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SPREMINJANJE PROMETNE UREDITVE SREDIŠČA LJUBLJANE SKOZI 20.
STOLETJE DO DANES
TRAFFIC REGULATION IN THE LJUBLJANA CITY CENTRE THROUGHOUT THE
TWENTIETH CENTURY UNTIL TODAY
V zaključni seminarski nalogi je predstavljen razvoj prometne ureditve Ljubljane. Od prihoda
prvega avtomobila v Ljubljano, uvedbe tramvaja, trolejbusa in danes avtobusa. Kakšna je
prometna politika mesta danes, razložene in prikazane so postopne faze zapiranja mestnega
jedra z zadnjo fazo - prenovo Slovenske ceste. Za motorni promet sta zaprta celotno staro
mestno jedro in levi breg. Kot rezultat zapiranja cest v mestnem središču je veliko območje za
pešce, po katerem pelje električno vozilo Kavalir - ena izmed novih alternativnih oblik
mobilnosti Ljubljane. Tako je za pešce v središču Ljubljane dobro poskrbljeno. Predstavljen
je tudi kolesarski promet v Ljubljani, novosti, problemi in rešitve, ter sistem Bicike(LJ).
Koliko je parkirnih mest za avtomobile v mestu in kakšna je ponudba in zasedenost P+R
parkirišč. Parkirišč v središču je dovolj, večina ni povsem zasedena, zasedenost parkirišč P+R
pa se razlikuje. Popolnoma zasedeno je parkirišče P+R Dolgi most, ki čaka na razširitev.
Potrebna je še dodatna oživitev teh parkirišč, predvsem z dodatno publiciteto in osveščanjem
v sosednjih občinah, ki mejijo na Ljubljano, občinah od koder prihaja v Ljubljano dnevno
največ ljudi. Ljubljana je bila leta 2005 vključena v prvi projekt Civitas, od leta 2008 pa je kot
vodilno mesto vključena v projekt Civitas Elan, ki ji je prinesel tudi trajnostni prometni načrt.
Mestna občina Ljubljana si je začrtala jasen, a ne tako lahko dosegljiv cilj v svoji prometni
politiki do leta 2020.
Ključne besede: prometna geografija, prometna ureditev, Ljubljana, prometna politika,
tramvaj, kolesarske steze, območja za pešce.

The final seminar paper deals with the development in the regulation of traffic in Ljubljana
from the arrival of the first car in the city, to the time of tramways and trolleybuses, and,
finally, to the introduction of buses. The paper is concerned with the current city traffic
policy. It presents and explains all gradual phases of closing the city centre, including the last
phase: the reconstruction of the Slovenska Street. The entire old city centre and the left bank
(of the Ljubljanica River) are closed to motor traffic. The closing of streets to traffic resulted
in a vast pedestrian zone serviced by an electric car named »Kavalir«, one of the new
alternative forms of mobility. Thus, pedestrians in the centre of Ljubljana are well served.
The paper also explores the cycling traffic in Ljubljana; it presents novelties, problems and
solutions, and the »Bicike(LJ)« system. The number of parking spaces for cars in the city and
the number and occupancy of »park and ride« locations are also established in the paper. The
city centre has enough parking spaces, the majority of which are not fully occupied. As
regards P+R locations, P+R »Dolgi most«, scheduled to be expanded, is fully occupied.
Additional promotion of such locations is necessary, particularly through better publicity and
urging greater awareness in the neighbouring municipalities from where the greatest number
of people commutes daily to Ljubljana. In 2005, Ljubljana was involved in the first »Civitas«
project; since 2008 it has participated, as the leading city, in the »Civitas Elan« project, which
has resulted in developing a sustainable traffic plan. The municipality of Ljubljana has set
itself a clear, but not quite easily attainable goal, outlined in its traffic policy until 2020.
Key words: transport geography, traffic regulation, Ljubljana, traffic policy, tram(way), cycle
paths, pedestrian zones.
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1 UVOD
V zaključni seminarski nalogi sem predstavila razvoj prometne ureditve v Ljubljani in
raziskala, kakšno je stanje danes. V začetnem delu sem opisala zgodovino javnih prevoznih
sredstev od tramvaja do trolejbusa in današnjega avtobusa. Osredotočila sem se na razlog za
njihovo vpeljavo, obseg in razvejanost prog ter razloge za ukinitev. Današnjemu javnemu
avtobusnemu prometu v Ljubljani sem namenila še dodatno poglavje o spreminjanju prog,
razlogih za njihovo ukinitev in vpeljavo novih. Za pisanje teh poglavij so mi bile v pomoč
knjige Tadeja Brateta, predvsem Zgodovina mestnega potniškega prometa in Ljubljanski
tramvaj 1901―1958. Gre za temeljni deli na področju začetkov potniškega prometa v
Ljubljani, ki obširno razlagata razvoj le-tega. Uvodnim poglavjem o stanju javnega prometa v
Ljubljani v prejšnjem stoletju sledi raziskava zapiranja mestnih ulic središča Ljubljane za
osebni promet in nova prometna politika mestne občine Ljubljana, uvajanje trajnostne
mobilnosti, celostne obravnave prometa in iskanje alternativnih oblik prevoza v mestnem
središču. Pri tem so mi bili v pomoč zaposleni na Mestni občini Ljubljana in v Javnem
podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki so mi posredovali potrebno gradivo. Kot zadnjo
fazo zapiranja mestnega jedra za promet sem določila zaporo Slovenske ceste. Literaturo za to
poglavje sem črpala iz vsakodnevnih informacij v časopisih in drugih informativnih virih. Ob
koncu pisanja naloge Slovenska cesta še ni bila odprta za javni promet (avtobusi).
V ostalih poglavjih sem se osredotočila še na kolesarsko mrežo in območja za pešce, ki so
nastala kot rezultat zapiranja mestnega jedra in prikaz izbire alternativnih oblik mobilnosti po
mestu (Kavalir, Bicike(LJ)). Del zaključne seminarske naloge je namenjen tudi javnim
parkiriščem v mestu, koliko avtomobilov sprejmejo, kakšna je njihova povprečna dnevna
zasedenost in kje se nahajajo. V novi prometni politiki mestne občine Ljubljana so predvidena
tudi nova parkirišča P+R, ki povezujejo individualni in javni prevoz. Predstavila sem
obstoječa, njihovo kapaciteto in zasedenost. Nekaj besed pa sem namenila tudi uvedbi
rumenih pasov na Dunajski in Celovški cesti. Pri teh poglavjih gre za procese oz. dejanja, ki
se dogajajo še danes in morda še niso popolnoma zaključena. V pomoč mi je bila spletna stran
Civitas Elana in posamezne spletne strani.
Moj cilj je torej pokazati, kako se je spreminjala prometna ureditev Ljubljane, od začetkov
javnega prometa oz. prvega avtomobila v Ljubljani do današnje trajnostne prometne politike
in večje skrbi za okolje, prebivalce, pešce in kolesarje; kako zagotoviti nemoten dotok ljudi v
mestno središče, to število še povečati, a hkrati odstraniti iz teh območij avtomobile in jim
nameniti območja izven mesta. Glavno nalogo pri tem ima visoko kakovosten, hiter, zanesljiv
in poceni javni promet.
Večino informacij sem pridobila iz aktualnih virov v informativnih delih, v sodelovanju z
Mestno občino Ljubljana, Javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice in Javnim
podjetjem Ljubljanski potniški promet. V pomoč mi je bilo tudi glasilo Ljubljana, ki ga izdaja
Mestna občina Ljubljana in izhaja vsak mesec. Ena od tem je po navadi tudi promet in kaj se
je zgodilo novega na tem področju v zadnjem mesecu. Temeljna dela za to temo so bila že
omenjena knjiga Zgodovina mestnega prometa v Ljubljani, Tadeja Brateta (2005), članek v
Geografskem vestniku; Geografija javnega potniškega prometa na primeru Ljubljane, Davida
Boleta (2003), ki predstavlja potovalne navade prebivalcev, prostorske značilnosti javnega
prometa in povezanost dejavnosti z njim. Čeprav je delo že nekoliko zastarelo, sem v njem
našla veliko koristnih podatkov. Prav tako že nekoliko starejše podatke najdemo v raziskavi
potovalnih navad prebivalcev Ljubljanske regije iz leta 2003, ki jo je izvajala Mestna občina
Ljubljana - Oddelek za Urbanizem. Prometna politika Mestne občine Ljubljana iz leta 2012
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kaže, v katero smer bo šel oz. že gre razvoj prometa v Ljubljani. Zbornik prispevkov iz
mednarodnega posveta CIPRE Slovenija: Cestni promet in okolje v mestu Ljubljana pa
predstavlja kritičen pregled stanja okolja v Ljubljani in njeno trajnostno politiko.
Delo je bilo kabinetno, terenskega dela je bilo malo, vključevalo je fotografiranje, preverjanje
opozorilnih in informativnih tabel za omejitev prometa, stanje kolesarskih stez, posebej kadar
je zapadel sneg, opazovanje del na Slovenski cesti in štetje posameznih stojal za kolesa.

2 MOTORIZACIJA LJUBLJANE
Baron Anton Codelli je 15. novembra 1898 v Ljubljano pripeljal prvi avtomobil. Od tega
trenutka dalje se je počasi začela motorizacija Ljubljane. Sprva so se ljudje avtomobila bali,
mnogi pa so bili skeptični pri njegovi uporabi.
Baron Codelli se je rodil v Neaplju in je bil plemiškega rodu. Za avtomobile je izumil vrsto
izboljšav in napravil vožnjo z njimi udobnejšo. Na Dunaju je študiral pravo, kjer si je
septembra leta 1898 kupil majhen avtomobil znamke Benz - Comfortable. Z njim je
nameraval potovati do Nice. V spremstvu tehničnega strokovnjaka se je najprej odpeljal do
Ljubljane. Za pot je potreboval štiri dni (Sitar, 1998, str. 54). O njegovem avtomobilu so
poročali ljubljanski časopisi (Sitar, 1998, str. 90). Ko se je po nekaj mesecih vrnil iz potovanja
nazaj v Ljubljano, ni imel več avta. Ker mu je zmanjkalo denarja, ga je namreč prodal. V
Ljubljani je živel pri svoji sestri in možu Ernstu Stadlerju, ki sta takrat prav tako imela
avtomobil. Skupaj so hodili na izlete in se vozili naokrog. Spomladi leta 1899 pa se je vrnil na
Dunaj, kjer si je kupil svoj drugi avtomobil, štirisedežni Daimler, ki je bil močnejši od prvega.
Zaradi hitre vožnje se je v Ljubljani nanj zgrnilo plaz kritik (Sitar, 1998, str. 54).
Med letih 1885 in 1900 je bilo v svetu izdelanih prvih 10 000 avtomobilov. Danes velja
prepričanje, da so bili takrat v Ljubljani štirje avtomobili. Dva Codellijeva in še dva druga.
Leta 1903 je bilo po podatkih uprave deželnega stolnega mesta v Ljubljani samo en
avtomobil. Ni pa znano, ali je šlo to za Codellijev avtomobil ali od koga drugega. Hitro pa je
naraščalo število motornih koles. Po ljubljanskih ulicah je vozilo veliko tujih avtomobilov,
zato je Magistrat opozarjal vlado, da je nujno potrebna ureditev vožnje z avtomobilom po
Ljubljani. V avstrijskem državnem listu je septembra leta 1899 izšel »začasen pravilnik
urejanja vožnje avtomobilov in motornih koles« v državi oz. v njenem južnem delu. Obsegal
je splošna določila, predpise o tehničnem stanju vozil in varnostne predpise. Prva registracija
dvokoles v Ljubljani je iz leta 1903. Takrat je bilo v Ljubljani izdanih 3 017 tablic. Naslednje
leto pa so izšla »začasna določila o vožnji z avtomobili in motornimi kolesi po javnih cestah v
Vojvodini Kranjski« - prvi prometni predpisi pri nas. Med splošnimi določbami je med
drugim pisalo, da mora biti mogoče zmanjšati hitrost vozila na hitrost pešca. Drugi oddelek je
določal, kako je treba voziti motorno vozilo. Na Kranjskem je bilo pravilo: vožnja po desni in
prehitevanje po levi. Tretji oddelek je vseboval dodatne prometne predpise; omejevanje
hitrosti v naseljih na 15 km/h, zunaj njega pa na 45 km/h. Leta 1905 je bila potrebna
registracija vozila, tehnični pregled in šoferski izpit. Baron Leopold Lichtenber je istega leta
prvi v Ljubljani registriral svoje vozilo. Do leta 1913 je bilo v Ljubljani registriranih še 35
osebnih vozil (Sitar, 1998, str. 105―110).
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Slika 1: Znak, ki opozarja, da se na Kranjskem vozi po desni strani ceste (Tehniški muzej
Slovenije)

Foto: Eva Ravbar, 2015

3 ZAČETKI JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA
3.1 TRAMVAJ
Ko so se v svetu pojavili prvi tramvaji, Slovenci še nismo imeli besede zanj. Pojavljale so se
besede kot so: trambulaj, drvarnica, koreta, ropotulja, pocestnica, tramvaj in govorilo se je, da
se gremo peljat z električno (Brate, 1990, str. 16). Slovenska beseda tramvaj izhaja iz
angleške »tram«, ta pa iz švedske besede »troom«, ki označuje hlod. Vseeno pa tudi pri nas
poznamo besedo tram za večji kos lesa (Brate, 1990, str. 10). Gre torej za pot, izdelano iz lesa.
Prvi tramvaji so se pojavili v Ameriki. To so bili stari železniški vagoni, ki so jih po
železniških tirih vleki konji. Prvo tramvajsko progo so odprli leta 1832 v New Yorku. K
razvoju so pripomogle umazane in slabo urejene ceste, po katerih so se omnibusi, predhodniki
tramvaja, veliki vozovi za prevoz potnikov s konjsko vprego, težko prebijali. Tirnice tramvaja
pa so bile položene naravnost, vožnja pa je bila tako umirjena (Brate, 1990, str. 13). Prvi
poizkusi uvedbe konjskih tramvajev v Evropi segajo v leto 1840 na Dunaj, kjer so razstavili
prvi tramvaj. Vendar sprva tramvaj še ni zaživel. Šele leta 1855 so se začele prve redne
vožnje po Parizu, sledila je Anglija, Berlin, Dunaj... Problemi, ki so se pojavili, so bili:
konjska vleka je imela omejeno vlečno moč, vzdrževanje konj je bilo drago, pozimi v snegu
in zmrzali tramvaji niso vozili.
Naslednjo stopnjo v razvoju tramvajev predstavljajo tramvajske parne lokomotive. Prva je
vozila v San Francisku leta 1860, kmalu pa so se pojavile tudi po Evropi. V mestnem prometu
se zaradi umazanih izpustov in hrupa niso najbolje obnesle. Temu sta sledila še dva poizkusa
pogona tramvaja na lug in petrolej (Brate, 1990, str. 16). Leta 1866 pa je Nemec Werner Von
Siemens odkril princip delovanja dinama in tako 31. maja 1879 na berlinskem sejmu
predstavil železnico z električno lokomotivo. Uspeh novega pogonskega načina je bil
zagotovljen, poizkusi izboljšav pa niso prinesli nobenih večjih premikov. Sprva je dovod
elektrike v vozilo potekal skozi tirnice preko koles v vozilo, kar je bilo nevarno (Brate, 1990,
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str. 18). Američan Van Depoele pa je izumil kotalko na dolgi ročici, ki je pritiskala na
električni vod, obešen nad tramvajskimi tiri. Naslednja izboljšava je bila še izum lirastega
odjemalnika toka (Siemens, leta 1889), ki se je uporabljal tudi v Ljubljani.
19. stoletje za Ljubljano pomeni začetek razvoja industrije. Ustanavljati so se začnela prva
podjetja. Leta 1849 je v Ljubljano pripeljala Južna železnica in tako je mesto počasi postajalo
pomembno prometno križišče (Brate, 1990, str. 22). V Ljubljani je bil sedež deželne vlade,
sedež škofije in še neuradno priznan sedež slovenskega kulturnega življenja. Poleg tega je
začelo naraščati prebivalstvo. V letih 1850 in 1950 narastlo za desetkrat. Ob koncu 19. stoletja
je tako Ljubljana štela 34 000 prebivalcev. Leta 1895 jo je prizadel hud potres. Obnoviti so
morali hiše in nastale so široke ulice, primernejše za razvoj tramvajskega omrežja. Drugi
mejnik v zgodovini in preporodu Ljubljane predstavlja župan Ivan Hribar, ki je vodil mesto
od leta 1896 in ga usmerjal k inovacijam: ureditev kanalizacije, širitev cest, izgradnja mestne
elektrarne in električna napeljava... (Brate, 1990, str. 28). Bistvenega pomena za kasnejše
tramvajsko omrežje je bila izgradnja ljubljanske elektrarne leta 1897; tako je bila v začetku
leta 1898 prižgana prva javna električna razsvetljava. Ker je bila napeljava električnega toka
po mestu draga, odjemalcev pa malo, je bilo treba poiskati novega porabnika, ki bi rabil
električni tok ves dan in tako pomagal elektrarni k večjemu zaslužku (Brate, 1990, str. 31).
Mestna občina je na čelu z županom Ivanom Hribarjem avgusta leta 1897 sprejela sklep o
načrtu prog za ljubljanski tramvaj t.i. »Protokol revizije maloželezniških prog in postajališč v
Ljubljani« (Brate, 1990, str. 32). V njem je skupina ljubljanskih mestnih mož in avstrijskih
inženirjev izdelala načrt prog in postajališč. Sprva je bilo predvidenih kar 12 prog, v skupni
dolžini 13 362 m. Od celotnega projekta, zapisanega v zgoraj omenjenem delu, je bilo
uresničenega malo in precej drugače, kot so predvideli. Načrti so temeljili na nepoznavanju
mesta, tehnike in so presegali potrebe in možnosti Ljubljane (Brate, 1990, str. 32).
Potek in dolžina dvanajstih predvidenih prog:
Proga 1: Južni kolodvor―Trg cesarja Jožefa (danes Krekov trg). Predvidena je bila kot
enotirna proga z odcepi proti: Bežigradu, Šiški, železniški postaji Dolenjske železnice na
Rakovniku, proti klavnici in z odcepom preko Zmajskega mostu proti železniški postaji.
Dolžina: 1 540 m.
Proga 2: Južni kolodvor―Resljeva cesta z mostom čez Ljubljanico (Zmajski most) in
priključkom na progo 1 na Trgu cesarja Jožefa.
Dolžina: 950 m.
Proga 3: Trg cesarja Jožefa―Žitni trg (Ambrožev trg) in dalje do klavnice.
Dolžina: 1 257 m.
Proga 4: Hotel Slon―Valvasorjev trg (Trg francoske revolucije)
Dolžina: 1 256 m.
Proga 5: podaljšek proge 4. Valvasorjev trg―postaja Dolenjske železnice na Rakovniku.
Preko mosta čez Ljubljanico in Grubarjevega prekopa.
Dolžina: 2 000 m.
Proga 6: odcepila naj bi se od proge 3 na Žitnem trgu, prečkala Ljubljanico in šla naprej do
bolnišnice.
Dolžina: 1 235 m.
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Proga 7: trg Svetega Petra (danes Hrvatski trg)―Infarterijska vojašnica.
Dolžina: 1 043 m.
Proga 8: Južni kolodvor―Topničarska vojašnica.
Dolžina: 1 043 m.
Proga 9: odcepila naj bi se od proge 8 in vodila do tovorne postaje Južne železnice.
Dolžina: 816 m.
Proga 10: Cesta Marije Terezije (danes Gosposvetska cesta) ―Tobačna tovarna.
Dolžina: 1597 m.
Proga 11: Kavarna Evropa―Šiška. Navedeni so bili le detajli in načrti do Spodnje Šiške.
Dolžina (do Spodnje Šiške): 1 827 m.
Proga 12: Cesta Marije Terezije―Železniška postaja Državne železnice v Šiški.
Dolžina: 338 m (Brate, 1990, str. 29).
Pozneje so proge močno skrčili. Tako je bila na koncu predvidena kot glavna proga povezava
med južnim kolodvorom in dolenjskim kolodvorom. Stičišče krakov je bilo pred
Magistratom, kjer je bila napajalna postaja za celotno omrežje. Od prvotnih 13 362 m
tramvajskih prog so jih položili le 5 220 m (Brate, 1990, str. 29).
Proga
1:
Železniška
postaja―Titova
cesta―Čopova
ulica―Stritarjeva
ulica―Magistrat―Stari trg―Gornji trg―Karlovška cesta―Dolenjski kolodvor.
Potek proge: od glavne železniške postaje po levi strani Trga OF, preko Bavarskega dvora in
Slovenske ceste. Po Čopovi ulici navzdol, preko Tromostovja do Magistrata, kjer se je proga
razdelila proti Dolenjskem kolodvoru in proti Vodmatu. Do Dolenjske železnice je proga
vodila po Mestnem in Starem trgu čez Gornji trg na Karlovško cesto. Na točki, kjer je danes
grajski predor, se je tramvaj začel spuščati do Karlovškega mostu, kjer je prečkal Grubarjev
prekop. Od tam pa je proga tekla naprej po levi strani Dolenjske ceste, dokler ni prečkala
železnice in se nato spustila do postaje.
Dolžina: 3 220 m (Brate, 1990, str. 50).
Proga 2: Magistrat―Vodmat
Potek proge: Od Magistrata na levo, mimo cerkve sv. Nikolaja čez Vodnikov trg po Poljanski
cesti. Na Ambroževem trgu je levo prečkala most, narejen samo za tramvaj, čez Rozmanovo
na Zaloško cesto, mimo cerkve sv. Petra do bolnice Vodmat. Tam je bila tudi remiza.
Dolžina: 2 000 m (Brate, 1990, str. 50).
Dovoljenje in naročilo za gradnjo tramvajskega omrežja v Ljubljani je po predhodnem razpisu
dobilo podjetje Siemens & Halske z Dunaja (Brate, 2005, str. 34). Zaradi neurejenih
zemljiških zahtev do gradnje še ni prišlo tako kmalu. 4. aprila 1901 pa so na Krekovem trgu
položili prve tramvajske tirnice. Za Ljubljano je bila izbrana klasična širina tirnic 1 m (Brate,
2005, str. 29). Tramvajsko omrežje je gradilo 3 000 delavcev ob nadzoru tujih strokovnjakov
(Brate, 1990, str. 40). Ob gradnji so se pojavile številne težave, ki so zavlekle odprtje: obilno
deževje marca in aprila, prestaviti so morali vodovodne cevi, električne in telefonske žice,
spremeniti klance nekaterih cest, da so zmanjšali vzpon proge, pogajanja za odkup nekaterih
zemljišč (del cerkvenega vrta Šentpetrske cerkve, del zemljišča pri glavni železniški postaji...)
so bila težka, delavci so nekajkrat stavkali zaradi slabe plače. Porajala so se tudi vprašanja,
kje naj bi bila postajališča. Vsak, ki je imel kaj zaslug pri gradnji proge, je želel, da ustavi
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tramvaj pred njegovo hišo (Brate, 1990, str. 42). Dela so potekala hitro in površno, kar se je
kasneje izkazalo pri večjih stroških vzdrževanja. Proge so se pogrezale in niso bile ravne.
Problem je predstavljal tudi nov most čez Ljubljanico pri Ambroževem trgu. Poleg vseh težav
in pritožb pa je tramvajska proga na cestah, kjer so jo gradili, prinesla napredek. Te ceste so
namreč tlakovali. Ljudje so hodili gledat, kako poteka izgradnja proge in časopisi so o tem
poročali (Brate, 2005, str. 40).
Tramvajske vozove so dobavili iz Gradca in še pred uradno otvoritvijo so potekale preizkusne
vožnje za šolanje voznikov. Pripeljali so 13 pogonskih vozov in eno zaprto prikolico (Brate,
2005, str. 33). Tramvaji so dosegali hitrost do 30 km/h (Brate, 1990, str. 54).
Tramvajski vozni red je upošteval optimalno razporeditev postajališč in je bil objavljen v
časopisih. Veljala sta dva vozna reda, in sicer zimski in letni. Pozimi je tramvaj začel voziti
ob 6.20 in končal vožnjo ob 21.30. Poleti pa pol ure kasneje. Po večini odsekov so vozili
tramvaji na 15 minut, zjutraj in zvečer pa na 7,5 minut (Brate, 1990, str. 50).
Slika 2: Vagon ljubljanskega tramvaja (Tehniški muzej Slovenije)

Foto: Eva Ravbar, 2015
Belo - rdeči tramvaji so tako začeli javno voziti 6. septembra 1901 (Brate, 1990, str. 42).
Navdušenje nad tramvajem je bilo veliko, ljudje pa so se najraje vozili s tramvaji zvečer
(Brate, 2005, str. 34). Tako so se sprva Ljubljančani vozili bolj iz zabave kot iz potrebe. Prvi
dan so prodali 6 400 voznih listkov, čez en teden pa je bil prodan že 21 000 listek. Kmalu po
tem pa so ljudje ugotovili, da je vožnja s tramvajem draga. Mestnim imenitnežem je šlo v nos,
da bodo stali na tramvaju skupaj z reveži, zato so se raje še naprej vozili s svojimi kočijami.
Po drugi strani pa je bila vozovnica za reveže za eno vožnjo predraga in so zato še naprej
hodili po opravkih peš (Brate, 1990, str. 44). Cena karte je bila odvisna od tarifnega pasa, v
katerega so bile razporejene tramvajske proge. Za otroke do določene višine je bil določen
popust. Poleg tega je bilo treba plačati tudi mitnino za vse pridelke, ki so jih ljudje nosili v
mesto. V tramvaju je bilo prostora za 30 ljudi, približno polovica stojišč in polovica stojišč
(Brate, 1990, str. 54).
Obratni kolodvor oz. remiza je stala v trikotniku med Malenškovo ulico, Šlajmerjevo ulico in
Zaloško cesto. Tam so bili spravljeni tramvajski vozovi in tam je bil sedež podjetja. Leta 1930
so zgradili novo remizo v Šiški, kjer stoji še danes (Brate, 1990, str. 52).
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Lastnica tramvajskega podjetja Siemens & Halske je po prvem letu obratovanja tramvaja v
Ljubljani spremenila ime v Družbo malih železnic. V obdobju stagnacije uporabe tramvaja, ki
je sledila kmalu po prvotnem navdušenju, so se pojavile težave. Mesto Ljubljana ni nikoli
imelo dobička od tramvaja, saj ga družba ni hotela deliti z mestom in je tako prikrivala
finančno stanje tramvaja. Prav tako niso vlagali v razvoj tramvajskih prog. Prišlo je tudi do
stavke delavcev (v letih 1919, 1920, 1923) in potrebno je bilo doreči spremembe (Brate, 2005,
str. 45). Po petindvajsetih letih je imela Ljubljana pravico, da prevzame tramvajsko omrežje v
svojo last, in je to tudi storila leta 1927 z odkupom dvotretjinskih delnic. Mesto Ljubljana je
postalo solastnik podjetja Splošna maloželezniška družba (Brate, 1990, str. 65). Leta 1937 pa
je odkupilo še preostanek delnic in postalo v celoti lastnik tramvajskega podjetja (Brate, 2005,
str. 46).
Tako se je po letu 1927 zgodilo kar nekaj sprememb v tramvajskem prometu: tramvaje so
prebarvali v belo - zeleno barvo in jim dodali grb mesta Ljubljane (Brate, 1990, str. 54). Leta
1930 so začeli z gradnjo novih tramvajskih prog v smeri Šiške in Viča. Proga proti Viču je
bila zgrajena naslednje leto in se je od proge Železniška postaja―Dolenjska železnica
odcepila pri pošti, nadaljevala po takrat še zelo ozki Slovenski cesti, mimo parka Zvezde do
Gradišča. Tam je naredila zelo oster ovinek na Rimsko cesto, peljala do gostilne Lovec (na
križišču Rimske in Prešernove ceste) in naprej po Tržaški cesti do tovarne Ilirija (Brate, 1990,
str. 74). Ta zadnji odsek od gostilne Lovec naprej je bil zgrajen na neugodnem terenu, saj so
se tirnice pogrezale. Istega leta so prometu predali tudi novo tramvajsko progo proti Šiški.
Ta se je od glavne proge odcepila na Ajdovščini in tekla mimo Figovca po sredini
Gosposvetske ulice, prečkala je železnico pri Tivoliju. Na tem mestu je bil narejen nadvoz za
tramvaj. Tirnice so bile položene do nove remize v Zgornji Šiški. Podaljšek te proge proti
Šentvidu so zgradili istega leta novembra. Končna postaja je bila pri šentviški cerkvi (Brate,
1990, str. 79). Na začetku leta 1934 je bila dokončana obnova in modernizacija proge skozi
središče mesta in na novo postavljen tir od Železniške postaje do Njegoševe ulice (Splošna
bolnica). Tako je bil sklenjen tramvajski krog okoli središča mesta. Jeseni 1937 so zgradili
progo Glavna železniška postaja―Žale, v dolžini 4 km in obnovili ter podaljšali progo na
Rakovnik, ki je po novem vodila do rakovniške cerkve. Obnovljena je bila proga od
Njegoševe ulice (Splošna bolnica) do Vodmata in podaljšana do Most. Ta odsek je bil
posodobljen leta 1940 in s tem je dobilo tramvajsko omrežje v Ljubljani končno podobo.
Skupna dolžina vseh prog je bila tako 21 400 m (Brate, 2005, str. 51). Svoj vrh je tramvaj
dosegel leta 1950, ko je bilo prepeljanih že 45 000 000 potnikov (Černe, 2002, str. 199).
Tramvajske proge zgrajene po letih:
1901: Glavna železniška postaja―Magistrat (ukinjena 1956)
1901: Magistrat―Dolenjski kolodvor (ukinjena 1956)
1901: Magistrat―Vodmat (ukinjena 1956)
1931: Glavna pošta―Vič (ukinjena 1957)
1934: Ajdovščina―Šentvid (ukinjena 1958)
1934: Glavna železniška postaja―Splošna bolnica (ukinjena 1958)
1937: Glavna železniška postaja―Žale (ukinjena 1958)
1937: obnovljena in podaljšana proga do Rakovnika (ukinjena 1958)
1940: Vodmat―Moste (ukinjena 1958) (Brate, 1990, str. 188).
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Slika 3: Shema prog ljubljanskega tramvaja

Vir: Brate, 1990, str, 190-191
Slika 4: Zadnji del vagona ljubljanskega tramvaja

Foto: Eva Ravbar, 2015
3.2 TROLEJBUS
Tramvaj ni več zadoščal potrebam prebivalstva Ljubljane, ki je po drugi svetovni vojni
skokovito naraslo (leta 1940 je bilo 88 000 ljudi, leta 1950 pa že 120 000) (Brate, 2005, str.
56). Poleg tega je bil počasen, prenatrpan, vozila so bila stara in potrebno bi bilo predelati vse
proge v dvotirne. Posebna komisija je preučila prometno stanje Ljubljane in ugotovila:
tramvaj zavzema veliko prostora naraščajočemu cestnemu prometu, za obnovitev prog bi bilo
ponekod potrebno širiti ulice in rušiti hiše, predvsem pa bi za vse posege Mestna občina
porabila ogromno denarja. Tako so se odločili, da tramvaje zamenjajo s cenejšimi, cestam
lažje prilagodljivimi trolejbusi (Brate, 1990, str. 142).
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Slika 5: Ljubljanski trolejbus na obračališču Vič

Vir: Wikipedija, 2014
Leta 1952 je Mestna občina sprejela načrt za rekonstrukcijo mestnega prometa, ki je določil
dve stopnji postopnega opuščanja tramvaja. Spomladi leto prej so že zgradili preizkusno
progo trolejbusa med Gospodarskim razstaviščem in Ježico, ki se je izkazala za dobro
naložbo. Naslednji korak je bila zamenjava tramvajev s trolejbusi na progi Vič―Šentvid in
podaljšek te proge do Ježice. Odstraniti so nameravali tudi tire proge do Rakovnika in tako
zamenjati tramvaj z avtobusi. Ti naj bi vozili od Rudnika preko Prul, Cojzove in Aškerčeve
ceste, skozi center mesta do Ajdovščine. V drugi stopnji prometnega načrta je bilo
predvideno, da ko bodo tramvaji na progi Moste―Žale odslužili, se jih bo zamenjalo s
trolejbusi. Tako bi nastala proga Ajdovščina―Žale―Moste. Večje potrebe v konicah bi
pokrili z dodatnimi avtobusi (Brate, 1990, str. 146).
Počasen prehod k trolejbusom so začeli leta 1956 z ukinitvijo tramvajske proge
Magistrat―Rakovnik. Takrat so uvedli tudi avtobusno povezavo Bežigrad
(stadion)―Rakovnik (Brate, 1990, str. 147). Proga trolejbusa med Vičem in Vižmarji je
zaživela maja 1957 (Brate, 1990, str. 148). Leto prej pa proga Gospodarsko
razstavišče―Ježica, ki so jo kasneje podaljšali do Ajdovščine (leta 1957) (Brate, 2005, str.
64). Zadnja tramvajska proga je bila Žale―Moste, za katero so načrti predvideli uvedbo
trolejbusa, do česar ni prišlo. Narejena je bila krožna proga avtobusa
Moste―Žale―Ajdovščina―Moste. 20. decembra 1958 je bil tramvaj v Ljubljani dokončno
ukinjen (Brate, 1990, str. 148).
Zaradi velike količine žic nad progami trolejbusov, se je le-tem zgodilo, da jim je padala trola
iz električnih žic. Ker je bilo prometa takrat malo, ni bilo nič posebnega, če je trolejbus
obtičal v križišču, dokler ni sprevodnik ponovno namestil trole. Na Ajdovščini je bilo začasno
obračališče in parkirišče tramvajev. Ko pa je trolejbus začel voziti do Ajdovščine, so te potem
s tramvaji peljali do remize v Šiški.
Proga št. 1 je bila proga Vižmarje―Vič: Vižmarje―Ajdovščina, Ajdovščina―Vič. S predajo
te proge prometu, je bila uresničena prva stopnja rekonstrukcije prometa. Druga faza je
naznanjala prihod avtobusov. Tretja faza pa je začela reševat aktualna vprašanja prometa.
Podjetje Električna cestna železnica (prej Splošna maloželezniška družba) je poslovalo z
izgubo, zato so se odločili razširiti poslovanje z dodatnimi dejavnostmi. Leta 1958 so se
preimenovali v Ljubljana transport in se začeli ukvarjati tudi z medkrajevnim prometom
(Brate, 1990, str. 155). Leta 1962 so zgradili trolejbusno progo od Celovške ceste (remize)
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preko Litostrojske do Litostroja, leta 1964 pa še progo Ježica―Črnuče (Brate, 2005, str. 67).
Največ trolejbusov je vozilo v Ljubljani leta 1967 (Černe, 2002, str. 200).
Trolejbuse so počasi začeli nadomeščat z avtobusi. Sprva so bili ukinjeni odcepi
Ježica―Črnuče, remiza―Litostroj in Ajdovščina―Ježica. Zadnjič je trolejbus vozil 4.
septembra 1971 (Brate, 1990, str. 156).
Prav toliko kot je bilo 53 tramvajev v prometu v celotni dobi tramvaja, je bilo enako število
tudi trolejbusov v njihovem obdobju (Brate, 1990, str. 155).
Trolejbusne proge zgrajene po letih:
1951: preizkusna proga: Gospodarsko razstavišče―Ježica
1956: Gospodarsko razstavišče―Ježica
1956: podaljšek proge skozi Ajdovščino
1957: Vižmarje―Vič
1962: Remiza―Litostroj
1964: Ježica―Črnuče (Brate, 1990, str. 152).
V svetu in pri nas danes vidimo vse dobre lastnosti tramvaja in tako se porajajo ideje o
njegovi oživitvi. Cene nafte so odvisne od svetovnega trga in se višajo, tramvaj pa vozi na
elektriko, katero lahko vsaka država izkorišča svojo in tako ni odvisna od uvoza. Prav tako
tramvaj ne izpušča škodljivih izpušnih plinov in pripomore k čistejšemu zraku v mestih.
Porabi manj prostora kot avtobus ali osebni avtomobil in prepelje velike količine ljudi (Brate,
1990, str. 182). Tako sta tramvaj in trolejbus kmalu prepričala številne strokovnjake, da sta
ugodni rešitvi za hitro rastoča in s prometom onesnažena mesta. Sodobni tramvaji v San
Francisku imajo vgrajene dušilnike zvoka, namenjeni pa so tudi intermodalnemu prometu.
Nanje lahko potniki vpnejo kolesa (Brate, 1990, str. 184). Tudi v Ljubljani so že v
osemdesetih letih predvideli oživitev tramvajskega prometa. Do leta 1990 naj bi stekla prva
proga, do leta 2000 pa naj bi bilo zgrajeno celotno omrežje (Brate, 1990, str. 187). To je bil le
prvi načrt v vrsti načrtov o ponovni oživitvi tramvaja v Ljubljani. V Prometni politiki Mestne
občine Ljubljana pa danes piše: »…prav tako bomo odložili možnost uvedbe tramvaja, dokler
ne bo izvedena finančno in organizacijsko zahtevna rekonstrukcija vpadnic.« (Prometna
politika..., 2012, str. 12).
3.3 AVTOBUSI
Avtobusi iz prvega obdobja, to je obdobje po prvi svetovni vojni, so sprejeli malo ljudi, vozili
z majhno hitrostjo in porabljali veliko goriva. Na podvozje, ki je bilo namenjeno za
tovornjake, so pritrdili leseno avtobusno karoserijo. Vhod je bil pri šoferju, kjer se je plačala
tudi voznina (Brate, 2005, str. 71).
Kljub temu so vodilni v Maloželezniški družbi že leta 1926 razmišljali o uvedbi in zamenjavi
tramvajev z avtobusi, še preden je mesto Ljubljana kupilo 2/3 njihovih delnic. Prometni
strokovnjaki iz Zagreba so takrat naredili študijo in dokazali, da bi bil zaradi velikih stroškov
vzdrževanja avtobusni promet dražji od tramvajskega. Vseeno so julija 1928 Splošni
maloželezniški družbi podelili pravico uvedbe avtobusnega prometa po mestu in okolici. Ta je
imela v lasti šest avtobusov, ki so vozili na progah: Ljubljana―Medno,
Ljubljana―Medvode―Kranj, Ljubljana―Cerklje na Gorenjskem―Kranj in Vič―Črnuče.
Družba pa je leta 1930 zaradi izgub ukinila avtobusne proge (Brate, 1990, str. 68). Ostala je le
proga Vič―Črnuče, ki pa so jo ukinili pred drugo svetovno vojno (Brate, 2005, str. 72).
Avtobusi privatnih podjetij so vozili na relacijah: Zgornja Šiška―Šentvid―Tacen, Hrvatski
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trg―Njegoševa ulica―Žale, Figovec―Šentvid,
Dolenjska cesta―Rudnik (Brate, 1990, str. 68).

Zaloška

cesta―Moste―Dobrunje,

Po drugi svetovni vojni pa so se zaradi širitve mest in naraščanja potreb po motorizaciji
ponovno začenjali pojavljati avtobusi (Brate, 2005, str. 73). Prvi avtobusi po vojni so
nadomestili tramvajsko progo do Rakovnika. Začeli so voziti aprila 1956. Pot je potekala od
bežigrajskega Stadiona preko Rakovnika do Rudnika. Razvoj avtobusnih prog je tako potekal
sočasno z razvojem trolejbusa. Ti povojni avtobusi so bili že bolj podobni današnjim. Imeli so
nizko podvozje, avtomatski menjalnik in vanje se je vstopalo pri zadnjih, dvojnih vratih
(Brate, 2005, str. 75). Ko so avtobusi prispeli v Ljubljano, ni bilo več ovir za ukinitev
tramvaja (Brate, 1990, str. 148). Tako so leta 1958 odprli novo krožno avtobusno progo
Moste―Žale―Glavna železniška postaja―Ajdovščina―Moste (Brate, 2005, str. 77).
1. avgusta 1961 je na Trgu OF pred glavno železniško postajo odprla vrata nova avtobusna
postaja. Naslednje leto je podjetje Ljubljana transport izdelalo 15 zglobnih avtobusov z
imenom Krpan, ki so sprejeli do 200 potnikov. Vozili so na progi
Moste―Žale―Ajdovščina―Moste in na medkrajevni progi Ljubljana―Vrhnika (Brate,
2005, str. 82). Pred uveljavitvijo le-teh so nekaj časa na krožni progi vozili avtobusi s
prikolicami, ki pa se niso obnesli (Brate, 2005, str. 84). Posodobitev voznega parka je
potekala še naprej. V sedemdesetih so bili vsi avtobusi povezani po radio zvezah in tako so
bila vsa vozila pod nadzorom, voznikom pa se je lahko hitro sporočalo, kje so zastoji (Brate,
2005, str. 85). Takrat se je podjetje Ljubljana Transport preimenovalo v Viator. Ukinjeno je
bilo delo sprevodnika. Vstop v avtobus je bil spredaj, kjer se je pri vozniku plačala voznina.
Vozni listki so bili sprva papirnati, nato kovinski in kasneje plastični žetoni. Testno vožnjo je
doživel tudi tridelni avtobus, ki pa zaradi svoje dolžine (22 m) ni bil primeren za Ljubljano
(Brate, 2005, str. 96).
Zanimivo je, da se je že leta 1976 prvič pojavila ideja o brezplačnem mestnem prometu. Šlo je
za to, da bi se nadomestila podjetij za prevoz za službo, raje kot zaposlenim, izplačevala
mestnemu potniškemu prometu. Ostalo je le pri tem, ideja ni zaživela. Ko so leta 1981
prometu predali novo zahodno ljubljansko obvoznico, se je skozi mestno središče zmanjšal
tranzitni promet in avtobusi so bili hitrejši in bolj točni (Brate, 2005, str. 96).
V devetdesetih so začneli v avtobuse vgrajevat motorje po EVRO standardih, takrat so po
ljubljanskih ulicah zapeljali tudi prvi nizkopodni avtobusi (Brate, 2005, str. 107).
3.3.1 NOVOSTI V ZADNJIH DESETIH LETIH
Poleti 2003 je Ljubljanski potniški promet dijakom in študentom prvič omogočil z nakupom
junijske mesečne vozovnice tudi vožnjo julija in avgusta. Istega leta se je začela akcija
približevanja mestnega prometa skupinam omejenim v gibanju. Odprta je bila telefonska
številka namenjena osebam s posebnimi potrebami (Gorjup, Deu, 2011, str. 8).
Avtobusne postaje so se poenotile in prenovile leta 2004. Naslednje leto pa je bil uveden
sistem sledenja avtobusov. Ta s satelitsko navigacijo omogoča napoved avtobusov na
postajališčih. Table s prihodi avtobusov so bile nameščene šele leta 2009 na najbolj pretočnih
postajališčih (Bavarski dvor, hotel Lev, Konzorcij…). Sistem sledenja omogoča posredovanje
informacij o prihodu avtobusov tudi po SMS sporočilu za vsa postajališča in preko spleta na
strani Telarga (Gorjup, Deu, 2011, str. 9).
14

Še en pomemben mejnik je uvedba brez kontaktne kartice Urbane, leta 2009. Gre za nov
plačilni sistem, ki je zamenjal uporabo žetonov (Gorjup, Deu, 2011, str. 10). Cena vožnje se je
zvišala na 1,2 € z možnostjo prestopanja v 90 minutah. Plačilo voznine je možno tudi z
mobilnim telefonom s sistemom Moneta. Za otroke do šestega leta starosti je uporaba LPP
brezplačna (Enotna mestna kartica Urbana. Na avtobusu, 2014). Kartica Urbana omogoča
plačilo vožnje z vzpenjačo na Ljubljanski grad, parkirnino na belih conah in parkiriščih
Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, omogočena je izposoja koles Bicike(LJ) ter
storitve Mestne knjižnice Ljubljana; kasneje se bo dalo z njo plačati tudi vstopnino v muzeje
in na prireditve. Na Urbano je potrebno naložiti denar na t.i. Urbanomatih, možen pa je tudi
nakup mesečnih vozovnic. Z začetkom leta 2010 je Urbana nadomestila plačevanje z žetoni
na avtobusih (LPP. Enotna mestna..., 2014).
Slika 6: Zaboj za žetone pri vozniku avtobusa (Tehniški muzej Slovenije)

Foto: Eva Ravbar, 2015
Leta 2014 je imel LPP v lasti 216 avtobusov. Povprečna starost vozil je bila 10,5 let, več kot
polovica jih je bila klimatiziranih. 137 vozil je imalo vstopno klančino za invalide in matere z
otroškimi vozički (LPP. Javni prevoz, 2014). Na vse avtobuse pa lahko v času izven konic s
seboj nesemo tudi zložljivo kolo (LPP. S kolesom na bus, 2014).
Slika 7: Shema prog Ljubljanskega potniškega prometa 2015

Vir: LPP. Sheme prog, 2015
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3.3.2 MEDKRAJEVNI POTNIŠKI PROMET
Skladno s širitvijo mesta Ljubljane se je postopoma gradila tudi mreža medkrajevnih
avtobusnih povezav. Mreža prog je radialna, povezave potekajo od središča mesta do naselij
izven njega. Proge, ki se začnejo na območju Mestne občine Ljubljana in končajo na območju
drugih občin (ne v občini Ljubljana), imenujemo integrirane proge. Proge 30 (obratuje od leta
2012), 25 (obratuje od leta 2007) in 15 (obratuje od leta 2012) imajo končno postajo v občini
Medvode, progi 6B (obratuje od leta 2008) in 19B (obratuje od leta 2009) v občini Brezovica,
3B in N3B (obe obratujeta od leta 2010) v občini Škofljica, 3G (od leta 2011) v občini
Grosuplje, 19I (obratuje od leta 2011) v občini Ig, 21 (obratuje od leta 2007) v občini Dol pri
Ljubljani, 30 (obratuje od leta 2012), 60 in 61 (obe obratujeta od leta 2012) v občini Vodice,
51, 52, 53 in 56 (vse obratujejo od leta 2013) v občini Dobrova - Polhov Gradec in proga 56
(obratuje od leta 2013) v občini Horjul (Wikipedija. Avtobusne linije, 2015).

4 SPREMINJANJE MREŽE LPP
Danes obratuje 42 prog Ljubljanskega potniškega prometa v skupni dolžini 502,88 km. (LPP.
Javni prevoz, 2014). Avtobusna mreža pokriva 97 % urbanega dela mestne občine Ljubljana.
Pokritost s postajališči je dobra, za večino potnikov je najbližje avtobusno postajališče
oddaljeno 5 do 10 minut (500 m) (Bole, 2003, str. 26). Dobro dostopnost do postajališč imata
središče mesta in glavne osi (Vič, Šiška, Moste in Bežigrad), kjer je visoka tudi pogostost
avtobusov. Na teh postajališčih zjutraj na uro pelje 10 avtobusov. Tukaj je bila povezava s
središčem mesta in ostalimi razvojnimi osmi že v času tramvaja in trolejbusa. Na daljše
intervale (med 5 in 10 avtobusov na uro zjutraj) pa vozijo avtobusi na postajališčih obrobnih
mestnih naselij (Gameljne, Šentjakob, Sostro, Barje) in tudi v bližnjih kot sta Tomačevo in
Medno.
Povprečna hitrost avtobusov je 10 do 15 km/h, odvisno od gneče na cestah (Bole, 2003, str.
27). Na primer po Celovški cesti pelje avtobus s 14,2 km/h, osebni avtomobil pa 18,7 km/h
(Brate, 1990, str. 187). Povprečna potovalna hitrost potnika skozi središče mesta pa je 6,1
km/h (Bole, 2003, str. 27). Poleg dostopnosti in časovnih značilnosti javnega potniškega
prometa poznamo še tretjo prostorsko značilnost, ki je linijska zgradba. Gre za obliko prog
avtobusov mestnega potniškega prometa in vpliva na število prestopov z avtobusi, torej na
načrtovanje poti. Večina avtobusnih prog v Ljubljani ima obliko diametralne proge, ki
potekajo od glavnih razvojnih osi preko središča do drugih razvojnih osi (1,3,5...). Gre za
najbolj zasedene in najpočasnejše proge (Bole, 2003, str. 28). Največ potnikov je bilo
prepeljanih na progi 6 (LPP. Javni prevozi, 2014). Med radialne proge spadajo tiste, ki ne
potekajo skozi mestno središče (10, 12, 13, 15…). Lahko potekajo tudi od obrobja mesta do
središča, kjer imajo končno postajališče. Tangencialne proge povezujejo dve mestni osi tako,
da ne potekajo skozi center mesta. Te so najboljše za javni potniški promet, saj se s tem, ko ne
peljejo skozi mestno središče, ne zmanjša potovalna hitrost. Še vedno pa povezujejo glavne
krake mesta. V sodobnih načrtih urejanja potniškega prometa v mestih se jih vedno bolj
uporablja. V Ljubljani ima tangencialno zasnovano progo le avtobus številka 22. Zaradi take
zasnove avtobusnih prog Ljubljanskega potniškega prometa severozahodni in zahodni del
mesta (Podutik, Šentvid, Šiška) še vedno nista neposredno povezana z glavno železniško in
avtobusno postajo (Bole, 2003, str. 28).
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Tako je vidna kontinuiteta današnjih avtobusnih prog z nekdanjimi progami tramvaja in
trolejbusa. Že v času tramvaja je bil glavni cilj povezati zgostitvene osi mesta, kar ostaja še
danes. Vendar je imel tramvaj za glavno izhodišče svojih prog glavno železniško postajo,
katera pa za današnje proge ni več tako pomembna.
Preglednica 1: Število prepeljanih potnikov v Ljubljanskem mestnem prometu in stopnja
motorizacije v Sloveniji
Število
prepeljanih
potnikov
v
Ljubljanskem
mestnem potniškem
prometu

Stopnja motorizacije Število prebivalcev
v Sloveniji (osebna V Sloveniji
vozila
na
1000
prebivalce)

1975
74 000 000
150
1985
160 000 000
254
1995
111 000 000
357
2005
92 000 000
476
2013
40 636 366
518
Vir podatkov: Andreja Hrastnik Paraš. LPP, 2014

1 778 454
1 925 022
1 983 012
2 003 358
2 059 114

Število
prebivalcev v
Ljubljani

257 800*
305 211*
270 084
267 192
282 994

Opomba: * podatki so za leto 1971 in 1981
Analiza ankete po gospodinjstvih o potovalnih navadah prebivalcev Ljubljanske regije iz leta
2003 nam poda kar nekaj zanimivih podatkov. Z leti mobilnost narašča, po petinšestdesetem
letu pa spet pade.
Ljubljana tako kot večino ostalih evropskih mest doživlja spremembe potovalnih navad zaradi
sprememb političnega in ekonomskega sistema oz. sprememb načina življenja. Kazalec tega
je stopnja motorizacije. Slovenija je med prvimi osmimi državami v Evropi po stopnji
motorizacije (Strniša, 2009). Motorizacija na državni ravni in v Mestni občini Ljubljana ne
odstopata bistveno. Zato sem v preglednici uporabila kar podatke za stopnjo motorizacije v
Sloveniji. Za primerjavo naj navedem podatek stopnje motorizacije v Mestni občini Ljubljana
leta 2005, in sicer 484 osebnih avtomobilov na 1 000 prebivalcev, v Sloveniji pa istega leta
476 osebnih vozil na 1 000 preb. Med leti 1990 in 1995 je motorizacija v Ljubljani narasla za
25 % (Černe, 2002, str. 196). Za Slovenijo velja, da je povprečna zasedenost avtomobilov
nizka, število potovanj z osebnimi vozili pa visoka. Stopnja zasedenosti osebnega vozila v
Ljubljani je pod 1,5 osebe v vozilu. Če želimo izenačiti stroške osebnega prometa in javnega
potniškega prometa, bi morala biti zasedenost v avtomobilu 2 ali 3 osebe na osebno vozilo
(Bole, 2003, str. 23). Podatki strukture potovanja glede na prevozno sredstvo v Ljubljani ob
delavnikih za leto 2014 nam pokažejo, da se 38 % ljudi vsakodnevno vozi z avtomobilom, 37
% jih hodi peš po opravkih, 13 % uporablja javni potniški promet in 12 % je kolesarjev.
Ljubljana tako spada med države, kjer se delež potovanj z javnim potniškim prometom giblje
pod 20 % (Bertoncelj, Kontič, 2014, str. 26).
Povprečno gospodinjstvo v Ljubljani opravi 4,6 potovanj na dan, 47 % poti opravijo do kraja
bivanja (Bole, 2003, str. 23). Svoj višek je Ljubljanski javni potniški promet dosegel ob koncu
osemdesetih let. Z javnim prometom je bilo takrat opravljenih 350 000 potovanj na dan. Ob
koncu tisočletja je bilo opravljenih samo še 175 700 potovanj na dan (Černe, 2002, str. 198).
Družbena sestava potnikov na LPP nam pokaže, da je večina potnikov, ki uporabljajo javna
prevozna sredstva, tako ali drugače prikrajšana za osebni prevoz. Gre za šolarje in starejše, ki
nimajo vozniškega izpita, in za ekonomsko šibkejše, ki nimajo sredstev za nakup lastnega
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prevoza. Ranljive skupine pa imajo možnost nakupa subvencionirane mesečne vozovnice.
Polovica potnikov LPP je leta 2 000 potovala v šolo in tretjina na delo (Bole, 2003, str. 25).
Vendar je potrebno opozoriti na naslednje: leta 2010 je bilo vpeljano plačevanje vožnje z
avtobusom preko kartice Urbana. Tako se je spremenila metodologija štetja prepeljanih
potnikov, ki je odslej precej bolj natančna. To vpliva tudi na navidezno močan upad potnikov
med leti 2005 in 2013, ki je posledica spremenjenega, bolj natančnega beleženja prepeljanih
potnikov. Leta 2012 (že v obdobju uporabe kartice Urbana) je bilo znotraj LPP prepeljanih 39
000 000 potnikov, medtem ko je bilo naslednje leto prepeljanih 40 000 000 potnikov in tako
je zabeležena rast prepeljanih potnikov LPP. K temu je zagotovo pripomogla posodobitev
voznega parka, nove proge, uveljavitev rumenih pasov na Celovški in Dunajski cesti, oživitev
P+R in ne nazadnje tudi ozaveščenost in skrb prebivalcev za okolje. Ljudje so spoznali, da je
najlažje in najhitreje priti v center mesta z avtobusi, ki so modernejši in udobni. A pozitivnega
trenda jim lani (2014) ni uspelo obdržati; število potovanj je za dva odstotka upadlo.
Opravljenih je bilo 39,84 milijona potovanj. V Ljubljanskem potniškem prometu kot možne
razloge za upad navajajo večje število brezposelnih, spremembi kulturne mobilnosti v mestnih
središčih - večjemu pešačenju in kolesarjenju (tudi uporaba Bicike(LJ)-ja) in cenejšemu
gorivu ter lanski ne tako mrzli zimi (Jesenšek, 2015, str. 10). Potrebno pa je tudi opozoriti, da
prometna politika Mestne občine Ljubljana predvideva do leta 2020 povečanje deleža poti
opravljenega z javnim prometom na 33 % (Prometna politika..., 2012, str. 11). Leta 2014 je ta
delež znašal 13 % (Bertoncelj, Kontić, 2014, str. 24).
Prva shema avtobusnih prog v Ljubljani iz leta 1972. Takrat je Ljubljana imela 15 prog.
1 Vižmarje―Mestni log
2 Moste―Ajdovščina―Žale―Moste
3 Litostroj―Rudnik
4 Moste―Žale―Ajdovščina―Moste
6 Ježica―Dolgi most
7 Spodnje Dravlje―Javna skladišča
8 Vižmarje―Črnuče
9 Trnovo―Vodmat
10 Kolodvor―Zadobrova
11 Kolodvor―Zalog
12 Kolodvor―Vevče
13 Kolodvor―Sostro
14 Brinje―Vrhovci
15 Bavarski dvor―Medvode
16 Vižmarje―Brod (Brate, 1990, str, 190-191).
Leta 1978 je bilo v Ljubljani 17 avtobusnih prog (Brate, 2005, str. 94), leta 1987 pa že 21 v
skupni dolžini 212 km in 450 postaj (Brate, 2005. str. 100).
Iz zgoraj navedenih prvih avtobusnih prog vidimo, da so kar štiri imele začetno postajo na
Kolodvoru, torej lahko sklepamo, da je bilo središče avtobusnih prog okrog glavne železniške
postaje. Danes pa, kot sem že omenila, veliko avtobusnih prog zaobide glavno železniško
postajo in nekatere proge, ki povezujejo pomembne zgostitvene dele mesta, nimajo direktne
avtobusne proge do tja. Največ avtobusnih prog ima postajališče na Bavarskem dvoru. Tam
ustavi 22 prog mestnega prometa (nekatere obratujejo samo ponoči, nekatere samo ob
praznikih...) in tri proge primestnega prometa. Sledita postajališči Ajdovščina in
Konzorcij/Glavna pošta z 11 progami mestnega avtobusnega prometa. Pri Konzorciju pa
ustavijo tudi tri proge primestnega prometa. Ta postajališča so glavna za prestopanje. Na
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glavni železniški postaji ustavi samo pet avtobusnih prog (Telargo. Napovedovanje prihodov
avtobusov, 2014). Tako je Bavarski dvor postal najbližja avtobusna postaja mestnega
avtobusnega prometa glavne železniške postaje. To, da pred Kolodvorom ustavi samo pet
avtobusnih prog, za razvoj Ljubljanskega potniškega prometa in za razvoj Ljubljane ni dobro.
Lokacija železniške in avtobusne postaje pomeni središče prometnega sistema oz. t.i.
prometna glava. V tej točki se srečujejo železniški, cestni in tudi zračni promet, zato je
ključnega pomena, da je ta točka oz. lokacija dobro povezana z vsemi pomembnimi točkami v
mestu (glavne poselitvene osi, središče mesta, poslovne in industrijske cone…) (Černe, 2002,
str. 193). Oddaljenost avtobusne in železniške postaje od mestnega središča je 0,9 km
(Dovečar, 2012, str. 71), kar sicer ni veliko. Vseeno pa bi morale obstajati neposredne
povezave javnega potniškega prometa vseh predelov mesta z železniško in avtobusno postajo.
V interesu mesta je, da je povezanost javnega potniškega prometa čim večja z območji z
visoko gostoto stanovanj, oskrbno - storitvenimi središči, industrijskimi območji in šolskimi,
zdravstvenimi in upravnimi območji. Večina stanovanjskih naselij v Ljubljani je dobro
povezana z avtobusnimi progami (Šiška, Štepanjsko naselje, Nove Jarše...). Tako je bilo v
sedemdesetih in osemdesetih letih vsako na novo zgrajeno blokovsko naselje povezano z
javnim prevozom, v devetdesetih pa temu ni več tako. Zato so naselja kot so Koseze, Mostec
in Nove Poljane neodvisne od javnega potniškega prometa. Pri njihovi gradnji javni potniški
promet kot lokacijski dejavnik pri razmestitvi v prostoru ni imel več vpliva. Podobno velja za
novejše enodružinske soseske v Murglah, Novem Polju, Nadgorici in na Brodu, kjer je
najbližje postajališče pogosto oddaljeno tudi več kot 500 m ali je pogostost avtobusov majhna
(1 avtobus na uro zjutraj) (Bole, 2003, str. 29).
Povezanost glavnih nakupovalnih središč v Ljubljani je danes dobra (NS Rudnik. BTC,
Moste, Vič...) (LPP. Sheme linij, 2015). Problem pa je v tem, ker je še vedno izrazita
usmerjenost trgovskih središč v parkiriščno infrastrukturo. Najnovejše dejavnosti pa danes
locirajo tudi izven obsega javnega potniškega prometa. Visoka stopnja povezanosti in
dejanske uporabe javnega potniškega prometa je značilna za območja v središču mesta,
območja šolskih dejavnosti, zdravstvenih in upravnih storitev. Nekatere šolske dejavnosti pa
se selijo iz mestnega središča (iz lokacije z dobro dostopnostjo z javnim potniškim prometom)
na lokacije s slabo (selitev Kemijske fakultete na zahodno obrobje Ljubljane, postavitev
Biotehnične fakultete na isto lokacijo...). Industrijska območja so sorazmerno dobro povezana
z javnim potniškim prometom, kar je posledica pretekle intenzivnejše industrijske dejavnosti
v Ljubljani in dobre povezanosti teh delov z javnim prometom. Industrijska cona v Šiški ima
svojo avtobusno progo, dobro je povezano tudi industrijsko območje ob Letališki cesti in v
Črnučah ob Brnčičevi (Bole, 2003, str. 30).
Do večje širitve mestnega potniškega prometa je prišlo v zadnjih desetih letih. Tako do leta
2003 ni bilo večjih sprememb. Takrat pa je prišlo do poizkusa sprememb na progah 21 in 22,
spremenil se je obratovalni čas proge 18 in se podaljšal na progah 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11 (Gorjup,
Deu, 2011, str. 8).
Leta 2006 so vpeljali novo avtobusno progo: Kolodvor―Živalski vrt. Proga je obratovala
samo v poletnih mesecih (med julijem in oktobrom). Naslednje leto je prišlo do novih
sprememb: proga 25 je bila podaljšana do Zadobrove, proga 15 do Beričevega in proga 17 do
NS Rudnika. Prav tako so proge 2, 8, 11, 13, 14 in 20 nehale voziti skozi središče mesta. Še
leto kasneje se je proga 8 podaljšala do Gameljn in Brnčičeve (prej je vozila na relaciji
Ježica―Brod).
Del
proge
11
je
potekal
po
novi
trasi
(Dunajska―Slovenska―Zoisova―Karlovška―Roška―Poljanska cesta do Ambroževega
trga), preostanek je ostal enak. Proga 13 je dobila staro traso proge 11. Ukinila se je še proga
26, ki jo je nadomestila progo 21 (Beričevo―Ježica) (Gorjup, Deu, 2011, str. 9).
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Pomembnejše spremembe med leti 2007 in 2013: proga 18 (P+R Center Stožice―Kolodvor)
je začela voziti po Večni poti, proge 24 so podaljšali do Žal (Kodeljevo―Žale), proga 13 se
podaljšala od Sostrega do P+R Stožice. Dodale se nove proge: 15 Stanežiče―Zgornje Pirniče,
3B Litostroj―Škofljica, 6B Črnuče―Notranje Gorice (Hrovat, 2014, str 30). Leta 2007 je
prišlo do ukinjanja končnih postajališč v središču mesta (Bavarski dvor in Kongresni trg) in
do postopnega zapiranja mestnega jedra za motorni promet.
V tem obdobju so poenotili plačilni sistem enotne mestne kartice Ljubljane - Urbane. V
sistem so vključili plačevanje medkrajevnih prog iz primestnih občin z mestnimi progami v
Ljubljani. Nastale so tudi nove medkrajevne povezave znotraj Ljubljanskega potniškega
prometa. Občine vključene v mrežo LPP so Škofljica, Ig, Dobrova―Polhov Gradec,
Medvode, Brezovica, Vodice in Grosuplje. S tem so se za polovico znižale cene na
integriranih progah, uskladili so se vozni redi in povezale so se proge P+R. Vse to je vplivalo
na dvig števila prepeljanih potnikov (Hrovat, 2014, str 30).
Ukinjene proge:
1D Mestni log―Dolgi most P+R. Proga je obratovala od leta 2010 do 2011, ukinjena je bila
zaradi nerentabilnosti.
1S nedeljski sejem―Mestni log―Vižmarje―Gameljne. Ukinjena je bila leta 2012, ko so
podaljšali progo 1B do obračališča pri Snagi.
2 Bavarski dvor―Moste―Štepanjsko naselje―Fužine―Nove Jarše. Ukinjena je bila leta
2009, takrat so podaljšali progo N5 do Štepanjskega naselja.
3 Litostroj―Rudnik―Nedeljski sejem. Obratovala je konec devetdesetih let samo ob
nedeljah do selitve bolšjega sejma v center mesta.
3L Bavarski dvor―Tovarna Lek. Do junija 2014, ko se je progi 19 podaljšal obratovalni čas.
4 Moste―Žale―Ajdovščina―Moste. Ena prvih avtobusnih prog v Ljubljani. Ukinjena je bila
januarja 1980, ko je bila proga 2 preusmerjena do Novih Jarš. Proga ni bila več krožna.
9a Bavarski dvor―Trnovo. Prav tako ena izmed prvih prog, ki je obratovala v sedemdesetih
letih. Potem so jo podaljšali od Kodeljevega do Štepanjskega naselja in podaljšali obratovanje
tudi po 21.00 uri.
10 Kongresni trg―Zadobrova. Od petdesetih let do leta 2007. Potem je prišlo do spojitve
prog 15 in 25, zaradi zapore mestnega središča se je ukinilo postajališče na Kongresnem trgu.
11 Zalog―Polje―Zadobrova―Hrastje―Nove Jarše―Bavarski dvor. Progo so ukinili poleti
2009 zaradi nerentabilnosti voženj preko Sneberij.
N11 Bavarski dvor―Zalog. Ukinili so jo konec leta 2013, ker se je podaljšal obratovalni čas
proge 11B. Ta tako postane nočna proga.
15 Bavarski dvor―Medvode. Proga je obratovala od sredine petdesetih let do septembra
2007. Tega leta se je ukinili končno postajališče Bavarski dvor. Proga 15 se je spojila s progo
10 v novo progo 25.
16 Gameljne―Bavarski dvor. Tudi to progo so ukinili septembra 2007. Spojila se je s progo
21 v progo 26 (delavniki in sobota), 26B (delavniki) in 26C (nedelje), podaljšalo se je končno
postajališče do Bežigrada (Železna cesta).
17 Trg osvoboditve―Fužine. Avtobus je obratoval od januarja do oktobra 1983, ko so
podaljšali progo 20 z Bavarskega dvora do Fužin.
17 Trnovo―Barje. Od leta 1984 do 1988. Takrat so podaljšali progo 19 z Bavarskega dvora
do Barja.
17 Letališka―Fužine (delavniki in sobota). Od leta 1992 do 1996. Ukinila se je zaradi
nerentabilnosti. Preusmerila se je skozi BTC, ki se je začel razvijati, do Kongresnega trga.
17 Kongresni trg―BTC―Letališka (delavniki in sobota). Od poletja 1996 do septembra
2007, ko so začeli ukinjati končna postajališča v centru mesta. Proga so preštevilči v progo 27
in jo podaljšali do NS Rudnika.
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17 Kongresni trg―Kolosej (nedelje). Od 2001 do septembra 2007, ko so začeli ukinjati
končne postaje v centru mesta. Proga je peljala od Koloseja do pošte in se preštevilčila v
progo 27K.
21 Ruski car―Šlandrova. Obratovala je leta 1980. Istega leta so jo zaradi nerentabilnosti
ukinili.
21 Bavarski dvor―Reaktor―Beričevo―Dol (delavniki in sobota) in (delavniki). Od leta
1982 do septembra 2007. Do Dola je peljala samo septembra 2002. Proga 21 se je spojila s
progo 16 v novi progi 26 (delavniki in sobota) in 26B (delavniki).
23 Kolodvor―Živalski vrt. Obratovala je od poletja 2006 do poletja 2014. Takrat je prišlo do
podaljšanja proge 18 preko Večne poti do Kolodvora.
25B Zadobrova―Bavarski dvor. Obratovala je do marca 2014, ko se je spremenil režim
odhoda.
26 Gameljne―Beričevo, 26B, 26C. Obratovala je le eno leto, od 2007 do 2008. Ukinili so jo,
ker je bila predolga in zaradi prepovedi voženj mestnih avtobusov po Štajerski cesti.
Podaljšali so proga 8 do Gameljn in uveljavila se je nova proga 21. Namesto 26C (nedelje) sta
se podaljšali progi 1B in 1S.
Omeniti je potrebno še tri posebne proge. Proga Obračališče Rudnik―E.Leclerc, ki je vozila
prvo leto odprtja trgovskega centra E. Leclerc (2001) in je bila financirana s strani tega
podjetja. Proga Kolodvor–Avtosejem je obratovala leta 1990 in je bila ukinjena zaradi
nerentabilnosti. Ob sobotah in nedeljah pa je poleti leta 1985 vozila kopalna proga Bavarski
dvor―Goričane (kopališče na Sori) (Andreja Hrastnik Paraš, 2014).

5 JAVNA PARKIRIŠČA IN JAVNE PARKIRNE HIŠE
Javna parkirišča v Ljubljani lahko razdelimo v štiri kategorije: območja časovno omejenega
parkiranja (parkomati), parkirišča za osebna vozila, avtobuse in avtodome, parkirišča za
tovorna vozila in na parkirišča za motorje.
V območjih časovno omejenega parkiranja ob ljubljanskih ulicah so prve parkirne ure za
pobiranje parkirnine namestili že leta 1971. Danes jih nadomeščajo parkomati, na katerih je
mogoče plačati parkirnino z Urbano, sistemom Moneta ali z gotovino (Življenje v Ljubljani.
Parkiranje v Ljubljani, 2014). Na teh območjih je danes 2 646 parkirnih mest (Javno podjetje
Parkirišča in tržnice, 2014). Parkomate je namestila Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z
javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice. Ljubljano so razdelili na tri cone. Cona 1:
omogoča parkiranje v ožjem centru od 1 do 2 uri oz. 4 ure, cena znaša 0,70 € na uro.
Stanovalcem teh območjih je ponujena ena parkirna dovolilnica, ki znaša 100 € na leto.
Parkirnino je potrebno plačati med 8. in 19. uro med delavniki in 8. in 13. uro v soboto; ob
nedeljah je parkiranje brezplačno. V coni 2 (Prule, Krakovo, Mirje, Bežigrad) je možno
parkiranje do največ 6 ur, parkirnina znaša 0,50 € na uro in jo je treba poravnati med
delavniki med 7. in 17. uro. Stanovalcem pripada prva dovolilnica po ceni 100 € na leto in
druga 200 € na leto. Cona 3 zajema območje najbolj oddaljeno od središča mesta, kjer se
lahko parkira do največ 10 ur za ceno 0,40 € na uro, vsak delavnik med 7. in 17. uro.
Stanovalci plačajo za prvo dovolilnico 60 € na leto, drugo 120 € na leto in tretjo 180 € na leto
(Javno podjetje... Območje kratkotrajnega parkiranja, 2014).
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Slika 8: Cone časovno omejenega parkiranja v Ljubljani

Vir: Javno podjetje Parkirišča in tržnice. Območja kratkotrajnega parkiranja, 2014
Parkirišča za osebna vozila, avtobuse in avtodome so prav tako v upravljanju Javnega podjetja
Ljubljanska parkirišča in tržnice in so glede na oddaljenost oz. bližine središča mesta
razdeljena v tri tarifne razrede. 1. tarifni razred: parkirišča v strogem mestnem centru,
parkirnina znaša 1,20 € na uro. 2. tarifni razred: parkirišča zunaj strogega središča, kjer je
parkirnina 0,70 € na uro. 3. tarifni razred: parkirišča v bližini Tivolija in Žal, parkirnina stane
za prve dve uri 0,60 € in za vsako naslednjo uro 0,60 € (Mobilna Ljubljana, 2012, str 89).
Mestna politika tako podpira kratkotrajno parkiranje. Na podlagi Odloka o urejanju javnih
parkirišč (Ur. l. Št. 48/2011) Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice izvaja dejavnosti
obvezne gospodarske javne službe. Skrbi za upravljanje, urejanje, čiščenje parkirišč in odvoz
nepravilno parkiranih vozil (Odlok o urejanju javnih parkirišč, Ur. l. Št. 48/2011). Javno
podjetje ima tako v opravljanju dve parkirni hiši (PH Kozolec in PH Kongresni trg) dve
parkirišči P+R (Dolgi most in Chengdujska), območja parkomatov in 20 parkirišč v Ljubljani
(Tivoli I, Mirje, Trg MDB, Gospodarsko razstavišče, Bežigrad, Trg prekomorskih brigad,
Kranjčeva, Žale II, Center Stožice, Petkovškovo II, NUK, Žale I, Linhartova, Žale III, Žale
IV, Gosarjeva, Sanatorij Emona, Tivoli II, Štembalova). Največ parkirnih mest ima parkirišče
Center Stožice (1 220), vendar jih je povprečno dnevno manj kot polovico zasedenih (369).
Parkirna hiša Kongresni trg ima 720 parkirnih mest in so v povprečju dnevno vsa zasedena,
podobno ima popolno zasedenost parkirišče Gosarjeva, ki pa ima na voljo le 155 parkirnih
mest. Dobro zasedenost imajo še parkirišča Linhartova (na razpolago ima 81 parkirnih mest),
Trg MDB (na razpolago 26 mest) in PH Kozolec z razpoložljivimi 248 mesti (Javno
podjetje..., 2014). Zasedenost teh parkirišč je v povprečju 90 %. Posebno je parkirišče na
Vodnikovem trgu (Tržnica center), kjer je mogoče v soboto brezplačno parkiranje po 18.30 in
cel dan v nedeljo. Možnost parkiranja so razširili med 1. decembrom 2014 in 1. januarjem
2015 na vsak dan med 18.30 in 5.00 zjutraj (Javno podjetje... Parkiranje na tržnici center,
2014).
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Zemljevid parkirišč in njihovo zasedenost je mogoče spremljati na internetnem portalu
Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice. V parkirni hiši Kongresni trg in Kozolec je
stanovalcem ožjega mestnega središča (stanovalcem, ki bivajo v območju za pešce) z
registriranim vozilom in pravnim osebam z registrirano enoto na tem območju, omogočen
najem parkirnega mesta po subvencionirani ceni (60 € na mesec stanovalci in 200 € na mesec
pravne osebe) (Javno podjetje... Parkirna hiša Kozolec, 2014). Na parkirišču Gospodarsko
razstavišče pa je omogočen najem parkirnega mesta študentom, ki bivajo v Akademskem
kolegiju po ceni 30 € na mesec (Javno podjetje... Parkirišče Gospodarsko razstavišče, 2014).
Najem parkirnega prostora je mogoč še na parkiriščih Gosarjeva in ŠRC Stožice (Javno
podjetje... Parkirišče Gosarjeva, 2014).
Parkirna mesta za bivalna vozila oz. avtodome so urejena na parkiriščih Tivoli II, NUK in
Žale II. Za avtobuse pa na parkiriščih Tivoli I, Tivoli II, ŠRC Stožice, Letališka cesta,
Bratislavska cesta, Leskovška cesta (Javno podjetje... Parkirišča za bivalna vozila..., 2014).
Slika 9: Vhod v parkirno hišo Kongresni trg

Foto: Eva Ravbar, 2015
V Ljubljani je mogoče tovorna vozila parkirati na dveh parkiriščih. Parkirišče Ježica ima 91
parkirnih mest in parkirišče na Letališki cesti s 16 mesti. Parkirnina stane 2 € na uro oz.
celodnevna 13,2 € na uro (Javno podjetje... Parkirišča za tovorna vozila, 2014).
Za motorje je urejenih 85 parkirnih mest. Ta se nahajajo na: Levstikovem trgu, Beethovnovi
ulici, Cankarjevi, Miklošičevi, Vodnikovem trgu, Gosposki, Vegovi ulici, Grubarjevem
nabrežju, Bregu, Adamič - Lundrovem nabrežju in na parkiriščih Trg MDB, Trg
prekomorskih brigad in v parkirni hiši Kozolec (Življenje v Ljubljani. Parkiranje v Ljubljani,
2014).
Problem s parkirišči v Ljubljani se pojavi v času prireditev in prazničnih dogodkov. Tako kot
vsako leto, se je to zgodilo tudi lani decembra, ko so tako ljudje iz vse Slovenije kot tudi
turisti množično hodili v Ljubljano na praznične prireditve in sejme. Kljub temu je
razpoložljivost parkirnih mest v Ljubljani dobra in ni potrebe po gradnji novih parkirišč oz.
parkirnih mest. To nam dokazuje tudi dejstvo, da sta samo dve parkirišči v Ljubljani v
povprečju dnevno popolnoma zasedeni, na ostalih pa je še kar veliko prostih mest. Ljubljana
mora nadaljevati politiko omejevanja prometa oz. pametno rabo avtomobila. Treba je povečati
prepoznavnost in uporabo P+R parkirišč in omejiti uporabo avtomobila v centru Ljubljane.
Rešitev ni v razširitvi parkirišč v središču Ljubljani oz. gradnji novih ali celo širitvi vpadnic v
mestno središče temveč v izboljšanju javnega prometa.
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6 POSTOPNO ZAPIRANJE MESTNEGA JEDRA ZA MOTORNI PROMET
Sistematično zapiranje mestnega središča Ljubljane za motorni promet se je začelo leta 2006.
Od takrat je bilo pešcem prepuščenih 21 ulic. Vsako leto predstavlja svojo fazo zapiranja. V
zadnjo fazo prepovedi motornega prometa pa sem uvrstila zaprtje Slovenske ceste, katere
obnova še poteka.
6.1 FAZE ZAPIRANJA
Slika 10: Zapiranje mestnega jedra do leta 2006

Vir podatkov: Aleš Žibert. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 2015
V prvi fazi zapiranja mestnega jedra so bili za motorni promet zaprti posamezni deli
Ljubljane, ki se med seboj še niso prepletali. Kot največji del je postal za promet zaprt del
stare Ljubljane: Magistrat, Mestni trg, Pod Trančo, Gallusovo nabrežje, Gornji trg, Ulica na
Grad, Sodarska ulica in Reber.
Prepoved prometa je bila uvedena pri Narodnem muzeju Slovenije na Muzejski ulici, okoli
Policijske uprave na Valvasorjevi ulici in Veselovi (med Prešernovo cesto in Valvasorjevo
ulico), na območju za predsednikovo palačo, okoli Križank in Mestnega muzeja Ljubljana:
Trg francoske revolucije, Križevniška ulica in Križevniška soteska. Hribarjevo nabrežje do
Ribje brvi, vzhodni del Kongresnega trga, Dvorni trg, Židovska ulica, Židovska steza,
Jurčičev trg in vmes Gledališka stolba in Kratka steza.
Okoli pokrite tržnice in glavne tržnice: Dolničarjeva ulica, del Adamič - Lundrovega nabrežja
do Zmajskega mosta. Trubarjeva ulica med Zmajskim mostom in Vidovdansko cesto. Čopova
in Nazorjeva ulica in del Ajdovščine.
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Slika 11: Zaprti deli mesta Ljubljane v letu 2007

Vir podatkov: Aleš Žibert. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 2015
V tem letu je prišlo do razširitve zaprtja središča Ljubljane okoli Prešernovega trga in
Tromostovja. Na novo so bile za promet zaprte ulice: Cankarjeva ulica med Namo in
restavracijo Joe Penas, Tromostovje in Prešernov trg, Wolfova, severni del Kongresnega trga,
preostali del Hribarjevega nabrežja, Petkovškovo nabrežje do Mesarskega mosta, del
Trubarjeve ulice do Prečne ulice, del Miklošičeve ulice, Stritarjeva ulica do križišča z
Mačkovo, del Adamič - Lundrovega nabrežja in Cankarjevo nabrežje.
Tako so bile spremenjene tudi proge mestnega potniškega prometa, ki so se zaradi zapore
Prešernovega trga in Tromostovja morale izogniti temu delu. Mestnemu središču so se
izognile skozi predor in Zmajski most. Na novo so bila postavljena postajališča Zmajski most,
Dalmatinova in ob podhodu Ajdovščina.
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Slika 12: Zaprti deli Ljubljane v letu 2008

Vir podatkov: Aleš Žibert. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 2015
V Letu 2008 je Mestna občina Ljubljana za prometni promet zaprla le dvorišče Ljubljanskega
gradu.
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Slika 13: Zaprti deli Ljubljane v letu 2009

Vir podatkov: Aleš Žibert. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 2015
Prepoved prometa za motorna vozila je začela veljati še za Breg in celoten Kongresni trg. Oba
so prenovili in tako namenili več prostora pešcem. Iz Kongresnega trga so odstranili
parkirišča in uredili podzemno garažno hišo. Zaradi zapiranja mestnega jedra za motorna
vozila se je povečal pritisk le-teh na obrobju mestnega središča. Ulice so obojestransko
zaparkirane, vozniki tam puščajo svoja vozila tudi cel dan. Zato se je mestna uprava odločila
na teh območjih urediti enosmerne ceste in postaviti parkomate za pobiranje parkirnine. Tako
je bil urejen enosmerni promet na Prulah, Kodeljevem, Mirju, Poljanah in za Bežigradom
(Življenje v Ljubljani. Nova ureditev enosmernega prometa v Ljubljani, 2009). Za ureditev
enosmernih ulic pa sta potrebni najmanj dve vzporedni ulici, zato taka ureditev ni mogoča
povsod v Ljubljani. V naslednjih fazah naj bi bile enosmerno urejene tudi ulice v Rožni
dolini, v Trnovem, Viču in Spodnji Šiški. Na novo urejenih območjih je pretočnost prometa
večja, urejenih je bilo več parkirnih mest in speljane kolesarske steze v obe smeri tudi po
nekaterih enosmernih ulicah. Na dolgih ulicah, ki bi lahko postale tranzitne linije oz. pomožne
tranzitne prometnice je enosmerni prometni režim urejen tako, da polovica ceste urejena v eno
smer, polovica pa v drugo, tako da prevoznost ni možna. Promet je speljan po zanki. Tak
sistem je urejen na nekaterih ulicah na Prulah (Skušek, 2010, str. 14). Uvajanje enosmernih
ulic je potekalo tudi v naslednjih letih.
Pri prenovi Brega je bila postavljena tudi prva senzorna pot za slepe v Sloveniji. Na tleh je
vgrajena 20 centimetrska brazdasta linija, ki jo lahko začutimo s čevljem. Urejena pot je del
programa Mesta po meri invalidov (Skušek, 2010, str. 14). Taka senzorna pot je tudi na
prenovljeni Čopovi ulici.
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Slika 14: Zaprti deli Ljubljane v letu 2010

Vir podatkov: Aleš Žibert. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 2015
Za promet je postal zaprt še preostali del Adamič - Lundrovega nabrežja, Ciril Metodov trg in
Vodnikov trg, ter cela Trubarjeva ulica (še del od Prečne ulice do Resljeve).
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Slika 15: Zaprti deli Ljubljane leta 2011

Vir podatkov: Aleš Žibert. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 2015
V letu 2011 je prišlo do razširitve prepovedi prometa tudi na območja, ki so nekoliko
odmaknjena od središča mesta, kot sta Žabjak (Zvezdarska ulica, Žabjak, Hrenova, Rožna
ulica in Vožarski pot) in Krakovo (Krakovska ulica, Vrtna, Rečna ulica...). Zapiranje ulic za
motorna vozila se je nadaljevalo na levem bregu Ljubljanice: Gregorčičeva ulica, Vegova
ulica, Kongresni trg, Hribarjevo nabrežje (med Čevljarskim mostom in Ribjo brvjo),
Gosposka ulica, Turjaška, Salendrova ulica, Novi trg in Peternelova ulica.
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Slika 16: Zaprti deli Ljubljane v letu 2012

Vir podatkov: Aleš Žibert. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 2015
22. avgusta 2012 je bil odprt Fabianijev most, s katerim je sklenjen Ljubljanski notranji cestni
obroč. Tako so se ceste v središču mesta nekoliko razbremenile (Kontić, 2012 str. 10). V tem
letu je bil za promet zaprt del Tomšičeve ulice.
6.2 PROMETNA UREDITEV SLOVENSKE CESTE
Vsako leto v okviru tedna mobilnosti (16. do 22. september) Mestna občina Ljubljana zapre
Slovensko cesto za osebni promet. Ta zapora traja samo en teden in spodbuja ljudi k iskanju
drugih oblik mobilnosti. Septembra 2013 pa je zapora Slovenske ceste za osebna vozila
postaja trajna (Kontić, 2013, str 6). Zaprtje Slovenske ceste se je lahko izvedlo takrat, ko je bil
z odprtjem Fabjanovega mostu sklenjen cestni obroč okoli ožjega mestnega središča in je
dokončana štajerska vpadnica. S tema dvema ukrepoma je mogoča prerazporeditev tokov
motornega prometa v smeri sever―jug. Gre za omejitev osebnega prometa na Slovenski cesti
med Šubičevo in Gosposvetsko ulico. Ta prostor se je namenil pešcem, kolesarjem in
javnemu prevozu. Prepoved ne velja za: vse proge avtobusov, stanovalce in dostavo s posebno
dovolilnico MOL, taksije, kolesarje ter goste hotela Slon. Vsi pa morajo hitrost prilagodit 30
km/h. Dovoz do parkirne hiše Kongresni trg je urejen s Šubičeve ceste in južnega dela
Slovenske ceste s posebnim voznim pasom (Nova Slovenska cesta, 2013). Prenova Slovenska
ceste naj bi potekala po vzoru Dunajske ulice Mariahilfer Strasse (Jesenšek, 2014, str. 4). O
preureditvi Slovenske so na Mestni občini Ljubljana razmišljali že na začetku prvega mandata
župana Zorana Jankoviča. Bolj konkretne idejne zasnove ureditve pa so nastale v sklopu
projekta Civitas Elan (2008―2012). Zeleno luč za začetek izvedbe pa je dala leta 2012
sprejeta nova Prometna politika MOL, ki daje prednost trajnostni mobilnosti. Na Mestni
občini Ljubljana pravijo, da je »prenova Slovenske ceste eden od ukrepov Zelene prestolnice
Evrope 2016« (Kranjec, 2015, str. 8).
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Slika 17: Slovenska cesta pozimi 2013

Foto: Eva Ravbar, 2013
V prvi fazi zaprtja Slovenske ceste je šlo za poskusno spreminjanje prometnega režima, in
sicer zožitev na dva vozna pasova in razširitev pločnika na vzhodnem delu ulice. V obe smeri
je bila na novo narisana tudi kolesarska steza, ki je prej tukaj ni bilo in je bilo kolesarjenje
proti Bežigradu prepovedano. Urejali so tudi postaje javnega potniškega prometa, kjer so
potniki dobili več prostora za vstop in izstop. Avtobusi se tako ustavljajo na glavnem
postajališču Kazina/Konzorcij in vmesnem Ajdovščina/Figovec. Ta začasna ureditev naj bi
prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane pokazala, kaj vse bodo pridobili z zaprtjem Slovenske
ceste. Postavljena je bila info točka v zabojniku pri križišču Gosposvetske in Slovenske ceste,
kjer je bila na ogled razstava Slovenska cesta skozi čas in načrti končne preureditve, možno
pa je bilo oddati tudi svoj predlo oz. pritožbo o načrtu preureditve (beležili so se odzivi
javnosti). Skupaj z info točko so bili na nekdanjem voznem pasu proti Bežigradu postavljeni
stoli, mize in drevesa v koritih za druženje mimoidočih (Nova Slovenska cesta, 2013). Odzivi
javnosti so bili deljeni. Na novem skupnem javnem prostoru, kjer so bile urejene mize in stoli
si le redko videl koga, ki tam sedi oz. se druži. Dobro je zaživela kolesarska steza, saj je tukaj
prej ni bilo. Proge avtobusov, ki vozijo po Slovenski cesti, naj bi bile hitrejše za 5 do 8 minut
(Petančič, 2013, str 10). Pri tem je potrebno upoštevati tudi na novo uvedene rumene pasove
na Dunajski in Celovški cesti, ki so zagotovo pripomogli k večji hitrosti prog.
Slika 18: Slovenska cesta januarja 2015

Foto: Eva Ravbar, 2015
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Druga faza preurejanja Slovenske ceste naj bi bila stalna. Dela so se začela septembra 2014 z
zamenjavo stare kanalizacije. Prometni režim bo tudi po tej stalni prenovi ostal nespremenjen.
Arhitekturni načrt so pripravili štirje biroji in predvideva, da bo tranzitni koridor Slovenske
ceste spremenjen v osrednji javni prostor. Nov, prepoznaven element prenovljene Slovenske
ceste, bo postal na vzhodnem robu postavljen drevored, ob njem pa je predviden prostor za
gostinske vrtove. Načrtovana je razširitev pločnika in vzpostavitev njegove deljene uporabe
za pešce in kolesarje. Robnike naj bi odstranili, površina za pešce in kolesarje bo od tiste za
motorni promet ločena z različnim tlakom. Za motorni, osrednji del je predvidena monolitna
betonska plošča, za deljen prostor pešci/kolesarji pa tlakovci. Predvidena je preureditev
križišč z Gosposvetsko in Dalmatinovo ter Šubičevo ulico. Na zaprtem območju bodo tudi
elementi urbane opreme: klopi in dodatna javna razsvetljava. Dodatna stojala za kolesa bodo
postavljena v izteku Šubičeve, Tomšičeve, Cankarjeve, Čopove in Puharjeve ulice ter na
ploščadi Ajdovščina. Postavljena bosta tudi dva nova kolesarska števca. Pomisleke zbuja
sobivanje pešcev, kolesarjev in avtobusov, saj semafor pri pošti ni več predviden. Že v prvi
fazi poskusnega zaprtja Slovenske ceste je MOL za nekaj časa ta semafor ugasnil, vendar je
bilo konfliktov preveč. Zdaj pa trdijo, da bo šlo na zaprtem delu Slovenske ceste za območje
t.i. »shared spaces«, kjer bodo imeli prednost pešci in semafor ne bo potreben. Dodajajo še
»...če je dovolj strpnosti, mestni promet ni konflikten do ostalih udeležencev.« (Jesenšek,
2014, str. 4). Na tej točki se poraja vprašanje točnosti voznih redov avtobusov, ki v tem
primeru niso več zanesljivi. Vozniki bodo morali biti zelo pozorni na pešce in kolesarje, kar
bo vplivalo na povečanje potovalnega časa. Na preostalem delu Slovenske ceste, med
Šubičevo in Aškerčevo cesto ter Gosposvetsko in Tivolsko, bo motorni promet potekal
normalno v obe smeri, po dveh voznih pasovih. Tako bosta južni in severni del Slovenske
ohranila funkcijo prometnice (Kranjec, 2015, str 8).
Slika 19: Pogled na Slovensko cesto z vrha Nebotičnika maja 2015

Foto: Eva Ravbar, 2015
V času izvedbe del druge faze je bila Slovenska cesta od 27. oktobra do 3. decembra 2014
zaprta za ves promet. Proge avtobusov 1, 2, 3, 3B, 3G, 6, 6B, 9, 11, 14, 14B, 18, 18L, 19I,
19B, 27, 51 in 56 so se preusmerile na Gosposvetsko, Bleiweisovo in Šubičevo cesto. Na
Gosposvetski je urejeno novo postajališče Kersnikova in prav tako sta postavljeni dve novi
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postajališči na Šubičevi cesti. (Ljubljanski potniški promet. Obvozi zaradi zapore Slovenske
ceste..., 2014) 5. januarja je bila Slovenska cesta ponovno zaprta tudi za javni potniški promet
(popolna prepoved prometa). Ta naj bi bila tokrat zaprta do konca januarja. Dokončna
prenova pa naj bi bila končana maja 2015, odvisno od poteka arheoloških izkopavanj in najdb
(Kranjec, 2015, str. 8). Prvi prenovljeni del Slovenske ceste, del med Šubičevo ceste in
Cankarjevo ulico, so za kolesarje in pešce odprli 9. maja 2015.
Slika 20: Obvozi avtobusov ob zaprti Slovenski cesti

Vir: LPP. Obvozi zaradi zapore Slovenske ceste, 2014
Slika 21: Začasno avtobusno postajališče na Šubičevi cesti

Foto: Eva Ravbar, 2015
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7 OBMOČJA ZA PEŠCE
Območja za pešce so območja z omejenim dostopom motornih vozil in so namenjena
izključno pešcem. Vendar si pešci vseeno delijo ta prostor s kolesarji in, v točno določenih
urah, z dostavnimi vozili. Oboji pa morajo upoštevati prednosti pešcev (Mobilna Ljubljana,
2012, str. 7). Odredba o določitvi območij za pešce deli območja za pešce na območja za
pešce s popolno prepovedjo motornega prometa in območja za pešce z omejenim lokalnim
prometom. S 1. januarjem 2014 je teh območij v Ljubljani 109 (Ur. l. RS št. 110/2013) in so
navedena v spodnji preglednici (Odredba o določitvi območja za pešce, Ur. l. RS št.
110/2013). Na območjih za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa je dostava oz.
odvoz mogoč med 6. in 10. uro z elektronsko dovolilnico, s katero se izvaja tudi nadzor nad
tovornimi vozili (Mobilna Ljubljana, 2012, str. 8). Vožnja intervencijskih vozil je omogočena
vedno in povsod, kjer je to prostorsko in tehnično mogoče. Območje s strogim režimom
večinoma zajema ulice v mestnem središču.
Slika 22: Dvižni stebrički ob vstopu v območje za pešce in opozorilna tabla

Foto: Eva Ravbar, 2014
Območja za pešce z omejenim lokalnim prometom mejijo na območja s popolno prepovedjo
motornega prometa. Na teh območjih je dovoljen omejen lokalni promet; dostava in dostop
stanovalcev, ki imajo znotraj tega območja lastna parkirišča. Znotraj teh območij so urejena
tudi parkirišča za vozila stanovalcev, ki ne morejo parkirati drugje. Stanovalci morajo imeti
dovolilnico. Vožnja intervencijskih vozil je dovoljena. Občina Ljubljana je vzpostavila tudi
spletni portal www.dostave.si, kjer se nahajajo koristne informacije za dostavljavce, možna pa
je tudi aplikacija za načrtovanje dostavnih poti.
V Odredbi o določitvi območij za pešce (Ur. l. RS št. 110/2013) je navedeno, da morajo biti
območja za pešce označena s prometno signalizacijo, iz katere je razvidna omejitev prometa
oz. kdaj so dovoljene izjeme (dostava) (Odredba o določitvi območja za pešce, Ur. l. RS št.
110/2013). Dostop do območij za pešce omejujejo različne fizične ovire, ki tako nadzorujejo
vstopanje in izstopanje vozil ter preprečujejo promet. Med njih spadajo dvižni stebrički,
zapornice, nepremični prometni stebrički, prometne verige, »betonske gobice« in stopnišča.
Dvižni stebrički se aktivirajo z elektronsko dovolilnico samo v času dostave. Pri večini
fizičnih ovir se izvaja video nadzor (Gostič, 2009, str. 90).
Zaprto mestno jedro za promet oz. cone namenjen pešcem v ljudeh zbudijo občutek varnosti
in brezskrbnosti. Na teh območjih skozi celo leto srečamo veliko turistov. Večkrat letno se
tukaj odvijajo prireditve, koncerti in družabni dogodki. Ta območja so posebej privlačna za
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turiste iz tujine in Slovenije. S tem, da se držimo samo območij namenjenih pešcem, si lahko
ogledamo vse večje znamenitosti Ljubljane.
Ne smemo pa pozabiti na prebivalce mestnega središča, ki jim taka ureditev prinaša kar nekaj
nevšečnosti. Mestna občina Ljubljana je v okviru projekta Civitas Elan raziskovala tudi
možnost uvedbe takse za dostop motornih vozil v središče. To bi bilo možno realizirati po
izboljšanju pogojev za kolesarje in pešce oz. druge načine mobilnosti (Ljubljana za
kakovostno mobilnost, 2012, str. 10). Raziskava Spreminjanje ureditve javnega prometa v
Ljubljani in ljubljanski regiji Mestne občine Ljubljana in Fakultete za družbene vede je
pokazala, da se 32,4 % vprašanih (N=1 069) strinja, da sta gneča in hrup nujni posledici
življenja v mestnem središču. 29,4 % vprašanih ne podpira uvedbe vinjet za dostop do
mestnega središča in 31,2 % se ne strinja z uvedbo plačila za enkraten vstop z osebnim
avtomobilom v središče mesta (Uršič, 2012, str 75).
V teh območjih pride velikokrat tudi do konfliktov med pešci in kolesarji. Kolesarji morajo
svojo hitrost prilagoditi pešcem in jih s kolesarjenjem ne smejo ovirati. Zgodi pa se, da pešci
mislijo, da kolesarji po območjih, izključno namenjenih pešcem, ne smejo voziti. Tukaj
prihaja do vsakodnevnih konfliktov in nesporazumov. Pogosto imajo po conah za pešce svoje
letne vrtove postavljeni tudi gostinski lokali. Takrat se je praktično nemogoče peljati s
kolesom. Tako je po eni strani zapiranje mestnega jedra za motorni promet dalo jasno zeleno
luč za pešce, nekoliko bolj nedorečene pa so reči v zvezi s kolesarji. Mestna občina Ljubljana
naj bi spodbujala k še večji uporabi kolesa in skušala privabiti še nove uporabnike, a žal, s
takšno ureditvijo kolesarje le odriva na rob oz. ven iz mestnega jedra.
Preglednica 2: Območja popolne prepovedi motornega prometa in območja dovoljenega
lokalnega prometa
OBMOČJA
POPOLNE
PREPOVEDI OBMOČJA
DOVOLJENEGA
MOTORNEGA PROMETA
LOKALNEGA PROMETA
Adamič - Lundrovo Križevniška soteska Cankarjeva
cesta Hrenova ulica med
nabrežje
med Beethovnovo Karlovško cesto in
ulico in Slovensko Gornjim trgom
cesto
Ajdovščina
in Miklošičeva cesta od Čufarjeva ulica
Hrenova ulica od
ploščad
pred Prešernovega trga do
Karlovške ceste do
Figovcem
Nazorjeve ulice
Grudnovega nabrežja
Barvarska steza
Mala
ulica
od Erjavčeva
med Kapiteljska ulica
Malega trga do Prešernovo cesto in
Trubarjeve ulice
Igriško ulico
Breg
Krojaška ulica
Gornji trg
Kladezna ulica
Ciril Metodov trg
Mačkova ulica
Gosposka ulica
Krakovska ulica
Cigaletova
med Peš povezava med Gregorčičeva ulica Rožna ulica med
Dalmatinovo
in Erjavčevo cesto in med Vegovo in Karlovško cesto in
Nazorjevo ulico
Igriško ulico
Slovensko cesto
Gornjim trgom
Cankarjevo nabrežje Petkovškovo
Krekov trg
Rožna ulica med
nabrežje
od
Karlovško cesto in
Prešernovega trga do
Grudnovim
Resljeve ceste
nabrežjem
Čevljarska ulica
Križevniška ulica
Levstikov trg
Salendrova ulica
Čevljarski most
Muzejska ulica od Lončarska steza
Slovenska cesta od
Šubičeve ulice do
Gosposvetske ceste
Tomšičeve ulice
do Šubičeve ulice
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Čopova ulica
Dolničarjeva ulica
Dvorni trg
Gallusovo nabrežje
Gledališka stolba

Nazorjeva ulica
Novi trg
Obrežna steza
Pasaža kina Komune
Pasaža
med
Cankarjevo cesto in
Štefanovo ulico
Gerberjevo stopnišče Pasaža med Čopovo
in Nazorjevo

Osojna pot
Mali trg
Merosodna ulica
Na stolbi
Mala
ulica
od
Dalmatinove ulice
do Malega trga
Peternelova ulica

Sodarska steza
Soteska
Strmi pot
Študentovska ulica
Tabor
od
Rozmanove ulice do
Vidovdanske c.
Tabor
od
Vidovdanske
do
Metelkove ceste
Hribarjevo nabrežje Medarska ulica
Prečna ulica
Trg
francoske
revolucije
Jurčičev trg
Mestni trg
Rečna ulica
Turjaška ulica
Kastelčeva ulica
Plečnikov trg
Ulica na Grad
Usnjarska ulica
Kleparska ulica
Pod Trančo
Valvasorjeva ulica
Vegova ulica
Ključavničarska
Pogačarjev trg
Vožnarski pot med Žabjak od Rožne
ulica
Karlovško cesto in ulice do Vožarskega
Gornjim trgom
pota
Kongresni trg
Prešernov trg
Vodnikov trg
Vrtna ulica
Knafljev prehod
Prežihova ulica med Ulica
Josipine Vidovdanska cesta
Štefanovo
in Turnograjske
od Ilirske ulice do
Puharjevo ulico
Tabora
Kratka steza
Reber
Za ograjami
Zvezdarska ulica
Ribji trg
Stiška ulica
Znamenjska ulica
Tomšičeva
ulica Trubarjeva cesta od
med Slovensko cesto Prešernovega trga do
in
pasažo
kina Resljeve ceste
Komune
Stritarjeva ulica
Tromostovje
Židovska steza
Za Čreslom
Židovska ulica
Wolfova ulica
Spodnji
nivo Trubarjeva cesta od
Fabianijevega mostu Resljeve
do
Vidovdanske ceste
Stari trg
Vodna steza
Vir podatkov: Odredba o določitvi območij za pešce. Ur. L. RS. Št. 11/2013. 2014

8 KOLESARSKE STEZE
Mestna občina Ljubljana ima dokaj razvito mrežo kolesarskih stez in ostalih površin za
kolesarje. Kolo uporabljajo kolesarji za vsakodnevne opravke, prevoz na delo v radiju do 5
km (Klemenc, 2010). Kadar je na cestah skozi središče mesta gneča, je kolo najhitrejša in
zagotovo najčistejša oblika prevoznega sredstva. Za kakovostno kolesarsko infrastrukturo je
potrebno poskrbeti za varnost in privlačnost ter neprekinjenostjo in direktnostjo stez (Strateški
prostorski načrt Mestne občine Ljubljana, 2009, str. 74). Potrebna so redna vzdrževalna dela,
tudi pozimi. Pregledniška služba skrbi za stanje cest, tudi kolesarskih delov, podjetje KPL d.d.
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Kolesarske steze pa skrbi za čiščenje snega s pločnikov in kolesarskih stez. Pluženje
kolesarskih pasov na cestišču poteka istočasno s pluženjem cest, kolesarski pasovi izven
cestišča pa se plužijo skupaj s pločniki (Bertoncelj, Kontić, 2014, str. 24). Vendar je tudi letos
prvi zapadli sneg pokazal, da kolesarske steze skozi središče Ljubljane ostajajo zasnežene, še
več, nanje je odrinjen tudi sneg s pločnika.
Treba je opozoriti tudi na opremljenost kolesarskih stez z javno razsvetljavo, smerokazi in
večjo vidnostjo kolesarskih stez za pešce. Ljubljana postaja v zadnjih letih z izboljšavami bolj
prijazna kolesarjem, kar se vidi tudi v povečevanju deleža kolesarjev. Ta danes znaša 12 %,
cilj mestne občine Ljubljana do leta 2020 pa je povečati ta delež na 34 % (Prometna
politika..., 2012 str. 11).
Preglednica 3: Pregled kolesarskih pasov, stez in poti
Javna pot za kolesarje in pešce
Javna pot za kolesarje
Kolesarski pas na pločniku
Kolesarski pas za vozišču
Kolesarska steza, ločena nivojsko
Kolesarska steza, ločena z oviro
SKUPAJ

2 904
3 848
84 503
42 339
57 922
14 927
209 443

Vir podatkov: Bertoncelj, Kontić, 2014, str. 24
Slika 23: Stanje kolesarske steze ob zapadlem snegu na Šubičevi cesti, pozimi 2014

Foto: Eva Ravbar, 2014
V zadnjih letih so v Ljubljani dopolnili, uredili in na novo označili kar nekaj kolesarskih stez.
V času tedna mobilnosti leta 2013 je bila urejena kolesarska steza na Slovenski cesti med
Šubičevo in Dalmatinovo cesto. Kolesarji so tako pridobili nov kolesarski pas na cestišču v
obe smeri, kar je bilo do tedaj kar velik problem. Po drugi strani pa so, odkar so letos jeseni
(2014) ponovno, zaradi prenove, zaprli Slovensko cesto, kolesarske poti v njeni okolici začeli
zanemarjati. Pred Konzorcijem so novembra na novo asfaltirali pločnik in kolesarsko stezo,
vendar na novem asfaltu ni narisanega pasu za kolesarje. Dela še niso končana, a vseeno so
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bili pešci in kolesarji zmedeni. Slednji predvsem zato, ker so navajeni, da je tam kolesarska
steza. Podobno opažam na Šubičevi cesti, v smeri proti Prešernovi cesti, kjer je kolesarska
steza zanemarjena, črte in znaki pa so komaj vidni. V nasprotni smeri (proti Slovenski cesti)
pa so začasno postavili avtobusno postajo na kolesarsko stezo. Prav tako ovirajo kolesarski
promet prireditve na Trgu republike. Kolesarska steza ni vzdrževana tudi na Bavarskem
dvoru, kjer prihaja do konfuznih situacij med pešci in kolesarji. Leta 2012 je bila urejena
kolesarska povezava centra mesta do živalskega vrta. Ob zapiranju in uvajanju enosmernih
cest v mestnem središču so ponekod za kolesarje dobro poskrbeli. Tako so označene ceste,
kjer lahko kolesarji vozijo tudi v nasprotno smer in za njih ne velja enosmerni režim (npr.
Trubarjeva ulica v delu med križiščem z Rozmanovo ulico in križiščem Njegoševe in Zaloške
ceste, Grudnovo nabrežje do Špice…). Jeseni 2014 je bila odprta kolesarska pot čez Tivoli. Z
izgradnjo Fabianijevega mostu leta 2012, ki povezuje Roško in Njegoševo cesto, je bil
sklenjen ljubljanski notranji cestni obroč. Most je v dveh nivojih: zgornji je namenjen samo
motornemu prometu, spodnji pa kolesarjem in pešcem. Kolesarjenje čez most je zaradi tega
zelo zamudno, saj kolesarska pot pelje naokrog. V križišču Rozmanove z Ilirsko ulico in
Krakovskega nasipa z Zoisovo ulico so uredili t.i. kolesarski žep oz. »bike box«. Ta omogoča,
da se kolesarji v semaforiziranem križišču postavijo pred avtomobile in tako dobijo prednost
pri speljevanju (Bertoncelj, Kontić, 2014, str. 23). Kljub temu pa ostaja praksa izginjanja
kolesarskih pasov na pločniku in selitev le-teh na vozišče.
Skozi strogi center Ljubljane (Stara Ljubljana, Prešernov trg, Trubarjeva ulica, Čopova ulica,
Kongresni trg…) oz. del Ljubljane, ki je zaprt za motorni promet, pa velja koncept skupnega
oz. deljenega prostora oz. angleško »shared spaces«. Ta koncept ne temelji več na segregaciji
prometa in prometnih znakih ter pravilih. Ni več označb in pravil, kje hodijo pešci in kje se
vozijo kolesarji. Gre za opažanje in medsebojno usklajevanje udeležencev, ki temelji na tem,
da se je vedno potrebno umikati na desno in da je v primeru nesreče vedno odgovoren
močnejši udeleženec (Mestna občina. Koncept Shared Spaces, 2009). Ožje središče Ljubljane
tako ostaja problem, predvsem kar se tiče pretočnosti in varnosti. To območje spada v
območje t.i. peš con, kjer morajo kolesarji prilagoditi hitrost na hitrost pešcev. Problem se
pojavi tudi poleti, ko gostinci razširijo svoje zunanje dele na sredino cest in se pogosto tam
pojavijo ozka grla (stara Ljubljana med Mestnim in Gornjim trgom). Tukaj je potrebno
omeniti tudi koncept hitrosti 30 km/h v naseljih. Gre zato, da vsi udeleženci v prometu (pešci,
kolesarji, motoristi, avtomobili) prilagodijo hitrost na 30 km/h in s tem izboljšajo občutek
varnosti ljudi v naseljih, zmanjša se onesnaževanje in se na splošno izboljša kakovost
življenja (Kolesarji.org. 30 km/h - pobuda..., 2012). Ljubljana se je k temu zavezala s
podpisom Dunajskega kolesarskega memoranduma, katerega ena točka je tudi omejitev
hitrosti 30 km/h na pešcem in kolesarjem prijaznih mestnih ulicah in cestah (Bertoncelj,
Kontić, 2014, str. 22). Že omenjena raziskava Spreminjanje ureditve javnega prometa v
Ljubljani in ljubljanski regiji kaže, da 33,3 % vprašanih (N=1 069) podpira dodatno omejitev
hitrosti prometa v določenih cona (na npr. 30 km/h), 16,5 % pa ta ukrep zelo podpira (Uršič,
2012, str. 75).
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Slika 24: Kolesarska steza skozi park Tivoli

Foto: Eva Ravbar, 2015
Slika 25: Bike box v križišču Krakovskega nasipa s Zoisovo ulico

Foto: Eva Ravbar, 2015
Mreža kolesarskih vpadnic v središče mesta se dopolnjuje in je dobra. Nazadnje je bila
urejena še kolesarska steza na Dolenjski cesti (od Rakovnika do Peruzzijeve ceste). Problem
predstavljajo prekinitve steze, nevarni desni priključki cest in potek kolesarskih stez po
stranskih ulicah ter tako zamudna pot kolesarjev. Notranji kolesarski obroč predstavlja 5minutno dostopnost s kolesom iz središča mesta. Z njim bo dosežen hitrejši tranzit kolesarjev,
ki tako lahko zaobidejo mestno središče. Mrežna struktura kolesarskih poti znotraj mestnega
središča pa povezuje notranji del notranjega obroča. Gravitacijski, zunanji kolesarski obroč v
dosegu 15-minutne dostopnosti iz središča mesta, pa bo namenjen predvsem daljinskemu
kolesarskemu prometu. Med obema obročema je predvidena še sekundarna mrežasta struktura
kolesarskih stez (Strateški prostorski..., 2009, str. 74).
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V okolici osnovnih, srednjih šol, fakultet in dijaških ter študentskih domov je 6 110
kolesarskih stojal. Ocena parkirnih mest za kolesa na javnih površinah mestne občine
Ljubljana pa je 9 000 (Bertoncelj, Kontić, 2014, str. 24). Zanimivo je, da se je povečalo
število stojal v mestnem središču, kjer ni urejenega dela izključno za kolesarje in velja
koncept t.i. »shared spaces«. Kolesarskih stojal bi moralo biti največ v okolici intermodalnih
točk (P+R, železniška, avtobusna postaja, končne postaje javnega potniškega prometa).
Potrebno je postaviti tudi pokrita stojala za kolesarje, ki kolesa varujejo pred dežjem in
snegom. Tako bi spodbudili tudi večjo uporabo kolesa v zimskih mesecih.
Avtomatski števci meritve kolesarskega prometa so locirani na Dunajski, Celovški in
Drenikovi cesti. Največje število kolesarjev je med leti 2007 in 2013 zabeležil števec na
Dunajski cesti (783 270 kolesarjev), na Celovški 685 311 in na Drenikovi 313 259 kolesarjev.
To kaže na rast števila kolesarjev in odvisnost uporabe od vremenskih razmer in letnega časa.
Pozimi na nizko število kolesarjev vplivata neurejena infrastruktura in padavine, vendar je
nihanje števila kolesarjev majhno. Večje nihanje je v kolesarski sezoni, v času med aprilom in
oktobrom, ko je število kolesarjev pogojeno z vremenom. Leta 2003 je bil delež kolesarjev v
Ljubljani 10 %, danes je 12 %, do leta 2015 pa naj bi se povečal na 14 % (Bertoncelj, Kontić,
2014, str. 26).
Slika 26: Avtomatski števec koles na Dunajski cesti

Foto: Eva Ravbar, 2015
V Ljubljani je med leti 2011 in 2014 potekal projekt Champ, ki združuje šest evropskih
kolesarsko razvitih mest. Cilj projekta je izboljšanje kolesarske prometne politike z idejami,
kako izboljšati kolesarske pogoje. Ljubljana je tudi ena od podpisnic Dunajskega
kolesarskega memoranduma. S tem se zavezuje k skrbi za kolesarsko kulturo in širitvi
kolesarjenja (Bertoncelj, Kontić, 2014, str. 22).
Potrebno je omeniti projekt Civitas Elan, katerega produkt je tudi celovita kolesarska
strategija Mestne občine Ljubljana. Projekt se je izvajal od leta 2008 do 2012. Ljubljana je
bila vključena kot vodilno mesto in koordinator projekta, partnerji pa so Gent, Zagreb, Brno
in Porto. Od leta 2009 se s tem ukvarja Kolesarska platforma, katere vodja je Janez
Bertoncelj. Med ukrepe Civitas Elan sodijo Sistem Bicike(LJ), Ljubljansko kolo, kolesarska
karta Ljubljane na Geopediji, portal Gremo na pot in Klikni svojo pot (Civitas Ljubljana,
2014). Mestna občina Ljubljana je skupaj z Urbanističnim inštitutom v sklopu projekta
Civitas leta 2009 izdelala že omenjeno interaktivno kolesarsko karto na Geopediji. Gre za
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prikaz stanja kolesarskih stez, možnost iskanja kolesarskih poti, prikazane so lokacije stojal za
kolesa in točke izposoje koles Bicike(LJ), območja prepovedi kolesarjenja, nevarne točke
(Bertoncelj, Kontić, 2014, str. 25). Društvo Ljubljanska kolesarska mreža, ki deluje od leta
2000 in je neprofitna, nevladna organizacija, vodi evidenco predelov nevarnih za kolesarje t.i.
črne točke. Pregled teh je prav tako dostopen na Geopediji (Geopedia. Kolesarska karta
Ljubljane, 2014).
Slika 27: Kolesarska karta Ljubljane na Geopedii

Vir: Geopedia. Kolesarska karta Ljubljane, 2014

9 ALTERNATIVNE OBLIKE PREVOZA V MESTNEM SREDIŠČU
9.1 SISTEM BICIKE(LJ)
Kot ena od alternativnih možnosti mobilnosti po mestu je od maja 2011 Ljubljančanom in
tujcem na voljo samopostrežen sistem izposoje koles Bicike(LJ). Sistem je že dolgo poznan v
tujini in dobro dopolnjuje javni prevoz po mestih. Kolesa so namenjena kratkotrajni izposoji,
tako je prva ura izposoje brezplačna. Uporabnik pa si lahko kolo ponovno izposodi 5 minut po
tem, ko ga je vrnil. Za uporabo pa se je potrebno najprej registrirati. Na voljo sta letni
abonma, pri katerem je potrebno imeti kartico Urbana, in tedenski abonma, namenjen
predvsem tujcem. V sistem je vključenih 308 koles. Po Ljubljani je nameščenih 36
postajališč, ki so med seboj oddaljena 300 do 500 metrov, in 600 parkirnih mest za kolesa.
Zadnje tri postaje so bile dodane v sistem julija 2014, in sicer na območju BTC-ja. Terminali
za izposojo koles so med seboj povezani in je na njih je možen vpogled, na katerem
najbližjem postajališču so prosta kolesa in kje so še prosta mesta za vračilo kolesa.
Vzpostavljena je tudi podporna služba, ki skrbi za vzdrževanje in po potrebi prestavljanje
koles s polnih na prazna postajališča (Bicike(LJ) Mestno kolo, 2011). Podpora sistema je
dobra, kar je pokazala tudi raziskava Mestne občine Ljubljana oktobra 2012 (N=311). 79 %
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vprašanih meni, da je sistem Bicike(LJ) zelo koristen (Bertoncelj, Kontić, 2014, str. 26). 3.
junija 2014 je bilo narejenih dva milijona voženj s kolesi Bicike(LJ), od tega 99 % ni preseglo
izposoje za več kot eno uro. Leta 2014 je bilo 54 721 letnih uporabnikov. Povprečen čas
izposoje je 14 minut na vožnjo. Najbolj oblegane pa so postaje: Cankarjeva ulica - Nama,
Prešernov trg - Petkovškovo nabrežje in Trg OF - Kolodvorska ulica (Bicike(LJ). Bilten,
2014).
Slika 28: Postaja sistema Bicike(LJ) pri Zvezda parku

Foto: Eva Ravbar, 2015
9.2 ELEKTRIČNA VOZILA KAVALIR
Leta 2008 sta v območjih za pešce začeli voziti dve električni vozili Kavalir, namenjeni
predvsem starejšim in gibalno oviranim osebam. Sprva je šlo za testno obdobje, od leta 2012
pa kavalir obratuje v redni uporabi. Avgusta 2013 je Ljubljanski potniški promet kupil še eno
zaprto električno vozilo. Tako danes po Ljubljanskih ulicah vozijo trije kavalirji, vsi
brezplačno. Dva odprta samo poleti (od aprila do konca oktobra), tretje zaprto pa obratuje
celo leto. V vseh treh vozilih se lahko vozi do pet potnikov hkrati. Vozijo na območju med
pobočjem Grajskega griča in Slovensko cesto in od Kopitarjeve ulice in Zmajskega mosta do
Šentjakobskega mosta in Gornjega trga, s hitrostjo do 15 km/h, tako da jih mimoidoči lahko
ustavijo. Možno pa je naročilo vožnje tudi po telefonu. V času okoli prvega novembra se dva
kavalirja prestavita na območje Žal. Kavalirji se polnijo v garažni hiši Kongresni trg, na dan
pa naredijo tudi do 75 km. Dimenzije kavalirjev so prilagojene Ljubljanskim ulicam (1,4 x 3,5
m), tako lahko vozijo mimo količkov, avtov in ljudi. Kar nekaj uporabnikov kavalirja je
rednih strank, predvsem starejših in tistih, ki težko hodijo ali nosijo. Projekt sofinancirata
Mestna občina Ljubljana in Turizem Ljubljana (Brdnik, 2014).
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Slika 29: Zaprto električno vozilo Kavalir

Foto: Eva Ravbar, 2015
Slika 30: Letno, odprto električno vozilo Kavalir

Foto: Eva Ravbar, 2015
Slika 31: Območje vožnje Kavalirja

Vir: Življenje v Ljubljani. Kavalir v mestnem središču, 2013
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10 SISTEM P+R
Intermodalna središča so prestopne točke različnih modalitet (P+R, hitre linije, avtobusne
proge...). Ta vozlišča omogočajo, da dnevni migranti v večjih mestnih središčih uporabljajo
javni potniški promet že v začetku potovanja, združujejo povpraševanje potnikov po javnem
potniškem prometu in dajejo možnost vzpostavitve ostalih servisnih dejavnosti na teh
območjih (Krivec, Klun, Plesec, 2010, str. 215).
Pri sistemu P+R gre za kombinacijo zasebnega in javnega prevoza. Posameznik ali skupina se
do določene točke na obrobju mesta pripelje v osebnem avtomobilu, ga tam pusti-/jo na
parkirišču in pot v mestno središče nadaljuje/-jo z javnim potniškim prometom. Kratica po
angleško pomeni »park and ride«, v slovenščini pa sem zasledila različne prevode: parkiraj in
bodi peljan (Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji, 2009, str. 7), parkiraj in
prestopi (Parkiraj in prestopi, 2014, str. 31) in parkiraj in se pelji z avtobusom (Ljubljanski
potniški promet. P+R: Parkiraj in..., 2014). Z vedno večjo uporabo tega sistema se manjšajo
obremenitve prometa v mestu in se hkrati manjša zasedenost parkirišč v središču.
Prva ideja se je pojavila že leta 1992 in je k nam prišla iz tujine. Na končnih postajah
avtobusov mestnega prometa (Dolgi most) so uredili nekaj parkirišč, vendar ideja ni zaživela
(Brate, 2005, str. 105). Do ponovnega odprtja P +R Dolgi most in oživitve ideje o sistemu
P+R je prišlo 3. septembra 2001 ob stoletnici podjetja Ljubljanski potniški promet. Voznik je
plačal parkirnino in dobil zraven dva žetona za mestni avtobus. Akcija je počasi oživela
(Brate, 2005, str. 118). Z uvedbo enotne mestne kartice se plačilo parkirnine poenostavi. Cena
24-urnega parkiranja stane 1,20 € in vključuje dve vožnji z avtobusom mestnega prometa, ki
se jih lahko unovči do 23.59 istega dne, ko je bila plačana parkirnina. Ta se poravna na
urbanomatih z gotovino, Urbano ali z Moneto (Ljubljanski potniški promet. P+R: Parkiraj
in..., 2014).
P+R DOLGI MOST
Parkirišče Dolgi most na zahodnem delu Ljubljane ima 217 razpoložljivih parkirnih mest, od
tega sta dve parkirni mesti namenjeni invalidom (Javno podjetje... Parkirišče P+R Dolgi most,
2014). Zasedenost je 100 %, v povprečju 291 vozil na dan (Petančič, 2013, str. 10). Obratuje
od ponedeljka do petka, čez vikend pa je parkiranje brezplačno. Do parkirišča peljejo
avtobusne proge 6, 6B in medmestni progi 56 in 51 (Javni prevoz. Sheme linij, 2015).
Parkirišče ne zadostuje več dnevnim potrebam, zato ga bodo drugo leto razširili na 500
parkirnih mest (Alič, 2014).
P+R STOŽICE
Gre za pokrito parkirišče Stožice na severnem delu mesta, ki ima 1220 razpoložljivih
parkirnih mest, dnevna zasedenost je 2 %, kar pomeni 21 vozil na dan (Petančič, 2013, str.
10). Obratuje od leta 2010. 60 mest je namenjenih za parkiranje invalidov, 48 pa avtobusov.
Možen je tudi najem parkirišča za en mesec (36 € na mesec). Parkirišče ne deluje samo kot
P+R, ampak tudi kot navadno parkirišče, namenjeno ljudem, ki pridejo v Center Stožice na
ogled tekme oz. prireditve. (Javno podjetje... Parkirišče Center Stožice, 2014). Od parkirišča
do centra mesta peljejo proge 18, 13 in 20 (Javni prevoz. Sheme linij, 2015).
P+R STUDENEC
Parkirišče Chengdujska oz. Studenec ima 187 parkirnih mest in se nahaja na vzhodnem delu
Ljubljane, v garažni hiši pod trgovskim centrom. Invalidom je namenjenih devet parkirnih
mest (Javno podjetje... Parkirišče P+R Studenec, 2014). Povprečno sta dnevno parkirana dva
avtomobila, zasedenost je 1 %. Parkirišče obratuje od konca leta 2012 (Petančič, 2013, str.
10). Možen je najem parkirišča tudi za en mesec. Potrebno je izpolniti vlogo za najem, ki
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stane 36 € na mesec. V neposredni bližini ustavijo avtobusi številka 25, 11 in 20 in 22 (Javni
prevoz. Sheme linij, 2015).
P+R JEŽICA
Parkirišče Ježica je umeščeno na severnem delu Ljubljane na Obvozni cesti, na nekdanjem
parkirišču za tovornjake. Odprli so ga 1. decembra 2014 in ima urejenih 80 parkirnih mest.
Parkirišče je plačljivo od ponedeljka do petka od 6. do 20. ure (Ljubljanski potniški promet.
P+R: Parkiraj in..., 2014). Do njega peljeta progi 8 in 11, ki imata spremenjen naziv in
nekoliko spremenjen potek proge: 8 Ježica P+R Gameljne in 11 Ježica P+R Zalog. Z
odprtjem parkirišča je bila uvedena nova napajalna proga 26 Ježica―P+R Brnčičeva, ki je
nadomestila del proge 8. Ta je prej peljala do Brnčičeve. Na progi 26 bo vozil enojni avtobus,
zaradi neugodnega terena (velik spust in vzpon od Dunajske ceste na Cesto 26). Vozni red je
usklajen s progama 8 in 11 in prilagojen potnikom znotraj industrijske cone Brnčičeva (Javno
podjetje Ljubljanski potniški promet. S spremembami linij..., 2014).
V prihodnje se načrtuje izgradnja P+R Barje na južnem robu Ljubljane, ob južni obvoznici
Gradnja naj bi se začela že prihodnje leto (2015). V finančnem načrtu 2014―2020 je v
Ljubljanski urbani regiji načrtovanih še 20 novih parkirišč P+R. Zgradili naj bi jih s pomočjo
Evropske unije. Prihodnje leto pa bodo parkirišča P+R dobila skupnega upravljavca, ki bo
skrbel za večjo promocijo (Alič, 2014).

11 UVEDBA RUMENIH PASOV NA DUNAJSKI IN CELOVŠKI CESTI
Rumeni pasovi oz. sodobne hitre linije (SHL) so pasovi narisani na cestnih površinah mestnih
vpadnic, rezervirani za avtobuse, taksije in intervencijska ter reševalna vozila (Krivec. Klun,
Plesec, 2010, str. 215). Pomagajo zagotavljati visokokakovosten javni potniški promet, ki je s
tem ukrepom hitrejši, dostopnejši in se izogne jutranjim in popoldanskim konicam. SHL se
navezujejo na intermodalna središča v mestu (na parkirišča P+R) in tako še povečajo
privlačnost njihove uporabe. V Ljubljani je uvedba teh rumenih pasov povezana s
preureditvijo Slovenske ceste. Na Mestni občini Ljubljana tako želijo zmanjšati
obremenjenost osebnega prometa v smeri proti centru mesta. Septembra 2013 so narisali prvi
tak pas na Celovški cesti. Vse se je zgodilo zelo hitro, čez konec tedna. Zato vozniki niso bili
pripravljeni na to, da je na delu med Litostrojsko in Gosposvetsko cesto osebnim vozilom
ostal samo en pas. Takoj za tem, pa je bil uveden rumeni pas še na Dunajski cesti od
bežigrajskega stadiona do Slovenske ceste. V obeh primerih je narisan v smeri proti centru
mesta (Življenje v Ljubljani. Preureditev Slovenske ceste, 2013). Kot je za glasilo Mestne
občine Ljubljana - Ljubljana, oktobra 2013, povedal podžupan Janez Koželj so se na mestni
občini za rumene pasove v smeri proti mestnem središču odločili kot dodaten ukrep, ki naj bi
zmanjšal pritisk osebnih vozil v središče mesta in bi jih tako že prej preusmerili, da ne bi
ustvarili prevelike gneče, ko bi naleteli na zaprto Slovensko cesto. Hkrati pa bi s tem
zagotovili neovirano in tekočo vožnjo avtobusom. Pravi, da se je ukrep izkazal za
učinkovitega (Šmid, 2013, str. 6). Drugačno je dejansko stanje na cestah, kjer je zaradi tega
ukrepa v jutranjih konicah gneča. Problem se je pojavil na Dunajski cesti, saj morajo tisti, ki
želijo parkirati na parkirnih mestih nasproti Gospodarskega razstavišča za parkiranje storiti
prekršek. Napako so danes popravili s prekinjeno rumeno črto in znakom, ki dovoljuje vožnjo
osebnih vozil po rumenem pasu za potrebe parkiranja.
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Mestna občina Ljubljana v svoji prometni politiki do leta 2020 predvideva razširitev
Dunajske, Celovške in Tržaške ceste v šest pasovne. Od tega naj bi bila dva pasova
namenjena sodobnim hitrim linijam (Prometna politika..., 2012).
V okviru projekta Civitas Elan so na Mestni občini Ljubljana preučevali možnost uvedbe
takse za dostop vozil v mestno središče. To bi bilo mogoče šele po okrepitvi javnega
potniškega prometa in izboljšanju drugih oblik mobilnosti. Projekt Civitas Elan je prinesel
tudi vzpostavitev neposredne komunikacije med avtobusi in križišči. Gre za napravo Zigbee,
ki so nameščene na 210 avtobusih in 15 križiščih in daje v semaforiziranih križiščih prednost
javnemu potniškemu prometu. Sistem se vklopi šele ko ima avtobus zamudo po voznem redu
(Ljubljana za kakovostno mobilnost, 2012, str. 10). S tem se poveča pretočnost, hitrost in
konkurenčnost javnega potniškega prometa v primerjavi z osebnimi vozili.
Slika 32: Posebna ureditev rumenih pasov na Dunajski cest

Foto: Eva Ravbar, 2015

12 SPREMINJANJE PROMETNE VLOGE LJUBLJANE SKOZI ČAS
Promet je v preteklosti vplival na nastanek in razvoj naselij ter mest. Še vedno gre za
nepogrešljivo komponento gospodarskega in družbenega razvoja mest. Prometni sistem je
postopoma postajal vse kompleksnejši in zahtevnejši.
Zaradi radialne, krakaste oblike Ljubljane, ki jo v smeri vzhod―zahod omejujejo Golovec,
Grad in Rožnik oz. Šišenski hrib, je z vidika prometnega urejanja mestnega središča
neprimerna za promet z osebnim avtomobilom. Ta se najbolj zgosti v središču mesta tudi
zaradi pomanjkanja prečnih cestnih povezav. Tako so vsi prometni tokovi usmerjeni skozi
center. Poleg tega povezovanje mestnih predelov s cestami otežujejo tudi železniške proge.
Tako kot za veliko evropskih mest je tudi za Ljubljano značilen proces suburbanizacije,
selitve prebivalcev iz mest v okoliške občine, v mestih pa obdržijo službo (Strateški
prostorski..., 2007, str. 80).
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Od leta 1994 je zabeleženo povečanje uporabe osebnih vozil in upad uporabe javnega
prevoza. Ljubljana je največje zaposlitveno in univerzitetno središče Slovenije (Bajt, 2006,
str. 29). Med prevoznimi sredstvi prevladuje osebno vozilo. Z njim se opravi večina potovanja
med deli mesta in med mestom in zaledjem. Zato prihaja do zastojev v konicah. To ima
posledice pri povečanju potovalnega časa, poraba energije se poveča in zmanjša se mobilnost
ostalih prometnih udeležencev, kot so pešci in kolesarji (Strateški prostorski..., 2007, str. 82).
Izgradnja avtocestnega obroča okoli Ljubljane (1995―1999) je promet v mestu nekoliko
omilila, tja se je preusmeril tudi ves tranzitni promet (DARS. Ljubljansko vozlišče, 2015).
Leta 2012 je bil dokončan tudi notranji cestni obroč mesta Ljubljane, ki razbremenjuje promet
skozi središče Ljubljane. Ta zajema: Tivolsko, Bleiweisovo, Aškerčevo, Zoisovo, Karlovško,
Roško, Njegoševo, Masarykovo cesto in Trg OF.
Ljubljana leži na križišču V. In X. prometnega koridorja. Obravnavana je kot prehodno in ne
ciljno območje. Obstaja nevarnost, da bo tuji promet zaobšel prometni koridor naše države
preko sosednjih držav. To se lahko zgodi zaradi počasne vzpostavitve visokokakovostnih
železniških povezav (Plevnik, 2000, str. 243).
V Sloveniji je bil razvoj prometnega sistema najprej usmerjen v izgradnjo avtocestnega križa,
danes pa v vzdrževanje le-tega. Takšen razvoj krepi gravitacijsko vlogo večjih urbanih
središč. Ob nadaljevanju takega razvoja se bo še krepila vloga Ljubljane, ki zaradi svoje lege
na stičišču slovenskega avtocestnega križa v prometno geografskem pogledu pridobiva največ
med vsemi regionalnimi središči, krepi se njena vozliščna vloga, hkrati pa prihaja do večje
obremenitve prometne infrastrukture na njenem območju. Tako se bo še krepilo gravitacijsko
zaledje Ljubljane. Ta je dostopna večini slovenskih občin v dveh urah. S prenovo in
posodobitvijo železniškega omrežja naj bi se potovalni čas med regionalnimi središči
zmanjšal skoraj za polovico.
Ljubljana sodi po cestnem omrežju med bolj neposredno povezana središča; njene najhitrejše
cestne povezave z ostalimi regionalnimi središči so tudi najkrajše. Velik del najhitrejših
povezav med regionalnimi središči poteka po avtocestnem križu preko Ljubljane (Plevnik,
2000, str. 244). Zaradi državne prometne politike v preteklosti in tudi danes, ki je dajala
prednost izgradnji avtocestnega križa, prihaja do zatona drugih prometnih sistemov
(železniškega, omrežja javnega potniškega prometa). Te težave celotnega prometnega sistema
se kopičijo v večjih urbanih središčih, ta pa predstavljajo osrednji del prometnega državnega
sistema. Mesta so osrednja vozlišča in največji tvorec prometa. Rast individualnega prometa,
zaton uporabe javnih prevoznih sredstev in nemotoriziranih oblik povzročata
nekonkurenčnost mest. Glavne točke prostorskega razvoja se zaradi take enostranskosti
državnega razvoja prometa in prevlade osebnega motornega prometa selijo iz lokacij z
največjo stopnjo dostopnosti vseh prometnih sistemov na periferna območja, najlažje
dostopna z osebnim avtomobilom (Plevnik, 2000, str. 249).
Prometna miselnost občin v prejšnjem stoletju se je osredotočila na avtomobile in dajala
prednost motornemu osebnemu prometu, zaradi katerega je prihajalo do zastojev, ločevala je
udeležence v prometu in izključevala povezanost različnih oblik mobilnosti. Prevladovala pa
je miselnost, da se lahko zastoje in pomanjkanje parkirnih mest v mestu rešuje s širjenjem
prometne infrastrukture (Prometna politika..., 2012, str. 11). Tradicionalno prometno
načrtovanje tako cilja na veliko pretočnost in hitrost, zadovoljevanje prometnega
povpraševanja... (Prometna politika..., 2012, str. 18).
Evropska komisija se je v začetku tega stoletja začela vse bolj zavedati problema urejanja
mestnega prometa. Zato so predlagali, da vsa evropska mesta z več kot 100 000 prebivalci
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pripravijo in sprejmejo dokument trajnostne mestne prometne politike. To tematsko strategijo
je Evropska komisija sprejela v začetku leta 2006. Vključuje pa samo priporočilo lokalnim
skupnostim, da naj razvijajo imenovano strategijo (Plevnik, 2006, str. 40). Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor Slovenije je tako izdalo smernice za pripravo celostne prometne
strategije za slovenske občine. Mestna občina Ljubljana pa je leta 2012 sprejela predlog
prometne politike, ki se navezuje na zgoraj omenjeni dokument Evropske komisije iz leta
2006. Osnutek tega je bil izdelan že leta 2010. Ta politika temelji na evropskih smernicah o
trajnostni mobilnosti. K sestavi prometne politike pa je Mestno občino Ljubljana spodbudilo
tudi sodelovanje pri projektu Civitas.
Cilji prometne politike so: do leta 2020 povečati uporabo kolesa na 34 %, avtobusa na 33 %
in zmanjšati uporabo avtomobilov na 34 %, glede na izhodiščno leto 2011 (takrat je uporaba
javnega prometa znašala 13 %, kolesa 20 % in avtomobila 67 %). Postavili pa so še vmesni
cilj za leto 2015. Uveljavila se bo tudi nova obrnjena prometna piramida. Vse to naj bi se
dosegalo počasi v sodelovanju z različnimi strokami, javnostjo in z izvajanjem mehkih
ukrepov (Prometna politika..., 2012, str. 4). Temeljne usmeritve so še: zmanjšanje potreb po
parkiranju že na začetku potovanja s kakovostnim javnim potniškim prometom, izboljšanje
kakovosti javnega potniškega prometa, urejanje parkirišč P+R, zagotoviti ustrezno število
parkirišč v garažnih hišah za prebivalce, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov z
zmanjšano uporabo osebnega vozila in spodbujanjem pešačenja, uporabe javnega prometa in
kolesarjenja. Zmanjšati površine, namenjene osebnemu prometu, omejiti osebni promet v
središču mesta, načrtovanje kolesarske infrastrukture, izboljšanje kakovosti življenja v
mestu... (Prometna politika..., 2012, str. 10).

13 ZAKLJUČEK
Ljubljana je ob začetku dvajsetega stoletja dobila tramvaj in s tem se je začel razvoj javnega
prometa. Kljub temu, da takrat avtomobili še niso bili razširjeni, so se ljudje lahko razmeroma
hitro, predvsem pa enostavneje, vozili po mestu. Tako je začetek mobilnosti po mestu prinesel
javni promet in ne osebnega. Danes pa smo ljudje vezani predvsem na lastni prevoz.
Prva tramvajska proga je povezovala dve postajališči železnice v Ljubljani - južni, Glavni
kolodvor in Dolenjski kolodvor. Danes pa, kot sem ugotovila, večina avtobusnih prog zaobide
glavno železniško postajo. Že tramvaj je povezoval glavne zgostitvene osi mesta: najprej
Šiško in Vič, potem še ostale dele. Kasneje so tramvajske proge zamenjali trolejbusi,
avtobusne proge danes pa so še razširile to povezovanje stanovanjskih naselij, poslovnih in
nakupovalnih con v Ljubljani. Menim, da je mreža avtobusnega prometa v Ljubljani dobra.
Problem predstavljata cena, ki je za mnoge predraga, in slabe povezave avtobusov ponoči oz.
že po deseti uri zvečer. Za ljudi s posebnimi potrebami in invalide je dobro poskrbljeno.
Dobro bi bilo, če bi šel razvoj v javnem avtobusnem prometu v smer možnosti intermodalne
uporabe, tako da bi ljudje lahko naložili kolesa na avtobus, s katerim bi se peljali. Na
avtobusih bi bilo lahko manj sedežev in tako več prostora tudi za kolesa. Za nadaljnji razvoj
javnega prometa in uresničitve prometnega načrta Mestne občine Ljubljane o povečanju
uporabe le-tega na 34 % do leta 2020 je ključno, da se javni promet poceni, oz. na neki točki
postane celo brezplačen. Še bolj ključnega pomena pa je, da postane visokokakovosten in s
tem bodo tudi uporabniki bili pripravljeni plačati nekoliko več za vožnjo. Danes pa temu še ni
tako in vožnja stane preveč. Ideje o brezplačnem prometu so bile že leta 1976, do danes pa so
ostale na papirju.
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Ljubljana je bila leta 2005 vključena v prvi projekt Civitas in sicer Civitas Mobilis, v sklopu
katerega je preizkušala uporabo čistejših goriv v javnem prometu. Od leta 2008 pa je bila kot
vodilno mesto vključena v program Civitas Elan, ki je prinesel veliko sprememb, med drugim
tudi izdelavo načrta trajnostne mobilnosti v mestu. Od leta 2006 se je začelo sistematično
zapiranje središča mesta in urejanje prometa v stanovanjskih soseskah ob središču mesta
(Prule, Poljane, Trnovo). Danes sta tako celotna stara Ljubljana in levi breg zaprta za motorni
promet. Urejenih in pešcem prepuščenih je bilo enaindvajset ljubljanskih ulic. Ta del so
povečini tudi prenovili in na novo tlakovali. Tako je danes za pešce v središču Ljubljane
dobro poskrbljeno. To, da si svoj prostor delijo s kolesarji, pa se mi ne zdi najboljša rešitev.
Danes je verjetno prepozno za uvajanje kolesarskih stez na območjih za pešce. Pešci smo se
namreč že navadili, kje je naš prostor in bi bilo težko skozenj potegniti kolesarski pas. Tukaj
menim, da je Mestna občina Ljubljana storila napako že na začetku uvajanja pešcem
namenjenih območij. Če bi takrat določila dele namenjene samo kolesarjem, bi se ljudje
počasi navadili na to. Po drugi strani pa je bil že zadnji čas, da smo Ljubljančani dobili
kolesarsko stezo na Slovenski cesti. Zanimivo pa bo opazovati, kaj se bo z njo dogajalo ob
dokončni prenovi. To, da kolesarske steze, kadar zapade sneg, niso splužene dovolj zgodaj,
samo upočasnjuje željo Mestne občine po dvigu deleža kolesarjev do leta 2020 na 34 %. Prav
tako je kar nekaj kolesarskih stez čez središče mesta (npr. pri Bavarskem dvoru), ki so težko
razvidne, zanemarjene in bi potrebovale obnovo.
Z vpeljavo Kavalirja in mestnega kolesa Bicike(LJ) kot alternativni obliki mobilnosti po
središču mesta, je Ljubljana naredila pomemben korak v smeri trajnostne mobilnosti. Oba
sistema sta se dobro prijela, v prihodnosti pa lahko pričakujemo širitev le-teh. Parkirnih hiš in
parkirišč je v središču Ljubljane dovolj, večina sploh ni povsem zasedena. Z namestitvijo
parkomatov na območjih v bližini središča (Prule, Poljane, Kodeljevo...) so se rešile težave
stanovalcev, ki so pred tem težko dobili parkirno mesto; ponujena pa jim je tudi letna
dovolilnica.
Potrebna je še dodatna oživitev P+R parkirišč, predvsem z dodatno publiciteto in osveščanjem
v sosednjih občinah, ki mejijo na Ljubljano, občinah od koder prihaja v Ljubljano dnevno
največ ljudi. Ideja je zelo dobra, kar potrjuje tudi parkirišče Dolgi most, ki potrebuje
razširitev. Z odprtjem novega P+R Ježica in predvideno izgradnjo P+R Barje na jugu,
Ljubljana širi svojo ponudbo teh parkirišč.
Morda bi moralo biti osveščanje prebivalcev in predvsem tistih, ki ne živijo v Ljubljani,
pogostejše in večje, tudi izven tedna mobilnosti (vsako leto septembra). Mestna občina
Ljubljana si je začrtala jasen, a ne tako lahko dosegljiv cilj v svoji prometni politiki do leta
2020.

14 SUMMARY
The tram was introduced to Ljubljana at the beginning of the twentieth century. This marked
the beginning of public transport in the city and enabled people to move around relatively fast
and more easily although at that period cars were not widespread. The beginnings of mobility
around the city are thus related to public, not private transport. Today, on the contrary, people
mainly use private transport in the city. The first tram route was used to connect two railway
stops in Ljubljana: the south, main railway station and the Dolenjska station, but today most
of the bus routes bypass the main railway station. The tram was used to connect densely
inhabited city areas: initially Šiška and Vič, later also other areas. The tram was later replaced
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by the trolleybus. Today, bus routes in Ljubljana have been extended to serve residential
areas, business and shopping districts. In my opinion, the bus service network in Ljubljana is
good. The main problem lies in the price which is too high for many people and in poor night
service - few buses operate after 10 p.m. Disabled people are well served. Public bus transport
should develop in the direction of intermodal use: people should be able to load their bicycles
on the bus and take the bus to their final destination. Buses may have less seats and more
space for bicycles. In order to achieve further development and implement the plan set out by
the Municipality of Ljubljana to increase public transport use by 34 % by 2020, it is of key
importance to either decrease the prices or offer the citizens the right to access public
transport free of charge. It would be even more important to achieve high quality of public
transport services, in which case the users might be ready to pay a slightly higher price for a
bus ride. Today, the quality of public transport does not justify the price. The idea of free city
transport was born as early as in 1976, but it remained only on paper.
In 2005, Ljubljana was involved in the first »Civitas« project entitled »Civitas Mobilis«, in
the scope of which the use of clean fuels in public transport was tested. Since 2008, the city
has participated in the »Civitas Elan« programme which has brought about many changes,
among which the making of a sustainable mobility plan. The systematic closing of the city
centre and regulation of traffic in residential neighbourhoods near the city centre (Prule,
Poljane, Trnovo) started in 2006. Today, the entire old city centre and the left bank (of the
Ljubljanica River) are closed to motor traffic. The pedestrian zone includes 21 Ljubljana
streets. It was mostly renovated and new paving was laid. Pedestrians in the centre of
Ljubljana are well served these days, although having to share space with cyclists does not
seem to be the best solution. It is now probably too late to introduce cycle paths in the
pedestrian zone. Pedestrians have already got used to treat the space as their own, and it
would be now difficult to build cycle paths across it. I believe the Municipality of Ljubljana
made a mistake initially. Had the space reserved for cyclists been defined at the beginning,
when the Municipality decided to introduce a pedestrian zone, people might have gradually
got used to it. On the other hand, it was high time the citizens got a cycle path alongside the
Slovenska Street. Anyway, it will be interesting to see what will happen after the
reconstruction is completed. When snow falls, cycling paths remain unplowed and are
rendered useless for hours. This impedes the desire of the Municipality to raise the percentage
of cyclists to 34 % by 2020. Further, many cycle paths across the city centre (e.g. around
Bavarski dvor) are difficult to spot, neglected and in need of renovation.
Through the introduction of the »Kavalir« and »Bicike(LJ)« as alternative forms of mobility
in the city centre, Ljubljana took an important step towards achieving sustainable mobility.
Both systems were well accepted and in the future their expansion may be expected. There are
enough parking garages and parking spaces in the city centre; most of them are not fully
occupied. By installing parking meters in the areas near the city centre (Prule, Poljane,
Kodeljevo) the problems of residents who were previously unable to find parking spaces near
their homes have been solved; they are now offered an annual permit. Additional promotion
of such locations is necessary, particularly through better publicity and urging greater
awareness in the neighbouring municipalities from where the greatest number of people
commutes daily to Ljubljana. This idea is very good: P+R »Dolgi most«, scheduled to be
extended, is a proof for this. By introducing a new P+R »Ježica« and scheduling the
construction of P+R »Barje« in the south, Ljubljana is extending its parking offer.
Raising awareness in the population, particularly people living outside Ljubljana, should be
undertaken more frequently and on a larger scale, perhaps also outside the Mobility Week
(each year in September). The municipality of Ljubljana has set itself a clear, but not quite
easily attainable goal which is outlined in its traffic policy until 2020.
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