
OVIRE V PROMETU IN POPOLNE ZAPORE 
 

Maratona Franja BTC City 2019 
 
 

 
 
BARJANKA 

SOBOTA 08.06.2019  Start ob 8:00 

Trasa: Štart maratona je  v Ljubljani na  Kongresnem trgu,  nadaljuje po Aškerčevi ulici,Tržaški  cesti do Brezovice. Na 

semaforiziranem križišču pred Mercatorjem se zavije levo na Podpeško cesto. Pred železniškim prehodom se zavije desno 

na Pot na Plešivico,  kjer udeležence čaka 1. makadamski odsek. Nadaljuje se do Podplešivice, potem po Barjanski cesti do  

Bevk. V Bevkah se zavije  desno proti Drenovem Griču. Pred avtocesto se zavije levo na 2. makadamski odsek in ob 

avtocesti nadaljuje do Sinje Gorice. Na   krožišču v Sinji Gorici se zapelje na Pot na Tojnice.  Pri Ljubljanici se zavije desno 

na 3. makadamski odsek pod mostom in naprej vse do glavne ceste Ljubljana – Vrhnika. Tam se zavije levo in nadaljuje do  

glavnega semaforja v centru Vrhnike, kjer se zavije levo na Sternenovo cesto. V Verdu se zavije levo  proti Bistri, kjer 

udeležence čaka 1. okrepčevalna postaja. Nadaljuje se  proti Borovnici po  Ljubljanski cesti. Po prečkanju mostu čez 

Borovniščico se zavije desno na ulico Bratov Debevc. Na koncu ulice Bratov Debevec se zavije levo v hrib in za tem prvo 

levo na 4. makadamski odsek, staro železniško traso. Po tej trasi se nadaljuje vse do naselja Pako, kjer se kmalu za Paškim 

mostom spusti levo in naprej pod železniško progo desno na glavno cesto. Po glavni cesti se nadaljuje do Podpeči, kjer se na 

krožišču zavije desno proti Jezeru. Pri gasilskem domu in avtobusni postaji v naselju Jezero se zavije z glavne ceste desno 

proti Jezeru pri Podpeči. Pred Gostilnico Jezero je 2. okrepčevalna postaja. Od jezera se nadaljuje po 5. makadamskem 

odseku okoli celotne ravnice  in nazaj do avtobusne postaje Jezero, kjer se zavije levo na glavno cesto proti Igu. Na križišču 

v Tomišlju se nadaljuje naprej do mostu čez reko Iško, pred katerim se zavije   levo  na 6. makadamski odsek in nadaljuje do 

glavne ceste v Črni vasi. Pred Okrepčevalnico Kolišče se zavije na glavno cesto desno proti Rudniku. Z glavne ceste se zavije 

desno na Brglezov štradon in se nadaljuje do konca, kjer se zavije desno na 7. makadamski odsek.   Nadaljuje se do 

Pizzerije Mars v Brestu,  potem proti Iški Loki do Iga. V  Igu bo zadnja okrepčevalna postaja.  Od tam se nadaljuje  po cesti 

na Zabrv, kjer se zavije levo proti Škofljici na Škofeljsko cesto. Po prečkanju mostu čez Kremenico  se zavije levo na zadnji 

najdaljši 8. makadamski odsek proti spomeniškemu območju UNESCO kolišč. Na križišču z informativno tablo o koliščih, 

se nadaljuje desno do Babnogoriške ceste, kjer se zavije levo proti Šinkovemu štradonu. Na koncu  Šinkovega štradona  

se zavije levo na Hauptmanco in nadaljuje do Ižanske ceste. Na Ižanski cesti se zavije  desno  in nadaljuje  do Karlovškega 

mostu, kjer se zavije na Hradeckega cesto. Nadaljuje se desno po  Litijski cesti, do križišča s Kajuhovo ulica, kjer se zavije 

levo. Nadaljuje se vse do  Šmartinske ceste, kjer se zavije  desno in nadaljuje  do BTC-ja, kjer je cilj maratona.   

Obvestilo za medije: 

Zaradi kolesarske prireditve Barjanka, bodo potekale začasne zapore cest med 8:00 in 12:30: Ljubljana, 
Brezovica, Plešivica, Bevke,Drenov grič, Sinja gorica, Vrhnika, Borovnica, Podpeč, Tomišelj, Črna vas, 
Brest, Ig, Črna vas, Hradeckega cesta, Litijska cesta, Kajuhova cesta, Šmartinska cesta. 

 



 
MARATON FRANJA BTC City 
 
Nedelja, 09.06.2019, med 9:00 in 17:00 uro 

Zaradi kolesarskega maratona bo v nedeljo, 09.06.2019, med 9:00  in 17:00 oviran promet na relaciji BTC 
Ljubljana–Vrhnika–Logatec–Godovič–Idrija–Cerkno–Kladje–Gorenja vas–Škofja Loka–Zbilje–Vodice–Tacen–BTC 
Ljubljana, med 11.00 in 13.00  pa tudi na relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi Dol–Gorenja vas. 
Na nekaterih mestih bodo vzpostavljene dolgotrajnejše popolne zapore prometa. Večinoma bodo urejeni obvozi. 
Na vseh pomembnejših cestnih priključkih ob trasi maratona bodo promet usmerjali policisti in redarji 
organizatorja. 

Predvidene popolne zapore in obvozi: 

Brezovica–Vrhnika: 
Odsek bo zaprt od 9:00 do 9:45. Obvoz je možen po avtocesti. 

Godovič–Idrija: 
Odsek bo zaprt od 9.40 do 15. ure. Obvoz bo potekal na relaciji Idrija–Rebro–Dole–Godovič. 

Cerkno–Kladje–Trebija: 
Odsek bo zaprt od 10.40 do 15. ure. Obvoz bo voden na relacijah Trebija–Žiri–Idrija ter Hotavlje–Leskovica–
Novaki–Cerkno. Na relaciji Škofja Loka–Cerkno bo voden obvoz čez Železnike. 

Priključek Jeprca: 
Priključek Jeprca bo v smeri vožnje od Medvod proti Škofji Loki zaprt od 10.55 do 15. ure. Obvoz bo v smeri proti 
Škofji Loki voden čez Kranj, v smeri Smlednika pa čez Medvode. 

Ljubljana: 
Na območju Ljubljane bodo od 12. do 17. ure zaprte Tacenska cesta, Obvozna cesta, Dunajska cesta, Dimičeva 
ulica, Kranjčeva ulica, Rondo Žale, Pokopališka ulica in Šmartinska cesta ter območje do cilja v BTC. 

Avtocestni izvozi: 
Od 11.30 do 15.30 je predvidena popolna zapora avtocestnega izvoza Vodice. Obvoz do Vodic bo voden prek 
avtocestnega priključka Brnik. 
Od 12. do 17. ure je predvidena zapora avtocestnih izvozov Ljubljana Brod ter Ljubljana Bežigrad. 

 
TRIGLAV MALI MARATON FRANJA 
Nedelja, 09.06.2019 med 11:00 in 13:00 
 
Od 11:00 do 13:00 je predvidena popolna zapora ceste na relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi 

Dol–Lučine–Gorenja vas. 

 

         Gorazd Penko 


