubnik (obračališče)–Trnje–Stara Loka–Škofja Loka–Avtobusna postaja Škofja
Loka–Plevna–Stari Dvor–Stari Dvor–Frankovo–Trata MD–Škofja Loka ŢP–Škofja
Loka Predilnica–Škofja Loka Kroj–Škofja Loka EGP–Lipica (obračališče).
Slika 11: Postajališče v Lipici

Foto: Vujić Diana, 2012.
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Slika 12: Obračališče v Lipici

Foto: Vujić Diana, 2012.
Preglednica 5: Opremljenost postaj na relaciji Podlubnik–Lipica
Ime
postaje
Podlubnik
Trnje
Stara
Loka
Škofja
Loka
Avtobusna
postaja
Škofja
Loka
Plevna
Stari Dvor
Frankovo
naselje
Trata MD
železniška
postaja
predilnica
Kroj
Škofja
Loka EGP
Lipica

Talna
površina
asfalt/
makadam
asfalt
asfalt

Oznaka
imena
postajališča
X
X

zavetišče

asfalt

X

X

zavetišče

asfalt

X

X

asfalt
asfalt
asfalt

X
X
X

X
X
X

Zavetišče/
nadstrešek/
brez strehe
brez strehe
zavetišče

Sedišča
X

zavetišče
brez strehe
zavetišče

Koš
za
smeti

/

Veljavni
vozni
red

Shema
avtobusni
h
linij
X
X

nadstrešek
nadstrešek

X
X

asfalt
asfalt

X
X

X
X

nadstrešek
brez strehe
brez strehe

X
X
X

asfalt
asfalt
asfalt

X
X

X
X
X

rez strehe
zavetišče

X

asfalt
asfalt

X
X

X

X

Avtor: Vujić Diana, 2012.
Znotraj relacije se nahaja 11 postajališč mestne linije, 7 postajališč medkrajevnega
prevoza, dve postajališči delavskega avtobusa in glavna avtobusna postaja. Razen
ob glavni avtobusni postaji in železniški postaji se na območju ne nahaja večjih
parkirišč za izvajanje intermodalnosti prometa tako za avtomobilski kot tudi za
kolesarski promet. Le dobra polovica postaj ima urejeno zavetišče ali vsaj streho.
Vidni napis o imenu postaje ima samo glavna avtobusna postaja. Vsaj ena ustrezno
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urejena klop se nahaja na približno 6 postajališčih, medtem ko je koš za smeti
prisoten skoraj v bližini vseh postajališč. Postajališča so dobro opremljena z
veljavnimi voznimi redi, medtem ko se kot pomanjkljivost pokaže odsotnost shem
avtobusnih linij. Vsa postajališča se nahajajo na asfaltnih površinah, z javno
razsvetljavo je ponoči osvetljenih približno 70 % postajališč.
3.3.5. Relacija Škofja Loka–Reteče
Postajališči sta primerno urejeni, saj izpolnjujeta večino od zgoraj naštetih kriterijev.
Kot pomanjkljivost se pokaže odsotnost shem avtobusnih linij. Tudi na tej relaciji v
bližini postajališč ni prisotnih parkirišč za avtomobile kot tudi ne za kolesa.
Slika 13: Postajališče Godešič

Foto: Vujić Diana, 2012.
3.3.6. Relacija Škofja Loka–Na Logu
Relacija Škofja Loka–Na Logu je z vidika infrastrukturne urejenosti postajališč dobro
urejena. Postaje v smeri proti Škofji Loki imajo ustrezno urejeno asfaltno izogibališče
za avtobuse in zavetišče. Postaje imajo klopco, koš za smeti, vozni red, osvetljavo.
Na drugi strani so postajališča v smeri postajališča Na Logu slabše urejena, večina
ima ustrezno izogibališče, na katerem ustavljajo šolski avtobusi (izogibališča so na
nekaterih postajah makadamska). Na njih čakajoče pred vremenskimi vplivi ne
varujejo nadstreški ali zavetišča, na večini postaj ni zapisanega voznega reda in
ostale čakajočim namenjene infrastrukture (klop, koš za smeti in javna razsvetljava).
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Slika 14: Postajališče v Zmincu, v smeri proti Škofji Loki

Foto: Vujić Diana, 2012.
3.3.7. Železniška postaja Škofja Loka in postajališče Reteče
Železniška postaja je glede na kriterije opremljenosti dobro opremljena, potrebne so
le določene ureditve. V bližini železnice se nahajata dve parkirišči na način P+R
(ang. park and ride), za voznike, ki pot nadaljujejo z železniškim prevozom. Velika
gneča parkirnih vozil pred železniško postajo govori o dejstvu, da je potrebno v
prihodnosti parkirišča ustrezno urediti. Na razpoložljivih zemljiščih je na razpolago
približno 180 neurejenih parkirnih mest. Na novo se na železniški postaji nahajajo
tudi kolesarska stojala. Železniško postajališče Reteče je manjše poslopje, sicer
slabše urejeno, brez klopi in parkirišča. Na postajališču so prisotna stojala za kolesa.
Slika 15: Stojala za kolesa na železniški postaji Škofja Loka

Foto: Vujić Diana 2012.
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Slika 16: Železniško postajališče Reteče

Foto: Vujić Diana, 2012.

3.4. Analiza postajališč
V povprečju so postajališča v Škofji Loki srednje dobro opremljena. Slabša je
opremljenost na relaciji Škofja Loka–Na Logu, v smeri proti Logu. Prevladujejo
postaje, ki potnike ne varujejo pred dežjem in vetrom, tudi tu so nekatera postajališča
brez oznak in voznih redov. Izjema na tej relacije je postajališče Na Logu, ki v
primerjavi z ostalimi postajališči zadostuje večini od zgoraj navedenih kriterijev.
Z vidika infrastrukturne opremljenosti postajališč je pomembna prisotnost ustreznega
varovanja potnikov pred vremenskimi vplivi. Na terenu sem preverjala, ali se na
postajah nahaja nadstrešek, zavetišče ali čakalnica.
Čakalnica je prisotna le na glavni avtobusni postaji, polovica postajališč nima
zavetišča ali vsaj nadstreška, ki bi potnike varovala pred vremenskimi vplivi. Na ostali
polovici postaj so prisotna zavetišča ali vsaj nadstrešek. Z zavetišči je najbolje
opremljena relacija Škofja Loka–Dorfarje v obe smeri. Zavetišča so predvsem
pomembna za tiste postaje, na katerih vstopa večje število potnikov.
Podobno razmerje je tudi pri opremljenosti postajališč s klopmi in koši za smeti. Klopi
po večini vsebujejo postajališča, ki vsebujejo nadstrešek ali zavetišče, koši so bolj
pogosti in prisotni v neposredni bližini približno 65 % postajališč. Menim, da bi morali
klopi postaviti na vsa postajališča, za udobno čakanje potnikov.
Zaradi same varnosti in prijetnosti čakanja je primerno, da so postajališča ustrezno
osvetljena ali se vsaj v njihovi bližnji okolici nahaja delujoča javna razsvetljava. Taka
svetila so prisotna na večini postaj v občini.
Za ustrezno informiranje potnikov sem bila pozorna, ali so postajališča ustrezno
poimenovana in na prisotnost voznih redov. Vozni redi se nahajajo na približno 80 %
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postajališč (brez voznega reda so nekatera postajališča v Poljanski in Selški dolini),
medtem ko so napisi imen po večini prisotni na postajališčih, ki so urejena z
zavetiščem ali nadstreškom.
Na nobeni postaji ni bilo opaziti shem linij javnega ali medkrajevnega prevoza.
Podatek glede dostopnosti postajališč za invalide je slabši, saj je zelo malo
postajališč primernih za dostop osebam na invalidskem vozičku.
Glavni predlogi za izboljšanje kakovosti postajališč so tako naslednji:
· vozni red, ime postaje,
· obnova talnih označb avtobusnega postajališča (»BUS«),
· ureditev talnih površin na postajališču,
· koš, klop,
· zavetišče ali vsaj nadstrešek, razsvetljava
· sheme avtobusnih linij,
· dostop za invalide,
· stojala za kolesa pri vsakem postajališču in več urejenih parkirišč za osebna
avtomobila,
· prilagajanje voznih redov avtobusnega prevoza z voznimi redi železniškega
prevoza.
Vsa postajališča niso pomanjkljivo opremljena, toda še vseeno je premalo postajališč
z vso potrebno infrastrukturo; potrebno je izboljšanje na tem področju. Izboljšanje je
še posebej zaželeno na postajališčih, kjer se dnevno zamenja večje število potnikov.
V kolikor je cilj potovanja mesto Škofja Loka, se intermodalnost lahko odvija na
postajališčih medkrajevnih linij javnega prevoza, do katerih se potniki pripeljejo s
kolesom ali osebnim avtomobilom in nato z javnim prevozom nadaljujejo pot v
občinsko središče. Zaradi oddaljenosti Ljubljane in Kranja, ki sta pomembni
zaposlitveni središči, se občani do železniške postaje pripeljejo z osebnim
avtomobilom in pot nadaljujejo z javnim železniškim prevozom.
Pregled postajališč je pokazal, da se parkirišča za osebni avtomobilski prevoz,
katerih namen je nadaljevanje potovanja z javnim prevozom, nahajajo samo v bližini
avtobusne postaje Škofja Loka in v bližini železniške postaje. Podobno je tudi s
kolesarko infrastrukturo, saj se stojala za kolesa nahajajo samo na glavni avtobusni
postaji ter železniški postaji Škofja Loka in Reteče. Da bi se v občini povečala
intermodalnost, bi tako veliko pripomogla stojala za kolesa ob pomembnejših
postajališčih, kjer je večje število potnikov in več urejenih parkirišč .
Kot že omenjeno, se ob železniški postaji nahaja avtobusno postajališče, na katerem
imajo postanke mestni in medkrajevni avtobusi. Če primerjamo odhode avtobusov in
vlakov izpred železniške postaje, ugotovimo, da je moral potnik pred začetkom akcije
»Loško je ekološko« čakati tudi do pol ure, kar je pomenilo, da vozna reda avtobusa
in vlaka nista bila usklajena. Sedaj so z že znanim intervalom na 15 minut čakalne
dobe za potnike manjše, kar je velik plus za povečano intermodalnost.
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3.5. Nova postajališča in parkirišča
V Škofji Loki je v samem mestnem jedru parkiranje dovoljeno samo za stanovalce, ki
lahko v njem brezplačno parkirajo svoja vozila. Da bi mesto razbremenili parkirne
pločevine, bodo v mestu za parkiranje namenili Nunski vrt. Parkirišče na Nunskem
vrtu bo omogočilo parkiranje za približno 176 avtomobilov, z zasaditvijo zelenja pa bo
vrt postal nekakšnem mestni park. Parkirišče bo zgrajeno v dveh terasah, ki bosta
po višini medsebojno zamaknjeni za 2 m. Parkirišče bo namenjeno stanovalcem
mestnega jedra, ki sedaj svoja vozila parkirajo v ožjem mestnem jedru, kjer je
prostora za manjše število avtomobilov. Parkirišče bo zavarovano z zapornicami,
stanovalci bodo imeli svoje kartice.
Slika 17: Bodoči zgled parkirišča

Vir: Občina Škofja Loka, 2012.
V planu je tudi ureditev parkirišča nasproti glavne avtobusne postaje, ki bo v
prihodnje plačljivo.
Glede pokritosti s postajališči ima Občina Škofja Loka dobro pokritost naselij s
postajališči in javnim prevozom. Izjema je zahodni del občine, kjer je stanje povsem
drugačno in je pokritost z javnim prevozom slaba. V nadaljnje bi lahko tudi ta del
občine bolje povezali z javnim prevozom.
Na pobudo občanov od septembra 2010 avtobusna mestna linija Podlubnik–Lipica–
Podlubnik vozi še do trgovskega centra na Grencu, kjer je urejeno novo postajališče
TPC Grenc. Iz Podlubnika in Lipice je med tednom šest odhodov avtobusov proti
trgovskemu centru. Ob sobotah avtobusi vozijo le v dopoldanskem času. Novo
postajališče se nahaja pred Merkurjem in je ustrezno označeno s prometno
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signalizacijo ter opremljeno z voznim redom, shemo avtobusnih linij, košem za smeti
in klopjo.
Slika 18: Postajališče Grenc

Vir: Geopedia, 2012.

4. LOŠKI OBVOZNICI
Zaradi sedanje prometne ureditve skozi Škofjo Loko, ki je z vidika lokalnega prometa,
tranzita in dostopnosti nekaterih območij neustrezna, je izgradnja obvoznic nujna.
Glavni cilj obeh obvoznic je razbremeniti promet skozi mestno središče.
Z vzpostavitvijo sistema obvoznic, tako južne obvoznice v smeri Poljanske doline kot
severne obvoznice v smeri Selške doline, se vzpostavi sistem povezav v
regionalnem smislu, saj se izboljša prometna povezanost proti Primorski, preko
Selške doline in Petrovega Brda ter proti Notranjski preko Poljanske doline do
Vrhnike (Karabegovič, 2012).

4.1. Severna obvoznica
Prve študije severne obvoznice segajo še v 80. leta prejšnjega stoletja, od leta 2003
se je iskanje rešitve intenzivneje začelo. Na začetku je bilo podanih več različnih
variant za izgradnjo obvoznice. Sledile so številne primerjalne možne rešitve, ki so
na koncu priporočile varianto 5 Kamnitnik, ki jo je leta 2009 potrdil tudi Občinski svet
Škofja Loka. Predvidena cesta predstavlja rešitev prometnih zagat v smeri Selške
doline in hkrati smiselno navezavo na Poljansko obvoznico.
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Glavna zasnova severne obvoznice, ki ima začetno točko na križišču v Podlubniku II,
gre preko Binklja in Virloga ob Prifarškem potoku proti Kamnitniku in se južno od
obrtne cone na Grencu priključi na obstoječo regionalno cesto proti Kranju. S tem bo
povezala glavno in zelo prometno cesto Kranj–Škofja Loka s Selško dolino in na ta
način prometno razbremenila mestno središče Škofje Loke. Obvoznica bo dolga
približno 2,4 km (Karabegovič, 2012).
Slika 19: Potek Severne obvoznice

Vir: Občina Škofja Loka, 2012.
Škofjeločani imajo zaradi trenutno sprejete trase severne obvoznice številne skrbi.
Opozorili so, da je trasa vrisana tam, kjer bo čez nekaj let novo loško naselje, kar
pomeni, da bo cesta ponovno preblizu domovanj. Bojijo se še, da bo cesta ogrozila
poplavno varnost in okrnila priljubljeno točko za sprehajalce in rekreativce.

4.2. Poljanska obvoznica
Projekt obvoznice je eden z najdaljšo zgodovino, saj so se prvi pogovori in poskusi
zgraditve obvoznice, s katero bi se pred vplivi tranzitnega prometa zaščitilo staro
mestno jedro, začeli pred več kot tridesetimi leti.
Poljanska obvoznica je del cestne povezave Jeprca–Zminec–Želin, ki povezuje
zgornjo Soško dolino z osrednjo Slovenijo. Obvoznica bo nadomestila odsek
regionalne ceste, ki zdaj poteka skozi staro mestno jedro Škofje Loke. Nova
Poljanska obvoznica bo tako razbremenila obstoječo Poljansko cesto (Občina Škofja
Loka, 2012).
Trenutno je projekt Poljanske obvoznice Škofje Loke največji projekt v gradnji na
državnih cestah, s katerimi upravlja Direkcija Republike Slovenije za ceste. Projekt
obvoznice naj bi bil prvotno končan do konca leta 2013, kar pa bo glede na današnje
stanje skoraj nemogoče izvesti.
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Obvoznica bo stala predvidoma 43 milijona evrov, od česar 22 milijonov evropskega
denarja lahko občina pričakuje, v kolikor bo zgrajena do konca leta 2015. Dolžina
novozgrajene trase bo 3.932 m. V okviru projekta bo zgrajen predor dolžine 660 m,
sedem mostov, od tega bo najdaljši most čez Soro, katerega dolžina bo 202 metra,
nadalje 2 podvoza, 2 podhoda in 5 večjih opornih konstrukcij (Direkcija Republike
Slovenije za ceste, 2012).
4.2.1. Potek Poljanske obvoznice
Obvoznica se odcepi od RI-210 (Ljubljanska cesta) pred naseljem Suha in se usmeri
proti jugovzhodu. Takoj za mostom čez Soro prečka cesto med Puštalom in Hosto in
se nato usmeri v daljši predor pod Stenom. Predor zapusti na južnem robu Puštala.
Trasa nato poteka ob desnem bregu Poljanske Sore proti Bodovljam, ki jih obide s
severne strani. Na zadnjem odseku prečka Soro in se nato priključi na že
rekonstruirano cesto v Poljansko dolino pri naselju Zminec (Občina Škofja Loka,
2012).
4.2.2. Tri faze izgradnje Poljanske obvoznic
1. FAZA: Od križišča na Ljubljanski cesti, mimo vasi Suha, preko Sore do naselja
Puštal.
Maja 2007 je bilo zgrajeno križišče na Ljubljanski cesti, ki predstavlja prvo fazo
obvoznice. Zdaj se nadaljujejo gradbena dela pred platojem predora pod Stenom in
od križišča na Ljubljanski cesti do obstoječe občinske ceste skozi Suho. Na Suhi bo
krožišče, ki bo omogočalo boljšo pretočnost prometa v smeri Poljanska dolina–
Ljubljana, prav tako bo vsebovalo priključke na lokalne ceste.
Slika 20: Križišče na Ljubljanski cesti

Foto: Vujić Diana, 2012.
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Slika 21 : Gradnja predora pod Stenom

Foto: Vujić Diana, 2012.
2. FAZA: Od naselja Puštal, skozi predor pod Stenom, do naselja Na Dobravi.
Druga faza vključuje predor pod Stenom z vstopom ceste v Puštalu in izstopom iz
predora v naselju Na Dobravi.
Slika 22: Druga faza gradnje obvoznice

Foto: Vujić Diana, 2012.
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3. FAZA: Od naselja Na Dobravi preko potoka Hrastnica po desnem bregu Poljanske
Sore, ob naselju Bodovlje, do naselja Zminec, kjer se priključi na cesto Škofja Loka–
Gorenja vas (Občina Škofja Loka, 2012).
Slika 23: Krožišče v Zmincu, kjer se obvoznica priključi na cesto Škofja Loka–
Gorenja vas

Foto: Vujić Diana, 2012.
Gradnja predora, na katerega domačini čakajo že 40 let, se je začela 15. 2. 2011, ko
so z vsemi navzočimi predstavniki odkrili kipec sv. Barbare, zavetnice gradbincev in
rudarjev. Trenutno dela na največjem projektu v državi že nekaj časa stojijo. Gradnja
predora, ki mu do preboja 647 m dolgega predora manjka 126 m, stoji zaradi
propadle družbe Primorje. Primorje je po vložitvi predloga za stečaj začelo
pospravljati gradbišče, gradnja najzahtevnejšega dela obvoznice tako že dalj časa
sameva. Direkcija Republike Slovenije za ceste pogodbe s Primorjem še ni razdrla
zaradi zamud, zaradi katerih gradbišče predora že bolj ali manj dobre pol leta
sameva. Direkcija Republike Slovenije že izvaja aktivnosti za prekinitev pogodbe ter
objavlja razpis za novega izvajalca Loške obvoznice. Zaradi zapletov s Primorjem bo
nastala najmanj enoletna zamuda pri gradnji obvoznice; kdaj bo v resnici zgrajena, je
odvisno kako hitro in brez zapletov bodo našli novega izvajalca (Ankele, 2012).
Od sredine aprila, ko je upravno sodišče razveljavilo gradbeno dovoljenje, stoji tudi
gradnja krožišča na Suhi, ki ga gradi Gorenjska gradbena družba (nekdanje Cestno
podjetje Kranj). Sedaj se pripravljajo postopki za ponovno pridobitev gradbenega
dovoljena. Trasa in način izvedbe obvoznice skozi vas sta bila v preteklosti večkrat
predmet spora tudi med nekaterimi lastniki zemljišč in investitorjem.
Do sedaj je zgrajen most čez Hrastnico, en podvoz in zidovi ob strugi Poljanske
Sore. Dela v tem trenutku potekajo le na krajšem odseku obvoznice med Ljubljansko
cesto in krožiščem na Suhi, ki bo kmalu končan (Ankele, 2012).
Glavni cilj, ki se želi doseči z izgradnjo Poljanske obvoznice, je izboljšanje
dostopnosti in skrajšanje potovalnih časov. Nova Poljanska obvoznica bo
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razbremenila obstoječo Poljansko cesto (RI-210). Z izgradnjo obvoznice se bo
izboljšalo tudi življenje v samem mestu Škofja Loka, saj se bo zdajšnji tranzitni
promet iz mestnega jedra umaknil na obrobje in s tem omogočil varnejšo udeležbo
pešcem in kolesarjem. Hkrati pa je Poljanska obvoznica kot del cestne povezave
Jeprca–Zminec–Želin izrednega pomena, saj bo omogočila tudi hitrejši in boljši
prevoz udeležencev v prometu, ki se sedaj le vozijo skozi Škofjo Loko, saj je celotna
cesta opredeljena kot cestna povezava čezmejnega prometa in tudi najkrajša
povezava z zgornje Soško dolino (Občina Škofja Loka, 2012).

4.3. Nova severna vpadnica iz smeri Kranja
Ob železniški progi bo nova severna vpadnica iz smeri Kranja nadomestila severni
krak regionalne ceste RI-210/1109, ki zaradi goste obcestne pozidave nima možnosti
širitve na ustrezno širino voznega pasu. Trasa Severne vpadnice poteka vzporedno z
železniško progo Kranj–Škofja Loka, z ustreznim odmikom od proge, zaključi pa se v
križišču s Severno obvoznico, tako da prometni tok z območja naselij severno od
Škofje Loke in Kranja, kar najhitreje poveže s primarno cestno mrežo mesta Škofja
Loka (Občina Škofja Loka, 2012).
Karta 4: Bodoče cestno omrežje v občini Škofja Loka

Vir: Občina Škofja Loka, 2012.
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Zgornja slika prikazuje bodoče cestno omrežje v občini, narejeno na podlagi
urbanistične zasnove leta 2007. Rumena barva prikazuje obstoječe državne ceste,
modra barva pa cestno omrežje, zgrajeno do leta 2025. Rdeča barva prikazuje
cestno omrežje, zgrajeno do leta 2010, kar se ni izkazalo za pravilno, kajti gradnja
Poljanske obvoznice je še v vedno v teku.

5. CESTNO OMREŽJE
Po ozemlju občine Škofja Loka potekajo ceste, ki povezujejo Gorenjsko in
Osrednjeslovensko regijo z Notranjsko (Logatec, Vrhnika preko Poljanske doline in
Žirov), Goriško (Baška grapa preko Selške doline, Cerkno in Idrija preko Poljanske
doline) in Bohinjskim kotom. Glavni prometni cesti iz obeh dolin (Poljanske in Selške
doline) se stikata v mestu Škofja Loka in se nadaljujeta z regionalnima cestama
naprej proti Ljubljani in Kranju. Osnovno prometno omrežje ima tako obliko črke X z
glavnim središčem v mestu. Zaradi reliefnih značilnosti občine je najbolj razvejano
omrežje lokalnih cest in javnih poti, ki povezujejo hribovsko zaledje z naselji na
ravnini. V območju poselitvenega jedra strnjeno naselje predstavljajo mesto Škofja
Loka in naselja Grenc, Virmaše, Sveti Duh, Forme, Trata in Suha. Tu hrbtenico
cestnega sistema predstavljajo cesta Podlubnik, Kidričeva, Ljubljanska in Poljanska
cesta s Spodnjim trgom (Prometni Institut Ljubljana d.o.o., 2010).
V samem mestnem jedru so ceste zelo ozke in povečini pretirano obremenjene.
Vstop v mesto je dovoljen samo za prebivalce mesta. Iz Škofje Loke proti Ljubljani
vodita dve poti. Prva cesta poteka skozi vasi Puštal in Sora in doseže v Medvodah
priključitev na državno cesto proti Ljubljani. Po tej poti prometna obremenitev ni tako
velika, kot je to značilno za drugo pot proti Ljubljani. Gre za cesto II. reda, ki se od
Kolodvorske ceste pri Plevni odcepi proti jugovzhodu in pri Jeperci preide na cesto
Ljubljana–Kranj. Po tej cesti je tudi najkrajša povezava med Škofjo Loko, Kamnikom
in Domžalami. Tretja pomembna cesta vodi v Kranj. Na poti do Kranja gre skozi 10
naselij, kar kaže, da je cesta stara prometna žila, ob kateri so se na gosto razvila
kmečka naselja. Iz Škofje Loke na Primorsko vodita dve cestni povezavi. Prva pot
gre skozi Poljansko dolino, pot gre mimo Cerknega v dolino reke Idrijce ali preko
Žirov na Idrijo. Druga cestna povezava na Primorsko gre po Selški dolini preko
Petrovega Brda in Baške grape na Most na Soči.
V obstoječi cestni mreži poteka ves tranzitni in ciljno-izvorni promet v smeri sever-jug
in vzhod-zahod po ozkih mestnih ulicah in s tem obremenjuje najožji del mestnega
območja s svojimi negativnimi vplivi (hrup, vibracije, onesnažen zrak). S tem je
blokiran še lokalni promet na območju mesta. Obvezno je, da se tranzitni promet iz
mestnih ulic preusmeri na mestne obvoznice in nove ceste namenjene razbremenitvi
prometa (Prometni Institut Ljubljana d.o.o., 2010).
Glede prometne obremenitve, sta najbolj obremenjeni vpadnici v mesto iz severne in
vzhodne smeri. Regionalna cesta RI-210 iz Kranja je obremenjena z 12.880 do
16.070 povprečnim letnim dnevnim prometom (PLDP), medtem ko je cesta RI-210 iz
ljubljanske smeri obremenjena z 12.280 PLDP. Oba kraka te ceste se združita v
križišču s Kidričevo cesto, po kateri poteka promet proti centru mesta z 21.400 PLDP;
to je promet, ki močno presega kapaciteto dvopasovne ceste. Na Kidričevi cesti se
promet najbolj zgosti v centru mesta, na odseku do križišča s Poljansko cesto, kjer
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znašajo obremenitve 21.410 do 23. 920 PLDP. Močno obremenjen je tudi del
Kidričeve ceste v smeri proti Trati in skozi Trato. Tu pride do največjih zastojev v
jutranjem in popoldanskem koničnem času, ko se ljudje odpravljajo na delovno mesto
oziroma se vračajo nazaj domov. Obremenjena je tudi Partizanska cesta v centru
Škofje Loke. Ostale mestne ceste niso preobremenjene in na njih dnevno ne prihaja
do večjih zastojev. Preselitev industrije v obrtno-industrijsko cono Trata ugodno
vpliva na razbremenitev središča mesta, tako da se obremenitve na Kidričevi cesti
zmanjšajo.
Mreža občinskih cest je v občini dobro razvita. Na splošno je dostopnost do naselij
dobra, nekoliko slabša je do posameznih gospodinjstev izven strjenih naselij.
Makadamskih poti je v občini kar nekaj, večinoma vodijo do manjših naselij in
posameznih stanovanjskih zaselkov. V zadnjih letih se je veliko vlagalo v razširitve in
asfaltiranje cest, tako da je večina dostopov do strjenih naselij že asfaltiranih
(Prometni Institut Ljubljana d.o.o., 2010).
Na glavnem križišču v Škofji Loki proti Ljubljani in Kranju se je marca zgodila
prometna nesreča, ko sta trčila avtobus in tovornjak. V nesreči se je hudo
poškodoval sistem za usmerjanje semaforjev. Kot začasno rešitev so na območju
najbolj prometnega križišča postavili krožišče, s katerim so Škofjeločani zelo
zadovoljni. Promet na krožišču poteka tekoče, v koničnih časih so zastoji manjši kot
prej, zato se meščani zavzemajo, da bi se krožišče uredilo za stalno.
Slika 24: Začasno krožišče

Foto:Vujić Diana, 2012.
Ob vstopu v Poljansko dolino pride do zastojev, ker je potrebno zaradi ozkega
prehoda počakati na avtomobile iz nasprotne strani. Dodatno promet ovirajo še
tovornjaki, ki nadaljujejo pot proti Poljanski dolini.
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Slika 25: Na vrhu občinskega klanca, vstop v Poljansko dolino

Foto: Vujić Diana, 2012.
Dolžina cest v občini Škofja Loka znaša 381,9 km, brez javnih poti za kolesarje pa
373,1 km. Cestno mrežo v občini tvorijo tudi državne ceste – regionalna cesta I.
reda iz Ljubljane in Kranja proti Poljanski dolini, ki znaša 24,2 km in regionalna cesta
II. reda proti Selški dolini v dolžini 9,7 km. Skupaj z državnimi cestami znaša dolžina
vseh cest v občini 415,8 km (skupaj z javnimi poti za kolesarje) (Statistični urad
Republike Slovenije, 2009).
Preglednica 6: Dolžina občinskih cest
Občinske ceste

Preglednica 7: Dolžina državnih cest

Dolžina
( km )
Državne ceste

lokalne ceste
zbirne mestne ceste
mestne ( krajevne ) ceste

117,2
regionalna cesta I.
reda
regionalna cesta II.
reda

7,1
12,3

skupaj
javne poti
javne poti za kolesarje
skupaj

Dolžina
( km )

24,2
9,7
33,9

236,5
8,8
381,9

Vir: Dolžine cest po kategoriji, občine, Slovenija, letno. Statistični urad Republike
Slovenije, 2009.
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Grafikon 3: Deleži cest glede na kategorije

Vir: Dolžine cest po kategoriji, občine, Slovenija, letno. Statistični urad Republike
Slovenije, 2009.
Slika 26: Cestno omrežje v Občini Škofja Loka

Vir: PISO, 2012.
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5.1. Prometne obremenitve
Preglednica 8: Povprečni letni dnevni promet, za leto 2011 (levo) in 2000 (desno)
Številka ceste
Števila odseka
Prometni odsek
Števno mesto
Ime števnega mesta
Tip štetja
Vsa vozila ( PLDP – povprečni
letni dnevni promet )
Motorji
Osebna vozila
Avtobusi
Lahki tovorni promet do 3,5 t

210

Številka ceste

1077
Škofja
Loka

Števila odseka

107
Škofja
Loka

Števno mesto

QLTC8
24.296
157
21.820
224
1.515

Prometni odsek

Ime števnega mesta
Tip štetja
Vsa vozila ( PLDP – povprečni
letni dnevni promet )
Motorji
Osebna vozila
Avtobusi
Lahki tovorni promet do 3,5 t

210
1077
Škofja
Loka
107
Škofja
Loka
QLD-6
23.983
104
21.805
191
1.189

Srednje težki tovornjaki 3,5–7t

243

Srednje težki tovornjaki 3,5–7t

246

Težki tovornjaki nad 7t

200

Težki tovornjaki nad 7t

272

Tovorni c prikolico

76

Tovorni s prikolico

91

Vlačilci

61

Vlačilci

85

Vir: Promet. Direkcija republike Slovenije za ceste. 2011.
Predvidene prometne obremenitve v letu 2025: Do leta 2025 naj bi bili v Škofji
Loki že zgrajeni obe obvoznici in sicer Poljanska in Severna obvoznica, cesta na
Trato, cesta v Kamnitnik in povezovalna cesta v Vincarje. Zgrajena naj bi bila tudi
Severna vpadnica ob progi in podaljšek Severne obvoznice do industrijske cone
Trata. Z vsemi temi posegi bi se zelo razbremenilo središče mesta, saj obvoznici
prevzameta večino tranzitnega in ciljno izvornega prometa (Prometni Institut
Ljubljana d.o.o., 2010).
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6. SKLEP
Na podlagi podatkov iz popisa prebivalstva leta 2002 je bilo ugotovljeno, da v občini
javni promet uporablja dobra tretjina ljudi, slabih 70 % jih uporablja osebni avto.
Izmed tistih, ki uporabljajo javni promet, jih avtobusni promet uporablja 7 % in vlak 3
%. 15 % se jih na delovno mesto odpravlja peš ali s kolesom. Razlog za nizko
uporabo javnega prometa je njegova nizka konkurenčnost v primerjavi z ostalimi
načini prevoza, slaba povezanost medkrajevnih linij z glavno železniško postajo, ki
se nahaja precej iz centra mesta ter nezadostna pokritost oziroma usklajevanje
voznih redov. Problematična je tudi časovna razpoložljivost storitev javnega prevoza
(obratovalni čas, pogostost), predvsem v času izven šolskega pouka in ob sobotah,
nedeljah in praznikih.
Javni prevoz prav tako za uporabnike ni privlačen z vidika potovanja v posamezna
bolj odročna okoliška naselja, saj mimo mestnega središča ni neposrednih povezav.
Eden izmed negativnih dejavnikov je tudi specifična poseljenost in razgibana
konfiguracija terena, kar pomeni gosto poselitev na ravninskem delu ter
neenakomerno poselitev v hribovitem delu. Taka razporeditev otežuje planiranje
javnega potniškega prometa ter zvišuje njegove stroške.
Tudi Škofji Loki je integracija prometa podobno kot drugod v Sloveniji nezadovoljiva.
Glavna prestopna točka v občini je železniška postaja, ki je precej oddaljena od
glavne avtobusne postaje. Potniki morajo ponekod dvakrat prestopiti, če želijo pot
nadaljevati a vlakom, kajti nekatere linij iz Poljanske in Selške doline vozijo samo do
glavne avtobusne postaje. Tako morajo potniki na glavni avtobusni postaji prestopiti
še na mestni avtobus, ki jih nato odpelje do železniške postaje.
Na podlagi dostopnosti postajališč je bilo ugotovljeno, da predvsem naselja v
zahodnem delu občine nimajo dostopa do javnega potniškega prometa, medtem ko
ima 90 % prebivalstva dostop do javnega prometa v ostalih naseljih.
Postajališča v občini so relativno dobro urejena. Najnižjo oceno so dobila postajališča
v smeri proti Poljanski dolini. Analiza postajališč je pokazala, da je največja
pomanjkljivost na nekaterih postajališčih odsotnost infrastrukture, ki bi potnike
varovala pred dežjem in vetrom, nadalje odsotnost veljavnih voznih redov in shem
avtobusnih linij. Za invalide in ostale funkcionalno ovirane osebe je raba postajališč
povečini neprimerna. Postajališče je za invalide dostopno, v kolikor vodi do njega
širok pločnik, na katerem je dostop mogoč preko spuščenega robnika, slednje pa je
mogoče na zelo malo postajališčih. Na nobene postajališču prav tako ni ustreznih
ureditev za drugače funkcionalne ovirane osebe, npr. slepe ali gluhe. Velika slabost
je tudi v odsotnosti stojal za kolesa ob pomembnejših postajališčih in urejenih
parkirišč. Te se trenutno nahajajo samo ob glavni avtobusni postaji in železniški
postaji Škofja Loka in Reteče.
Linija mestnega avtobusa na relaciji Podlubnik–Lipica–Podlubnik je v sklopu okoljske
akcije »Loško je ekološko« med občani vse bolj priljubljena. S pogostejšim režimom
vožnje mestnega avtobusa na 15 minut se je povečalo število uporabnikov javnega
potniškega prometa. Glavni cilj, ki je preusmeriti potovanja iz avta na avtobus, je
trenutno na dobri poti.
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Medkrajevne avtobusne linije so najboljše v smeri proti Kranju, Medvodam in Gorenji
vasi, medtem ko je povezava najslabša v smeri proti Železnikom in Hrastnici.
Analiza voznih redov železniškega prometa je pokazala slabo povezanost Občine
Škofja Loka s Kranjem in Ljubljano predvsem izven koničnih časovnih obdobjih.
Glavna ovira do izboljšanja železniškega prometa je enotirna železniška proga
Ljubljana–Jesenice, ki ima omejen infrastrukturne zmogljivosti in zapletene
tehnološke procese odvijanja prometa, kar onemogoča povečanje števila potniških
vlakov.
V občini se pojavljata dve vrsti kolesarskega omrežja: kolesarsko omrežje,
namenjeno rekreaciji, in kolesarjenje v funkciji nadomeščanja drugega prevoznega
sredstva. Tako so zahtevnejšim kolesarjem na voljo gorske kolesarke poti po
Škofjeloškem hribovju, medtem ko je za bolj lahkotno kolesarjenje po novem na voljo
Loški kolesarko krog.
Osnovno prometno omrežje ima obliko črke X z glavnim središčem v mestu. Zaradi
reliefnih značilnosti občine je najbolj razvejano omrežje lokalnih cest in javnih poti, ki
povezujejo hribovsko zaledje z naselji na ravnini. Ker je trenutno stanje skozi mesto
Škofja Loka z vidika lokalnega in tranzitnega neprimerno, je izgradnja obvoznic
obvezna. Obvoznici bosta večji del tranzitnega in osebnega prometa premestili na
obrobje, kar bo pozitivno vplivalo na življenje v mestu (manj hrupa, onesnaženosti,
..).

45

7. SUMMARY
Based on data from the 2002 census, it was found that public transport in the
municipality of Škofja Loka is used by third of population, almost 70% uses car. Also
7% of people using public transport take bus and 3% train, 15% go to work on foot or
by bicycle. The low use of public transport is due to its low competitiveness
compared with other modes of transport, weak links between long-distance lines with
the main railway station located far away from the town centre and the insufficient
and even lack of coordination of schedules. Moreover, the problem is the time
availability of public transport services (operating time, frequency), in particular during
off-school hours and on weekend and holidays. Also public transport is not attractive
for users in terms of travel to individual villages located in remote areas since there
are no direct links via the town centre. One of the negative factors is a specific
density and a diverse terrain, where densely populated plains and scattered
population in the hilly areas of the municipality. Such a layout makes planning of
public transport difficult and thus increasing its cost.
Like in Škofja Loka integration elsewhere in Slovenia is unsatisfactory. The main
interchange point in the municipality is the train station, which is located far away
from the main bus station. Passengers sometimes have to change buses twice if they
want to continue the way with a train because some buses from the Poljanska and
the Selska valley go only to the main bus station. Thus, these passengers have to
take also the town bus, which transports them to the railway station.
Based on the availability of stations, it was found that in particular villages in the
western part of the municipality do not have access to public transport while 90% of
the population in other settlements has access to public transport.
Stops in the municipality are relatively well established. The lowest score was
attributed to the stops towards the Poljanska valley. The analysis of stops showed
that the biggest drawback of some stops is the absence of infrastructure that would
protect passengers from rain and wind, also lack of valid scheduling schemes and
bus lines. The analysis also revealed that the use of stops is largely inappropriate for
people with disabilities and other functional impairments. A station is in general
accessible for people with disabilities to the extent it is located where there is a wide
sidewalk; in this case, the access is enabled by a lowered curb. In the municipality of
Škofja Loka there are very few such stops. Furthermore, no stop has appropriate
arrangements for people with other functional impairments, for instance blind or deaf.
A major drawback is the lack of bike racks at major stops and landscaped parks. Bike
racks are currently only located at the main bus station and railway station of Škofja
Loka and Reteče.
The town bus line Podlubnik–Lipica–Podlubnik has become increasingly popular due
to the environmental action “Loka is organic''. With frequent regime of every 15
minutes, the number of users of public transport has been increased. The main
objective to shift trips from car to bus is thus likely to be achieved.
Long distance buses are the best in the direction of Kranj, Medvode and Gorenja vas
while the worst connection in the direction of Železniki and Hrastnica.
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The analysis of rail transport schedules showed poor correlation of the municipality
with Kranj and Ljubljana, particularly outside the peak periods. The main obstacle to
the improvement of rail transport is monorail railway Ljubljana–Jesenice with limited
infrastructure capacity and complex technological processes of traffic, thus making it
impossible to increase the number of passenger trains.
In the municipality there are two types of bicycle infrastructure: cycling lanes for
recreation and the ones in the function of replacing other means of transport. The
demanding riders have on disposal mountain cycling paths across the Škofja Loka
Mountains while a new bicycle lane called Loka’s cycling track is available for more
easy cycling.
The basic road network is characterised by X shape with the main centre in the city.
Due to terrain features of the municipality the network of local roads and public paths
connecting mountain villages in the hinterland of the plane is the most extensive.
Given the current situation regarding the local and transit traffic through Škofja Loka
being inappropriate, the construction of bypasses is most required. The bypasses will
enable to move most of the transit and passenger traffic to the margins, of which will
have a positive impact on life in the town (less noise, pollution...).
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