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PROSTORSKA ANALIZA LJUBLJANSKIH TRŽNIC
Izvleček:
To seminarsko delo izpostavlja pomembnost razmerja med mestom in podeželjem, v luči
vprašanja oskrbe hrane. Prvi del seminarske naloge vsebuje kratek zgodovinski pregled
omenjene povezave med mestom in podeželjem. Tovrstno obojestransko sodelovanje bo
predstavljeno skozi več različnih časovnih obdobij.
V drugem delu se bom lotil predstavitev tržnic z vidika zgodovinskega in prostorskega
razvoja na primeru Ljubljane. Nalogo bom zaključil z aktualno analizo terenskega dela in
vrednotenjem pridobljenih podatkov z vidika zgodovinskega in prostorskega razvoja. Sledi
analiza terenskega dela, kjer me bodo zanimale prostorske razsežnosti ljubljanskega
živilskega trgovanja. Vsaka tržnica dobi definirane lastnosti, ki so opredeljene glede na
lokacijo prodajalcev.
KLJUČNE BESEDE: Tržnica, Mesto, Podeželje, Ljubljana

SPATIAL ANALYSIS OF LJUBLJANA FOOD MARKETS
Abstract:
This seminar paper is stating the importance of the link between the city and the countryside
through the question of food supply. With a short historical overview, I will analyze the
mutual relationship between the city and its surroundings. This cooperation will be presented
through different eras.
In the second part, I will focus on Ljubljana and its local food markets. With historic
evidence, I will analyze the transmission of Ljubljana’s food markets, especially its spatial
change. Afterwards, I will conclude the seminar work with analysis of the field work. The
main focus will be on the spatial dimension of Ljubljana’s food markets. Every market
developed its own local specifications, proven with the field work data.
KEY WORDS: Food market, City, Countryside, Ljubljana
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1. UVOD
1.1 Namen
Glavni namen te zaključne seminarske naloge je izdelava karte obsega prehranske oskrbe na
ljubljanskih tržnicah. Agrarnega zaledja Ljubljane v zadnjem času ni nihče določal. Na osnovi
sedanje tržne ponudbe pa je evidentno, da ponudba na ljubljanskih tržnicah prihaja z veliko
širšega prostora, kot je v preteklosti. To nam prikazujejo tudi priložene pregledne karte, ki
bodo pomagale prostorsko razumeti gravitacijski ekonomski pomen Ljubljane v slovenskem
prostoru.

1.2 Cilji
Cilji zaključne seminarske so:
· preučitev razvoja mest v povezavi z razvojem tržnega sistema,
· obdelava vprašanja preskrbe mest,
· preučitev razvoja ljubljanskih tržnic,
· analiza prodaje na ljubljanskih tržnicah,
· izdelava karte oskrbe tržnic.

1.3 Način dela
Delo je sestavljeno iz kabinetnega ter terenskega dela. V kabinetnem delu se preuči povezavo
mest in podeželja s tržnicami, preko obstoječe literature. Terensko delo je naravnano tako, da
se anketira prodajalce na tržnici, ki prodajajo živila lastne pridelave. Pridobljeni podatki so
nato analizirani in predstavljeni.

1.4 Hipoteze
- Ljubljanski domet tržnic se je iz mestnega in primestnega pasu razširil na vso
Slovenijo, tudi zaradi centralne vloge prestolnice.
- Ljubljansko zaledje se je premaknilo zaradi posledic urbanizacije in suburbanizacije
na kmetije z usmerjeno intenzivno proizvodnjo, ki prodajajo na mestnih tržnicah. Te
specializirane kmetije pa se v večini nahajajo še vedno v mestni občini.
- Vzhodni del širšega ljubljanskega prostora je kmetijsko bolj aktiven, kar se kaže tudi v
statistiki tržnih prodajalcev.
- Tržnice črpajo iz najbližjega primestnega prostora, kar nakazuje na lokalni značaj.
- Okoli Ljubljane močno prevladuje zelenjadarstvo.
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2. TRŽNICA KOT PREDMET PREUČEVANJA
Trgovanje med mestom in vasjo je bilo tako v preteklosti kot je tudi še danes posebnega
pomena za meščane in okoličane. Mesto in vas med seboj trgujeta z različnim blagom in na
različne načine. Za mesto je kmečko zaledje še posebej pomembno z vidika oskrbe z živili.
Eden izmed mnogih prostorov, kjer poteka tovrstno trgovanje, so mestni živilski trgi. Najbolj
prepričljiv dokaz o njihovi pomembnosti je dejstvo, da so znani tako rekoč po vsem svetu.
Njihov nastanek sega daleč v preteklost, v bolj ali manj nespremenjeni obliki pa so se ohranili
vse do danes (Židov, 1994).
Človek se v svojem raziskovanju malokrat odloči preučevati stvari, ki jih dojema za
samoumevne. Tako je v ospredju vselej prisotna želja po raziskovanju novega, po
preučevanju novosti, vključno s kompatibilnostjo novih tehnologij. Šele s kvantitativno
revolucijo se je težišče raziskovanja prevesilo tudi v večplastno preučevanje znanih pojavov,
ki se odvijajo v obdajajočem prostoru. Geografija kot veda predstavlja znanstveno disciplino,
ki se loteva preučevanja raznovrstnih pojavov čim bolj široko, z vsemi vplivi, ki jih ima ta na
sestavne člene v preučevanem sistemu. Z nedavnim razvojem novih vej raziskovanja v
geografiji, se je pojavilo mnogo različnih oblik raziskovanja, s skupnim korenom postavitve
nekega pojava v prostor. Za potrebe tega seminarskega dela se osredotočam na sledeči veji
geografije, ki sta doživeli hiter razvoj. Urbana geografija je svojo veljavo dosegla že v 1.
polovici 20. stoletja, geografija podeželja pa si je svojo veljavo začela ustvarjati šele v
zadnjem desetletju.
Prva je urbana geografija. Ta ima dve osnovni področji preučevanja: notranja zgradba
oziroma struktura mesta in odnosi med mesti v širšem prostoru. Z vidika sistemske teorije
lahko notranjo zgradbo mesta razumemo kot sistem med seboj povezanih in soodvisnih
elementov. Tudi omrežje mest in odnose med njimi lahko obravnavamo kot sistem. Urbana
geografija torej obravnava »mesto kot sistem in omrežje mest kot urban sistem« (Rebernik,
2008).
Druga, bolj recentna geografska stroka je geografija podeželja. Ta je sestavljena iz dveh
temeljnih smeri geografske znanstvene stroke; družbene in regionalne geografije. Taka
razvrstitev je nedvomno posledica dejstva, da v sistematiki geografske vede ta panoga še nima
nedvoumno opredeljenega mesta in zato vsekakor drži zapisana trditev, da kot znanstvena
disciplina še ni docela oblikovana. Zanjo je značilna tematska vezanost na probleme in
značilnosti podeželja. V tem smislu je podobna veliko bolj uveljavljeni mestni oziroma urbani
geografiji. Njena povezanost z agrarno geografijo je ponekod, predvsem v gospodarsko manj
razvitih deželah, še vedno tesna, vendar je po drugi strani v gospodarsko razvitejšem delu
sveta meja med njima vse bolj jasna. Če agrarno geografijo lahko brez sence dvoma uvrstimo
v področje ekonomske in s tem družbene geografije pa je mesto geografije podeželja veliko
bolj nejasno in razpeto med družbeno in regionalno geografijo (Kladnik, 1999).
Tržnica kot osrednji preučevan pojem predstavlja hibrid med urbanim in podeželskim, prostor
neposredne interakcije med mestom in podeželjem. Kombinacija obojega se v mestnem
prostoru izrazi v močnem vizualnem kontrastu. Seveda se vsi lahko strinjamo, da je glavna
funkcija tržnice oskrba s hrano. A ta ima poleg ekonomske funkcije, ki omogoča preživetje
tako kupcu in prodajalcu, tudi močan socialni, turistični in simbolični pomen. Različno
dojemanje tržnice se kaže v živahnem okolišu mestnega vrveža, ki se preseli na prostore
tržnice. Ta multifunkcijski prostor predstavlja prostor druženja, srečavanja različnih
interesnih skupin, barantanja, opravljanja in poleg oskrbe še marsičesa drugega.
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2.1 Urbano kmetijstvo
Mestno kmetijstvo je definirano kot dejavnost, ki je locirana v mestih, velemestih ali
metropolah oziroma v njihovem obrobju in obsega pridelovanje/rejo, predelavo in
razpečavanje različnih prehranskih in neprehranskih dobrin, pri čemer v veliki meri uporablja
in ponovno izrablja človeške in naravne vire, izdelke/pridelke in storitve, ki so na razpolago
neposredno v urbanem območju oziroma v njegovi bližnji okolici ter zagotavlja človeške in
gmotne vire, izdelke/pridelke in storitve temu urbanemu območju (Vandal, Alič, 2008).
Ključne determinante mestnega kmetijstvo so prostorska, ekonomska, sociološka in ekološka
umeščenost v živo tkivo sodobnih mest, ki jo generirajo in utrjujejo potrebe meščanov.
Najbolj razširjena modela mestnega kmetijstva sta vrtičkarstvo in lokalno podprto kmetijstvo,
uveljavljajo pa se tudi novi, komercialno usmerjeni modeli.
Še ena pozitivna lastnost urbanega kmetijstva je ta, da doda več zelenja v mesto. Hkrati tudi
zmanjšuje erozijo tal, nudi več sence in zmanjšuje efekt mestnega toplotnega otoka. Gredice
vrta pomagajo ljudem najti stik z zemljo in pomagajo človeku, da ta dobi bolj hvaležen odnos
do hrane (Clark Howard, 2013).
Globaliziran trg je poleg veliko prednosti s seboj prinesel tudi veliko slabosti. Nekaj teh
slabosti je manipulacija s cenami, hrana slabše kvalitete, gensko spremenjena semena, itd.. V
mestih zato narašča vse večje povpraševanje po zdravi prehrani, ki je pridelana doma, je
naravno sveža, njen izvor pa je sledljiv. Tem zahtevam so marsikje prisluhnile mestne uprave
in kmetijska politika, ki vzpodbuja intenzivno mestno in primestno vrtnarstvo oziroma tako
imenovano urbano kmetijstvo. S tem ko se prideluje in vzreja blizu kraja bivanja se zmanjšuje
dolžina transporta. Živila so bolj sveža in pridelana sezonsko (Clark Howard, 2013).

Slika 1: Primer urbanega kmetijstva (foto: Anthony Behar, Sipa Press)
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2.1 Razvoj trgovine v antiki
Koncept tržnice je od nekdaj prisoten element v človeški urbani tradiciji. Začetek koncepta
tržnice, v luči oskrbovalne narave sovpada s pojavom delitve dela. Segregacije v večjih
skupnostih so privedle do delitve dela ter posledično ločile osebe na tiste, ki so se ukvarjali z
agrarno dejavnostjo ter tiste, ki so se preživljali z dejavnostjo, ki ni bila povezana s
kmetovanjem. Z razvojem večjih mest v starem veku so se prostorsko širile potrebe
prebivalcev mest po oskrbi s hrano. Razvoj mest se tako ni usmeril le v širjenje obmestnega
agrarnega zaledja, pač pa se je pojavila potreba po vzpostavitvi trgovine z živili na večje
razdalje.
Tržnica je mestotvorni element, ki sovpada s samim nastankom mestnih sistemov. V
sedanjem času je vez med tržnico in mestom postala ohlapnejša, saj so se razvili različni širši
sistemi oskrbe mest, a tržnice še vedno igrajo ključno vlogo. Še več, v sodobnem mestu
tržnice še zmeraj obstajajo kot nekakšna trmasta tradicija, kjer ljudje kupujejo kakovostno,
doma pridelano hrano, katere izvor ni tako dvomljiv. Do sedaj se je še v vsaki napredni
civilizaciji mestno življenje močno oklepalo trgovine in obrti. Tega osnovnega dejstva ne
spreminja niti razlika v podnebjih, narodih in verah, niti razmak v dobah. Mestno naselje v
resnici ne more obstajati brez uvoza živil, ki jih dobiva od zunaj. Toda takemu uvozu mora po
drugi strani odgovarjati izvoz obrtnih in industrijskih izdelkov, ki predstavlja moment
ravnovesja in protivrednosti. Na ta način se med mestom in njegovo okolico ustvarja sistem
medsebojnih uslug. Trgovina in obrt sta tisti dve neobhodni dejavnosti, ki tak sistem
medsebojne odvisnosti vzdržujeta: brez uvoza, ki omogoča prehrano, in brez izvoza, ki z
izmenjavo blaga skrbi za nadomestitev, bi mesto propadlo (Pirenne, 1956).
Zgodovinsko najbolj zanimiv primer velikega pomena širokega oskrbnega zaledja je mesto
Rim. Ta je imel v 2. stoletju n.št. po nekaterih podatkih med 1 in 2 milijona prebivalcev
(Scheidel, 2007). Arheološke najdbe potrjujejo hipotezo, da je Rim imel zelo široko razvejano
oskrbovalno zaledje, kar mu je omogočilo obstoj. Pšenico so tako uvažali iz širše okolice,
predvsem iz Kampanije, večina uvoza pa je bila iz oddaljenih Sredozemskih ozemelj,
predvsem Sicilija, Severna Afrika ter Egipt. Kdor je imel monopol nad uvozom hrane, je imel
v svojih rokah usodo mesta. Da bi lahko primerjali obseg širše trgovine s številom
prebivalstva v antičnem Rimu, se je potrebno prestaviti v srednjeveški čas. V srednjem veku
je imel Rim brez izrazite prekomorske trgovine le 50.000 ljudi. Takšna je bila torej realna
nosilnost srednjeveške agrarne okolice.
Po primerjavi teh številk lahko povlečemo vzporednice z današnjimi globaliziranimi urbanimi
sistemi, v katerih so vsa mesta neposredno vključena v globalni sistem pridelave in prodaje
hrane. Ta sistem sicer prinaša mnogo ugodnosti a je zaradi logističnih zapletov ter neenakosti
med svetovnimi regijami zelo ranljiv.
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3. RAZVOJ TRGOVINE V SREDNJEVEŠKI EVROPI
Približno od konca osmega stoletja je Zahodna Evropa spet padla na stopnjo popolnoma
poljedelske dežele. Zemlja je edini vir preživljanja in temelj vsega bogastva. Vsi posamezni
stanovi in razredi živijo neposredno ali posredno od sadov zemlje, bodisi da jih pridobivajo s
svojim delom, bodisi da jih zgolj prejemajo in uživajo. Premična imovina ne predstavlja
gospodarsko pomembne vrednote. Ves socialni red temelji na lastnini ali na posesti zemlje.
To dejstvo je bilo tudi vzrok, da država ni mogla uveljaviti samostojnega vojaškega sistema,
niti samostojne uprave, ki bi ne bila povezana z zemljiškim gospostvom. V resnici je pojav
fevdalizma v Zahodni Evropi devetega stoletja zgolj politični odraz dejstva, da se je družba
povrnila na stopnjo povsem poljedelske civilizacije (Pirenne, 1956).

3.1 Posledica pomanjkanja tržišč
Zaradi pomanjkanja tržišč ob padcu antičnega sistema je bila pot nazaj v organizirano družbo
dolga. Dokler je bila tukaj trgovina, ki je skrbela za prodajo pridelkov, in dokler so cvetela
mesta, ki so predstavljala najbližje tržišče, je veliko posestvo imelo na razpolago rednega
odjemalca. Tako je bilo podeželsko posestvo proizvajalec živilskih potrebščin in obenem
potrošnik obrtniških izdelkov. Živelo je v nenehnem izmenjevalnem stiku z zunanjim svetom.
Ko se je kar naenkrat sistem ustavil, ker ni bilo več niti trgovcev, niti mestnega prebivalstva
ni imelo dobrin komu prodajati.
Kam naj gredo izdelki, po katerih nihče ne povprašuje? Vsakdo je živel od svoje zemlje,
nihče ni zahteval živil za nakup in ker torej ni bilo povpraševanja, je zemljiški proizvajalec po
nuji postal izključni potrošnik svojih lastnih pridelkov. Tako so se posestva posvetila tisti
posebni vrsti zemljiškega gospodarstva, ki jo dovolj nedoločno imenujemo sklenjeno
domensko gospodarstvo, ki pa je po pravici povedano gospodarstvo brez tržišč (Pirenne,
1956).
Takšen način trgovine je močno odvisen od vremenskih pogojev in izjem. Kadar je bila žetev
slaba, se pripravljene zaloge spričo splošnega pomanjkanja hitro izčrpajo in potem je toliko
večja skrb poskrbeti vsaj za najnujnejša živila. Trgovina se je v tem obdobju do konca
ustavila kot posebna in samostojna družbena dejavnost (Pirenne, 1956).
Na prvi pogled se zazdi, da je veliko število sejmov v nasprotju z navedeno omrtvelostjo
trgovskega življenja v tej dobi. Od začetka devetega stoletja dalje namreč rastejo kot gobe po
dežju, da jih srečavamo na vseh koncih in krajih. Toda prav njihovo veliko število je dokaz
njihove majhne pomembnosti. Edinole sejem v Saint-Denisu v bližini Pariza je privlačeval po
enkrat na leto kar precej od daleč razen romarjev tudi prodajalce in slučajnostne kupce
(Hohenberg, HollenLees, 1985).
Mimo tega velikega sejma poznamo še pestro množico majhnih tedenskih sejmov, kjer so
okoliški kmetje prodajali svoj pridelek. Na splošno so taki mali sejmi služili zgolj zadostitvi
potreb bližnjega okoliškega prebivalstva, po drugi strani pa prav gotovo, potrebi po
družabnosti, ki je prirojena vsem ljudem. Sejmi so bili tako edino razvedrilo, ki ga je lahko
nudila
širša
družba,
prepuščena
enoličnemu
delu
na
domači
grudi.
Sejmi so tako privlačevali nekatere predvsem zaradi želje po zabavi, kot pa iz trgovskega
zanimanja (Pirenne, 1956).
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3.2 Vloga cerkve ter škofijska mesta
Nekdanja rimska mesta s škofovskim sedežem so ostala središča za cerkveno upravo svojih
škofij. Tako so seveda še vedno ohranila določen pomen, ki se je izražal v verskih rečeh, ne
pa tudi v gospodarstvu. Majhen krajevni trg, ki so ga zalagali okoliški kmetje, je skrbel za
vsakdanjo preskrbo številnega duhovništva v stolnici, po cerkvah ter za samostane.
Ob velikih praznikih je množica škofijskega ljudstva in romarjev iz drugih krajev prenašala v
mesto nekaj življenja. Vendarle ne moremo videti v takih pojavih še nikakršnega znamenja
mestne obnove. V resnici je bilo bivanje v mestu neposredno odvisno edinole od dežele.
Dohodki in dajatve s podeželskih domen, ki so jih prejemali škofje in opati, so bili edini vir za
njihovo vzdrževanje (Pirenne, 1956).
Tako je bil njihov obstoj takrat dejansko povezan z izključno poljedelskim zaledjem. Kakor
so bila ta mesta po eni strani središča cerkvene uprave, tako so bila obenem tudi upravna
središča poljedelskih gospostev.

3.3 Mesto in grad kot varovalna elementa
Zaradi večne človekove potrebe po varnosti so gradovi postali zelo pomembni. Ker ta ni imel
svojega gospodarstva je bil prav tako odvisen od okoliške zemlje. Tako lahko sklepamo, da so
gradovi in mesta tvorbi sodobne poljedelske civilizacije. Tako mesto kot grad sta služila za
obrambo poljedelskega zalednega prostora.
V drugi polovici 10. stoletja so nastale prve trgovske naselbine. Te so bila locirana v zavetju
znotraj utrjenih krajev, ki so ležali ob rekah ali pa ob naravnih poteh, po katerih se je
potovalo. Te naselbine so služile trgovcem kot postaje na njihovih poteh. Tako so meščani teh
novonastalih naselbin bili izključno samo ljudje, živeči od trgovine. Zbiranje trgovcev v
skupnostih skozi točke v prostoru je posledično privabilo tudi rokodelce.
To veliko preobrazbo podeželske obrti v mestno obrt je spremljala prava revolucija. Najbolj
razvijajoča je bila tekstilna obrt, kjer je tkalstvo iz izključno ženske domene prešlo v moške
roke. Velik razmah je doživela tudi kovinarska obrt (Pirenne, 1956).

3.4 Nastanek meščanstva v izrazito poljedelski družbi
Potrebe in težnja mladega meščanstva so bile dosti preveč nezdružljive z dotedanjo
gospodarsko ureditvijo zahodne Evrope in so sprva naletele na oster odpor. Kot vedno so tudi
sedaj tisti ljudje in tisti razredi, ki so uživali koristi takratnega načina življenja višjega sloja, z
vsemi silami poskušali ohraniti fevdalen sistem. Ta jim je jamčil blagostanje, deloma pa tudi
ker se jim je celo zdel takratni sistem edini možen za ohranitev socialnega reda.
Sčasoma je bil pritisk na vladajoči sloj prevelik, tako da je bilo treba v razdobju dvanajstega
stoletja popustiti zahtevam, saj so jih včasih podkrepili nevarni upori. Tako je torej svoboda
postala pravni pogoj meščanstva in sicer še v toliko večji meri, ker je ta prerasla mere osebne
v skupno pravico. Ta je bila sorodna vsemu mestnemu območju v enaki meri, kot je bilo
tlačanstvo last obdelovalni zemlji. Svobodo si pridobil tako, če si preživel leto in dan znotraj
mestnih zidov. »Kdor bo živel v mestu bo dihal svobodo« star nemški pregovor (Pirenne,
1956).
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Vsej tej mestni avtonomiji se je pridružila tudi upravna samostojnost. Tako se je že
sorazmerno zgodaj izoblikoval celovit mestni sistem, kar je pomenilo povsem izvirno delo,
kajti nobena prejšna oblika upravne ureditve mu ni mogla služiti za vzorec, zaradi novih
trendov in potreb, katerim je bilo treba zadostiti.
Bistvena značilnost mladega meščanstva je ta, da je dejansko v osrčju vsega ostalega
deželnega prebivalstva tvorilo privilegiran razred, prostor izven mesta je tako predstavljal
povsem drugo pravno področje. Meščan se je tako izmaknil veljavnemu pravu, ter stopil v
poseben stan, ki je kasneje dobil dejanski naziv tretjega stanu (Pirenne, 1956).
Mesta so tako predstavljala nekakšen azil, zaprto območje, ki je ščitilo pred zunanjimi silami.
A v začetkih srednjeveškega meščanstva to ni imelo širšega združevalnega elementa.
Vsako mesto je bilo tako rekoč država zase, zaprta znotraj mestnih zidov, sorodna grškim
polisom. Na splošno je politiko srednjeveških mest obvladoval isti sveti egoizem, ki je
pozneje postal gibalo politike evropskih držav (Hohenberg, Hollen Lees, 1985). V
podeželskem prebivalstvu je videlo meščanstvo zgolj predmet izkoriščanja. Nikoli mu ni
privoščilo, da bi bilo deležno istih svoboščin in se je najodločnejše upiralo vsakemu poskusu
kmečkega ljudstva, da bi uživali podobne pravice. In prav v tem dejstvu moramo videti dokaz
za veliko razliko med duhom moderne demokracije in silovito ozkosrčnotjo, s katero je
srednjeveško meščanstvo slej ko prej branilo svoje izjemne pravice, zlasti še v času, ko so
mestu vladali možje iz obrtniških poklicev (Pirenne, 1956).
V družbenem pogledu kaže razliko med mesto in njegovo okolico zlasti načelo, po katerem je
postal vsak podložnik, ki se je naselil v mestu in tu prebival leto dni, pa ga njegov zemljiški
gospod ni zahteval od mesta nazaj, osebno svoboden. Načelo, da »mestni zrak daje svobodo«,
je meščanskim naselbinam z dotokom iz bližnje okolice omogočalo hiter razvoj. Hkrati je
podložnikom tudi odpiralo pot, po kateri so se lahko izognili izkoriščanju zemljiškega
gospoda. Prav zato so se fevdalci kmalu po nastanku mest začeli truditi, da bi podložnikom
preprečili beg (Čepič in sod., 1979).

3.5 Vpliv mest na podeželje
Sledila je preobrazba kmečkih slojev, ki ni bila zgolj posledica naraščajoče gostote kmečkega
prebivalstva, marveč jo moramo v veliki meri pripisati tudi preporodu trgovine in porastu
mest. Nekdanja domenska organizacija, ki je bila primerna v dobi, ko je bila zavoljo
pomanjkanja tržišč poljedelska proizvodnja namenjena in omejena le na domačo potrošnjo, se
je morala nujno zrušiti v času, ko so stalna tržišča zagotavljala reden odkup pridelkov. To pa
se je zgodilo v trenutku, ko so mesta zopet pričela z močno gravitacijo vsrkavati deželsko
proizvodnjo, ki je bila temelj njihovega obstoja (Pirenne, 1956).
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Dotlej so kmetje zemljo obdelovali in pobirali njene plodove le zase in za svoje zemljiške
gospode. Ob novi spodbudi skozi naraščanja mest, se je pojavila težnja po pridelavi presežka,
ki ga bodo zlahka oddali v mesto. Oblikoval se je splošni sistem kroženja dobrin, kjer je kmet
pridelek sam odnesel na bližnje tržišče, ali pa je po pridelek prišel kar trgovec sam.
Posledično je denar ponovno dobil svojo vrednost, predvsem na podeželju, kjer je bil prej
prisoten v omejeni količini, ali pa ga je povsem nadomestilo naravno gospodarstvo ter
ekonomija izmenjave materialnih dobrin. Tako se je tudi pojavil način plačila tlake v denarju
(Pirenne, 1956).
Omilitev fevdalne vladavine je bila vzporeden pojav splošnemu razvoju trgovine. Naraščajoči
vpliv trgovine je imel tudi posledico, da je vsaj vzdolž velikih prevoznih cest in v zaledju
pristanišč posredoval pravilno določitev poljskih kultur z ozirom na vrsto zemlje in na
podnebje.
Dokler je bil promet majhen in nepomemben, je veljal zakon, da je moralo sleherno posestvo
proizvajati čim pestrejšo izbiro poljskih pridelkov, ker ni bilo na voljo trga, kjer bi jih lahko
kupili (Pirenne, 1956).
Razvoj trgovine od dvanajstega stoletja dalje narekuje smotrnejšo ekonomijo. Zametki proste
trgovine in kapitalizma so vidni v spremembi iz miselnosti preživetja v misli po zaslužku.
Kjer koli lahko računajo na izvoz, bodo poslej gojili tiste kulture, ki zahtevajo manj stroškov,
ter dajo najboljšo kakovost. Za dosego optimalnega izkoristka je tako bilo potrebno upoštevati
tudi geografske danosti v prostoru, skoraj enako pomembna pa je bila tudi oddaljenost od
trga.
Tako se je razširila specializacija posameznih pokrajin v določenih izdelkih, predvsem v
pridelovanje volne, vina in žita. Ta srednjeveška specializacija je tako postavila temelje
sodobnim tradicionalnim območjem pridelave hrane v Evropi, kar se je ohranilo v obliki
tradicije in kulturne dediščine (Pirenne, 1956).

Slika 2: Kmetijska območja v Evropi (Vir: Gradivo za predmet Geografija Evrope, 2013)
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3.6 Naraščajoč vpliv sejmov
Sejmi so igrali odločilno vlogo znotraj srednjeveške gospodarske organizacije, še posebej pa
do konca 13. stoletja. Višek njihovega razvoja sovpada z dobo potujoče trgovine. Bolj ko so
se trgovci ustaljevali, manjše je bilo njihovo število (Pirenne, 1956).
Poznamo dva časovno določena tipa sejmov, letni in tedenski. Namen malih krajevnih sejmov
je bil v preskrbi z živili za zadostitev vsakdanjih potreb okoliškega prebivalstva. Zato so se
tudi vršili tedensko, ker je bil njihov gravitacijski domet ozek, njihova dejavnost pa se je
omejevala izključno na prodajo in nakup na drobno.
Letni sejmi so po drugi strani drugače zasnovani, saj so bila to povsem redna in stalna
shajališča poklicnih trgovcev, središča za blagovno izmenjavo na veliko.
Njihov cilj je bil ta, da na sejem pritegnejo kar največjo množico ljudi in čim obsežnejšo
količino blaga. Zaradi obsežnih priprav in ogromno logistike, so posledično tovrstne veliko
organizacije vršili le enkrat na leto. Pravico do ustanavljanja letnih sejmov je imel deželni
knez, to pravico je včasih prenesel tudi na mesta, a vsa mesta vseeno niso prejela teh
privilegijev (Pirenne, 1956).
Kasneje, v poznem srednjem veku so se letni sejmi organizirali tudi s preprostejšim namenom
omogočanja lažje preskrbe domačih krajev, ter privabljanja tujega kapitala. Pomen letnega
sejma za manjše območje je bil velik. Predstavljal je namreč velik privilegij ter nudil
potencialno močan gospodarski impulz.

3.7 Gospodarski značaj srednjeveških mest
Za svojo preskrbo z živili so bila mesta navezana tako na okoliško prebivalstvo, kot na širšo
trgovino. Individualno je imelo mesto le omejeno možnost glede prehrane. Le majhni kraji, ki
so jim bile v drugi polovici srednjega veka priznane mestne svoboščine, a so po večini
ohranili polovični podeželski značaj, so se lahko preživeli brez zunanje pomoči.
Te naselbine pa so bile od vseh začetkov prisiljene, da uvažajo svoje življenjske potrebščine.
Zoper te osnove je prav odveč navajati dejstva, da je bilo v njih tudi ob največjem razcvetu
najti hleve in svinjake. Zares je srečati podobne stvari v vseh mestih tja do osemnajstega
stoletja. Toda namen takih domačih ekonomij je bil edinole v tem, da omogočajo lastnikom
dodatno preskrbo, prav nič pa niso prispevale k javni preskrbi (Pirenne, 1956).
Dobavitelji meščanstvu so bili v prvi vrsti okoliški kmetje. Brž ko je nastanek prvih mestnih
občin odprl tržišče za njihove pridelke, ki jim je bilo dotlej redko najti kupce edinole na malih
krajevnih trgih mest in gradov, je bilo skoraj čez noč konec gospodarske stagnacije na deželi.
Med podeželjem in nastajajočimi mesti so se začeli živahni stiki, ki so imela za mesta nujno
potrebo, za podeželje pa izredno korist. Dežela je postala glavna dobaviteljica mestu, ki je
zraslo v njenem središču. Čim bolj se je mesto večalo, večje so bile njegove potrebe in več je
vršilo pritiskov na zaledje. Podeželje se je posledično prilagajalo, ko je bilo treba z večjo
proizvodnjo zadostiti vse višji in obilnejši potrošnji.
Logično lahko sklepamo, da je bila prva skrb mestnih uprav ureditev uvoza živilskih
potrebščin. Treba je bilo omogočiti redni dovoz, treba pa je bilo tudi preprečiti kopičenje
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blaga ter navijanje cen. Da bi mestnim prebivalcem nudile zadostno količino hrane po
najugodnejši ceni, so se mestne oblasti držale naslednjih dveh temeljnih načel:
· javno nadzorstvo nad živilsko trgovino
· prepoved slehernih posrednikov pri dobavi potrebščin mestnim potrošnikom
Mestni kupec je torej imel možnost in pravico, da je živila kupoval naravnost od deželskega
pridelovalca vpričo drugih someščanov. Pomembna je bila uvedba politike preprečevanja
»prestrezanja« živil, to se pravi nakupovanje od kmeta, preden jih je pripeljal v mesto.
Obvezno je bilo, da jih je moral kmet v celoti postaviti na trg, kjer so bila potem do določene
ure na razpolago meščanom in nikomur drugemu. Mesarjem je bilo prepovedano shranjevati
meso v kleteh in ga odtegovati splošni potrošnji, pekom pa nakupovanje večjih količin moke,
kot so jih potrebovali za lastno pekovsko obrt. Prav tako ni smel noben meščan kopičiti živil,
ki bi presegala njegove potrebe in potrebe družine (Hohenberg, Hollen Lees, 1985). Sprejeti
so bili najpodrobnejši ukrepi, ki naj bi preprečevali vsako umetno dviganje živilskih cen.
Tako so bile pogosto določene najvišje dovoljene cene, teža kruha pa je bila v točnem
sorazmerju s ceno žita (Pirenne, 1956).
Meščani so bili tako v enaki meri zaščiteni zoper špekulante in živilske barantavce kot zoper
goljufe. Vsa živila so redno preiskovali in so jih neusmiljeno zaplenili ali uničili, če njihova
kakovost ni bila neoporečna, poleg tega pa so lastniku naložili hude kazni, ki so se včasih
stopnjevale kar do izgnanstva. Vsi ti predpisi so imeli edini namen, da je treba nad živili
uvesti najstrožji nadzor in da je treba v korist potrošnika uvesti najstrožje nadzorstvo ter
neposreden nakup (Pirenne, 1956). To načelo izmenjave brez posredovalcev je bilo splošno
načelo in se je uveljavilo v najrazličnejših oblikah, kar je dalo temeljno stabilnost
srednjeveškem mestnem gospodarstvu. Ker so ta pravila prešla v splošno rabo, so ti predpisi
pripomogli k splošni blaginji meščanstva (Hohenberg, Hollen Lees, 1985).
Neposredno trgovanje je bilo ideal, po katerem je strmel srednjeveški potrošnik, sodobna
meščanska družba pa ga je hotela doseči tudi z najostrejšimi ukrepi. Vse to pa je obenem
hudo omejevalo neomejeno osebno svobodo v gospodarjenju in je na področju prehrambene
politike pustilo močan pečat zlorabe in neposrenega vpliva v oskrbno sfero.
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4. PRESKRBA MEST IN TRGOVINA
Seveda si ne moremo misliti, da je segala preskrba mest samo v okoliško podeželje. Podoba
teh prizadevanj bi bila nepopolna, če ne bi določili tudi deleža, ki pripada trgovini. Po tej poti
je prihajal namreč velik del živil v večja mesta. Večja mesta so imela v takratnem času
visokega srednjega veka okoli 20.000 prebivalcev (Pirenne, 1956).
Na ta zunanji način preskrbe je nedvomno mislil Guy de Dampierre, ki je leta 1297 ugotovil,
da se »Flandrija ne more preživeti, če ne dobi živil od zunaj«. Tega dejstva se je Guy zavedal
šele po uničujoči trgovski vojni z Anglijo. Kljub temu pa je bilo dosti prehrambenega blaga,
ki ga je bilo treba uvoziti od drugod (začimbe), ali pa v notranjost celine (morske ribe), v
hladne severne dežele pa tudi vino. Tukaj preprosto ni šlo brez posredništva trgovcev, ki so
nakupovali na debelo bodisi na sejmih, bodisi kar v krajih proizvodnje. In ob letih lakote in
pomanjkanja so edinole trgovski uvozi pomagali mestom, da so prehranila svoje prebivalstvo,
ki je ostalo brez virov iz bližnje okolice (Pirenne, 1956).
Pri teh uvozih pa seveda ni bilo več mogoče upoštevati trgovskih predpisov, kot so navedena
v prejšnjem poglavju in jih torej tudi ne smemo imeti za izključno zakonodajo v mestnem
gospodarstvu srednjega veka. Ta zakonodaja je bila napravljena in namenjena zgolj za mestno
tržišče, ki je pod njenim strogim nadzorstvom, ni pa mogla omejevati velike trgovine, ki se ji
je vedno bolj izmikala pravnim okvirom.
Večja mesta ne morajo obstajati brez rodovitnega in produktivnega zaledja (Keene, 1998). Na
naravno nosilnost zaledja v veliki meri vpliva rast mest. Glede na moč in vpliv mest se
razmerje glede povpraševanja po zalogah in pedoloških omejitev kaže v medsebojnem plesu z
mestom in deželo. Večje tvorbe imajo tako posledično večje zaledje in širši obseg trgovine.
Sprva je pri preučevanju mest potrebno omeniti njihovo vlogo ter hierarhični položaj v mestni
strukturi. Od lokalnega ali regionalnega središča izmenjave in trgovine z omejenim obsegom
denarja v obtoku, ter omejenim obsegom, pa vse do trgovskega središča, industrijskega centra
ali pa kar prestolnice. Kombinacija tovrstnih funkcij, da mestu funkcijsko podlago za
umestitev v širši prostor.
V sklopu preučevanj je bila mnogokrat potrjena pomembnost prehrane mest kot skupinskega
truda. Približne ocene vrednotijo trgovino s hrano v 75% celotni vrednosti celotne
srednjeveške ekonomije .Prav tako se ocenjuje, da so žitarice predstavljale kar 70% vnosa
kalorij v človeški prehrani. Sicer se je ta odstotek spreminjal znotraj družbenih slojev. Hrana
je bila pomemben pokazatelj trenutnega statusa v družbi. Urbanizacija in spremembe
splošnega standarda so bile povezane tudi z hitrim napredkom v porabi hrane (Keene, 1998).

4.1 Prostor potreben za samozadostnost mesta
Srednjeveška mesta so bila kljub večjim segregacijam v takratnem prostoru, še vedno majhna
napram mestom v moderni dobi. Tako poraba velikokrat ni presegala nosilnih sposobnosti
okoliškega zaledja, tako da ni potrebovala večjih površin. Poskusi, da bi izmerili površino
prostora po navadi niso obrodili večjih sadov, zaradi nejasnih meja proizvodnje. Znan je
primer Pariza, ki je v višku srednjega veka imel zaledje za pridelavo pšenice v pasu 100km
izven mesta. Ocenjuje se, da je za dobavo pšenice območje pridelave obsegalo skoraj 20.000
km2. Predvidevanja se pojavijo tudi pri Londonu, kjer se ocene prostorske pridelave žita
gibljejo okoli 10.000 km2 (Keene, 1998).
Kakršnokoli posploševanje vrednosti, ter primerjanje z ostalimi mesti tu ne pride v poštev, saj
je potrebno upoštevati tudi lastnosti in nosilnost pokrajine o kateri se govori. Govedo ter ribe
11

imajo manjši domet, kot pa pšenica, ki je primerna za daljši transport. Glavni faktor
distribucije živil ni le velikost mest, pač pa je treba upoštevati več vzporednih dejavnikov.
Široka mreža rek in kopenskih poti, ter pravilno lociranje oskrbnih središč ob transportnih
poteh na kopnem in vodi so omogočale tudi daljši domet, seveda pa ne gre pozabiti tudi
klimatskih in pedoloških značilnosti obeh naštetih primerov, ki so nadvse ugodni za
intenzivnejšo pridelavo hrane.
Reke ter morja so tu igrala posebej veliko vlogo, saj so omogočila mnogo daljšo pot raznih
živil. Tako je znano dejstvo, da je muslimanski del Španije v Andaluziji ob pomanjkanjih
hrane zaradi slabih letin, morali žitarice uvažati kar iz Severne Afrike ter Egipta (Keene,
1998).
Sredozemska mesta so tu svojo lego ter sorazmeroma mirno morje s pridom izkoriščala. Tako
so nekatera večja italijanska mesta s svojim iskanjem dobave žitaric prišla tudi do obal
Črnega morja. Vsa mesta pa niso bila tako odvisna od širšega zaledja. Obstajajo primeri dobre
prakse v Flandriji in v Firencah, kjer so mesta težila k čim večji samooskrbi (Pirenne, 1956).
Navzkrižje interesov se je kazalo v nekakšni tekmi za živila ter iskanjem zaledja, ki bi
poskrbela za dobrobit in stabilnost mest. Takšni primeri nam lahko jasno pokažejo, da je bila
dobava hrane strateško in politično najpomembnejšega značaja, ki je bilo ključno za obstoj.
Vsa ta prizadevanja so zelo pomembna, za sam obstoj skupnosti.
A tekom razvoja človeške družbe, ter razširitve sredstev porabe v antropogenem sistemu je
vprašanje hrane ter pomena prehrane znotraj posamezne državne strukture postalo drugotnega
pomena. Težišče pozornosti se je iz vprašanja prehrane počasi prestavilo na vprašanje
energetske preskrbe. Ker je skupnost nekako pozabila na ključnost pridelave lastne hrane, se
je ta skoraj povsem komercializirala, odnos do samooskrbe pa pasiviziral. Tako je nastal
sistem, ki je močno odvisen od ravnovesja in stabilnosti globalnega sistema. To ravnovesje je
zaradi svoje krhkosti lahko nestabilno, kar predstavlja potencialno nevarnost na državne
tvorbe z nižjo stopnjo samooskrbe – med drugimi tudi Slovenija. vsi se najbrž zavedamo
dejstva, da je pozornost preusmerjena na veliko bolj aktualno energetsko lakoto, ki jo doživlja
človek v današnjem svetu. Sprememba pozornosti iz srednjega veka do danes je torej očitna, a
vseeno lahko trdimo, da imajo sodobne naftne strategije 20. stoletja v tem smislu svojega
prednika v srednjeveškem iskanju prehrambene varnosti.

4.2 Vpliv na podeželsko zaledje
Sistematične študije so pokazale, da so zahteve srednjeveškega mesta s 100,000 prebivalci
močno vplivale na agrarno strukturo v regiji (Hohenberg, Hollen Lees, 1985). Primerjava
struktur sovpada z modelom nemškega ekonomista Johanna von Thunena o koncentrični
razporeditvi gospodarskih dejavnosti okoli mesta. Ti indikatorji so vidni tudi pri manjših
mestih, in kažejo, da so se razvili sistematični vzorci interakcije med mestom in deželo, ki so
bili v polni veljavi že pred letom 1300. Že v srednjem veku se je pisalo o takšni razporeditvi
obmestnih dejavnostih. Opis Londona iz leta 1170 opisuje mestno okolico, ki je močno
sorodna modelu von Thunena: »V predmestju so bili vrtovi in sadovnjaki, nato sledijo pašniki
in travniki, zatem se pojavijo gozdne površine, na koncu pa še polja koruze« (Keene, 1998).
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Shema 1: Von Thunenov model rabe tal

Mesta so morala pri zaledju upoštevati tri vidike vpliva na zaledje; vpliv na človeka ,
praktični in matematični vpliv, skozi te vidike pa so nadzorovali porabo, dobavo in
upravljanje s hrano. Manjša mesta so kljub svoji velikosti, podpirala specializirane in
intenzivne sisteme proizvodnje, čeprav včasih ni povsem znano, ali je mesto spremenilo
pokrajino, ali pa je bila kulturna pokrajina že prisotna pred nastankom posameznega mesta.
Mesta so bila vključena tudi v razvoj dolgoročnih trgovskih sistemov, ki so omogočali oskrbo
najbolj osnovnih živil. Upravljala so z viri ter razporejala za končno potrošnjo.
Tovrsten razvoj je prispeval h kopičenju intelektualne, kulturne in administrativne
infrastrukture, ki pa niso bile odvisne od demografskih trendov. Takšne spremembe v
mestnem okolju so bile zelo intenzivne, kljub majhnemu številu trgovcev in individualnih
operaterjev (Keene, 1998).
Oskrba s hrano je bila tudi pomembna s političnega vidika, tako zunaj kot znotraj mest.
Intenziteta političnih vprašanj je bila odvisna na podlagi gostote poselitve urbanega območja
in na teritorialno-politični strukturi ozemlja, na kateremu je mesto stalo. A kljub temu, da je
bila skrb za prehrano ljudi pomembna skrb, se ta ni nikoli razvila v nek dolgoročni cilj, od
katerega je bil odvisen obstoj mesta, kot se je to dogajalo v Antiki z večjimi mesti (Keene,
1998).
Pomen prehrane mest je bil v srednjem veku veliko bolj sad širšega kolektivnega truda.
Posamezni raziskovalci ocenjujejo, da je proizvodnja in distribucija hrane predstavljala 75%
ekonomije srednjega veka, žitarice pa so predstavljale 70% vsega vnosa hrane. Mesta so bila
torej mnogo bolj odvisna od zalog žitaric (Keene, 1998).
Sadje in zelenjava sta predstavljali manjši del skupnega vnosa živil. Bolj je bilo pogosto v
prehrani med nižjimi sloji, ponavadi so jih dodajali raznim kašam. Obratno je veljalo za
sezonsko sadje, ki je imelo večji simbolni pomen kot sezonski luksuz (Hohenberg, Hollen
Lees, 1985).
Razvoj bolj intenzivnih obdelovalnih površin je razširil ponudbo zelenjave, ter jo naredil bolj
dostopno navadnemu človeku. V večjih mestih so se razvili veliki zelenjavni vrtovi in
sadovnjaki, ki so zalagali tržnice ter bogata gospodinjstva. Ti vrtovi so pustili velik pečat v
predmestni pokrajini.
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5. RAZVOJ MEST IN TRGOV NA SLOVENSKEM OZEMLJU
Do 12. stoletja je na Slovenskem prevladovalo zaprto in naturalno gospodarstvo. Obrt je
živela združena samo s poljedelstvom ali pa pri obrtnikih-hlapcih na gospostvih fevdalcev. Na
prelomu 11. in 12. stoletja so se razmere na Slovenskem hitro spreminjale. Od leta 1100 je
tudi v slovenskih pokrajinah nastajalo meščanstvo kot poseben družbeni razred v meščanskih
naselbinah. V bližini današnjega slovenskega narodnostnega ozemlja so omenjene kot
najstarejši tak kraj Breže (Friesach) na Koroškem (med l. 1090-1106 trg, med l. 1124-1130
mesto, med l. 1124-1125 okoli 300 meščanov, leta 1139 mestni sodnik). Breže so najbrž tudi
važno izhodišče za razvoj meščanstva na slovenskem ozemlju (Čepič in sod., 1979).
Mesta na Slovenskem so nastajala na dva načina: drugače v notranjosti slovenskega ozemlja,
kjer so antična mesta ob slovanski naselitvi propadla, tako da je agrarna pokrajina, v kateri so
od 12. stoletja naprej nastajala mesta povsem na novo, drugače od morskem obrežju, kjer so
propad antike preživele nekatere naselbine od Trsta do Pirana in ohranile nekaj značilnosti
poznejših mest (obzidje in neko obliko samoupravljanja), čeprav so le delno živela od obrti in
trgovine, v večji meri pa od poljedelstva in ribištva.

Slika 3: Sistem mest in trgov na slovenskem (vir: Zgodovina Slovencev, 1979, str. 194)

Če se omejimo v glavnem na današnje slovensko ozemlje in na pokrajinske meje iz konca 15.
stoletja, je treba reči, da so se meščanske naselbine na Koroškem razvijale nekoliko drugače
kot v drugih slovenskih deželah. Pojavile so se namreč nekoliko prej; vsaj pri nekaterih se je
tudi v večji meri kazal vpliv trgovine na dolge razdalje. Na Štajerskem in Kranjskem pa je
nastanek mestnih naselij tesneje povezan s politiko deželnih knezov. Z ustanavljanjem mest
so si skušali utrditi oblast v pokrajini. Razen tega so tako povečali svoje dohodke (Čepič in
sod., 1979).
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Največ meščanskih naselbin na Slovenskem je nastalo v 13. pa tudi še v 14. stoletju.
Naselbine iz 11. in 12. stoletja so omejene na Koroško. V 15. stoletju sodi nastanek le še
redkih meščanskih naselbin. Poleg 27 mest je nastalo v notranjosti slovenskega ozemlja še
okrog 70 trgov (Čepič in sod., 1979).
Mestne naselbine so bile v fevdalni okolici in fevdalni ureditvi tuj sestavni del. Mesta niso
živela od poljedelstva, čeprav so imeli posamezni meščani tudi svoje vinograde in njive pa
tudi cele kmetije v okolici mesta ali trga, naselbina kot celota pa tudi skupne pašnike in
gozdove. Vendar so bili meščani predvsem trgovci in obrtniki. V obrti in trgovini so uživali
tudi posebne pravice(Čepič in sod., 1979).
Družbeno in pravno je mesta ločilo od podeželja dejstvo, da je bilo prebivalstvo mest osebno
svobodo in povezano v meščansko občino. Na mestnem ozemlju se je izoblikovala posebna
samouprava, ki so jo vodili voljeni predstavniki meščanstva. Na čelu je bil navadno mestni
sodnik. vsako mesto je imelo svojega mestnega gospoda (fevdalca, ki je mesto ustanovil,
oziroma njegovega naslednika). Mestnim gospodom so mesta kot celota plačevala davek,
dobivali pa so tudi dohodke od mitnine (Čepič in sod., 1979).
Mreža mest na slovenskem etničnem ozemlju je ob počasni obuditvi trgovine počasi z
zamikom več 100 let za zahodom Evrope gradila na svojem mestnem in trškem sistemu. Val
napredka iz zahoda se je tako počasi implementiral v našem prostoru. Stare trgovske poti, ki
so vplivale na razvoj mest je šele v sredini 19. stoletja zamenjala železnica, ki je prinesla nov
kriterij v prostorski razporeditvi gravitacijskega območja mest.
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6. MESTNA OBČINA LJUBLJANA -kratek geografski oris območja
Območje Mestne občine Ljubljana je del makroregij alpskega in dinarskega sveta. Skupen
obseg površine je 275 km2, v njej pa sovpadajo mezoregije Ljubljansko barje, Posavsko
hribovje, Savska ravan in Polhograjsko hribovje. V letu 2012 je imela celotna občina 280607
prebivalcev (SURS, 2013).
Za poselitev je primernejše ljubljansko polje, kjer spodnje plasti sestavlja trdno sprijet
konglomerat, na katerem ležijo debeli nanosi savskega proda. Na ljubljanskem barju so
poselitvene možnosti slabše, ker je to območje nekoč zalivalo jezero, ki je v spodnjih plasteh
zapustilo ilovnate usedline, v zgornjih pa glinene naplavine in barjanske tvorbe (npr. šota).
(Čepič in sod., 1998; Generalni plan urbanističnega razvoja Ljubljane, 1965).
Na nastanek in lastnosti prsti so najbolj vplivali kamninska osnova, relief in vodne razmere.
Na prodnatih in peščenih rečnih nanosih ob vodotokih so nastale obrečne prsti, na mlajših
prodnih terasah pa rendzine, ki so dokaj rodovitne. Na ljubljanskem barju so nastale slabo
prepustne glinaste in ilovnate usedline, na katerih so se razvile oglejene prsti. Naravno rastje
je skoraj povsem izkrčeno. Glavna vodotoka sta reki Sava in Ljubljanica, drugi vodotoki so
njuni pritoki (npr. Ižica, Iška, Gradaščica, Horjulščica itd.) (Harmel in sod., 2009).
Podnebje Mestne občine Ljubljana je zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije.
Povprečna aprilska temperature je nižja od oktobrske. Srednja letna temperature v Ljubljani
9,5 C, srednja julijska 19,6 C, srednja januarska pa -1,5 C. Povprečna količina padavin znaša
1400 mm. Na podnebje vpliva kotlinska lega med gorami. Visokogorsko in hribovito obrobje
zmanjšuje vetrovnost in pospešuje toplotni obrat, ki je pozimi pogost pojav. Zato je na dnu
kotline hladneje in bolj megleno kot na višjem obroju (Harmel in sod., 2009).

Slika 4: Zemljevid Mestne občine Ljubljana ter Ljubljanske urbane regije (Vir: GURS, 2013)
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6.1 Ljubljanska urbana regija
Mesto Ljubljana ima po osamosvojitvi republike Slovenije v državi močno centralno vlogo.
Velikost mesta in ogromno prebivalstveno zaledje ima velik vpliv. Za potrebe analiz se tako
osredotočamo na širši prostor ljubljanske urbane regije.
Ljubljanska urbana regija,kot jo določa Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot,
obsega poleg Mestne občine Ljubljana še občine Domžale, Trzin,Lukovica, Mengeš,
Moravče, Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Kamnik, Komenda, Litija, Logatec, Horjul,
Dobrova - Polhov Gradec,Dol pri Ljubljani,Ig, Brezovica, Medvode, Škofljica, Velike Lašče,
Vodice, Vrhnika in Borovnica – torej skupaj 26 občin. Obsega 2.555 km2 in je štela leta 2006
že čez 500.000 prebivalcev. V regiji živi povprečno 191 prebivalcev na kvadratni kilometer,
največjo gostoto pa dosega Mestna občina Ljubljana z 967 preb./ km2 (SURS, SI-STAT,
2006).
LUR je značilna monocentrična urbana regija z močnim središčem v Ljubljani, kjer je
osredotočenega okoli 60% prebivalstva regije (Rebernik, 2003, str. 67). Močno vlogo
(zaposlitveno, oskrbno, izobraževalno) ima Ljubljana tudi izven Ljubljanske urbane regije, še
posebej v preostalem delu Ljubljanske kotline na SZ, ki statistično spada pod Gorenjsko
regijo.
V LUR živi četrtina slovenskega prebivalstva. V zadnjih 20 letih je prebivalstvo naraščalo
dvakrat hitreje kot v slovenskem povprečju. Najhitrejšo rast prebivalstva imajo obmestna
naselja, proces koncentracije prebivalstva v Ljubljani pa se zmanjšuje na račun urbanizacije
širše pokrajine. Selitev iz Ljubljane je pogosto motivirana z visokimi najemninami,
pomanjkanjem ustreznih stanovanj ter visokimi cenami stavbnih zemljišč in nepremičnin.
Območja zgostitve prebivalstva v LUR so se oblikovala predvsem ob glavnih prometnicah v
smeri proti Vrhniki, Medvodam, Domžalam, Kamniku, Grosuplju in Ivančni Gorici. Po
prostorskem vzorcu poselitve bi torej lahko Ljubljansko urbano regijo uvrstili med radialne
urbane regije (Rebernik, 2003, str. 167).
Ljubljanska urbana regija (LUR) je glede na standardno klasifikacijo teritorialnih enot
(SKTE) v Sloveniji ena izmed dveh enot na SKTE 2 ravni in prostorsko sovpada z
Osrednjeslovensko statistično regijo, ki je opredeljena v sklopu razdelitve Slovenije na 12
statističnih regij (SKTE 3 raven). Ljubljansko urbano regijo sestavlja 24 občin, med njimi tudi
po površini in številu prebivalstva največja Mestna občina Ljubljana. O razvojnih značilnostih
Ljubljanske urbane regije se ponavadi govori samo s presežniki: je najgosteje poseljena regija
v Sloveniji, gospodarsko najbolj razvita in regija z najbolje ocenjenimi razvojnimi možnostmi
(SRRS, 2001). Toda ali ima Ljubljanska urbana regija zaradi tako močne zgostitve
prebivalcev, delovnih mest in dejavnosti značilnosti problemske regije (Kušar, Vintar Mally,
2004).
Prostorska in funkcijska preobrazba ne le mest ampak tudi večjega dela podeželja se zadnja
leta v Sloveniji odvija intenzivno in izjemno hitro. Pospešeno se spreminjajo poselitveni
vzorci, poleg strukturnih pa prihaja tudi do funkcijskih sprememb prostora, naselij, objektov,
nenazadnje tudi dejavnosti. Ljubljana kot slovenska prestolnica je procesom hitrega
spreminjanja in prilagajanja dinamikam v razvoju še toliko bolj podvržena, zaradi moči
državnega središča pa učinki segajo daleč izven meja samega mesta Ljubljane in širšega
območja občine (Lampič, 2008)
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7. PRETEKLA TRŽNA OSKRBA LJUBLJANE
Ljubljana je z osrednjo lego v Ljubljanska kotlini, na robu Ljubljanskega barja, že od nekdaj
imela odlične zmožnosti za preskrbo svojih meščanov. Čas Ilirskih provinc je močno poudaril
pomen Ljubljane. Njen centralni vpliv pa je dokončno potrdila železnica. Mestne potrebe so
rasle, prav tako pa se je povečeval tudi domet oskrbe tržne oskrbe.
V številnih evropskih predmestjih so se prebivalci začeli intenzivno ukvarjati s pridelovanjem
zelenjave. V Ljubljani sta imela to vlogo več stoletij Trnovo in Krakovo. Eden od vzrokov za
intenzivno vrtnarstvo je bila gotovo tudi lega obeh četrti v bližini starega mestnega jedra. Tam
naj bi se izmed vseh krajev ljubljanske okolice najprej začeli ukvarjati z vrtnarstvom za
potrebe ljubljanskega trga. Prvi je o tem pisal že Valvasor (Židov, 1994).
Na trg je prihajalo tudi vse več kmečkih prodajalcev iz bližnje okolice. Po pripovedovanju
vprašanih je bilo na mestni tržnici največ Posavcev, precej pa je bilo tudi prodajalcev z
barjanskih vasi, manj z območja današnje občine Moste Polje, zelo malo pa iz Šiške in Viča.
S tržno prodajo pa so se ukvarjali večinoma mali kmetje (Židov, 1994).
Prodajalci iz južnih območij nekdanje Jugoslavije so začeli prihajati na ljubljanski živilski trg
sredi dvajsetih let 20. stoletja. Takrat so se na trgu pojavili prodajalci iz Banata, sledili so jim
Hrvati in Bosanci, v manjšem številu pa tudi prodajalci iz drugih delov Vojvodine in ožje
Srbije ter posamezni Makedonci in Črnogorci. Ker je med domačimi branjevci prihajalo do
negodovanja, so si morali prodajalci, ki so bolj ali manj redno prihajali na trg, oskrbeti
dovoljenje mestnih oblasti oziroma obrtni list ljubljanske mestne občine (Židov, 1994).

7.1 Prostorski razvoj v 1. polovici 20. stoletja
V prvi polovici 20. stoletja sta središče ljubljanskega tržnega življenja vsekakor predstavljala
Vodnikov trg in Pogačarjev trg, Adamič-Lundrovo nabrežje in Dolničarjeva ulica, za prodajo
pa je bil pomemben še Krekov trg, po razširitvi živilskega trga tudi Levstikov trg, Cankarjevo
nabrežje in Petkovškovo nabrežje. Na teh območjih so prodajali večino živil in drugih
vsakdanjih potrebščin. To je bil največji strjen tržni prostor v Ljubljani (Židov, 1994).
Konec 19. stoletja so v okviru tedenskih in dnevnih tržnih dni prodajali na drobno večino živil
pred mestno hišo. Taka lokacija ni bila naključna. Oskrba meščanov z živili je bila nekdaj za
mesto življenjskega pomena, da pa so lahko mestne oblasti to trgovino kar se da dobro
nadzorovale, je morala potekati v bližini mestne hiše. Tržni prostori za določene vrste živil in
za nekatere stvari za vsakdanjo rabo pa so bili tudi na lokacijah, ki niso bile v neposredni
bližini mestne hiše. Zaradi uvedbe tramvajske proge mimo mestne hiše leta 1901 so morali
osrednji trg z živili delno premestiti. Zelo priročen je bil bližnji Pogačarjev trg, ki je nastal v
osemdesetih letih 19. stoletja, ko je dal škof Pogačar podreti hleve za škofijskim dvorcem. Na
ta trg so premestili večino mestnih branjevk s sadjem in zelenjavo, v začetku 20. stoletja pa so
ga začele obiskovati tudi kmetice, medtem ko je večina Trnovčank in Krakovčank še vedno
prodajala pred mestno hišo, številne do prve svetovne vojne (Židov, 1994).
Pogačarjev trg je bil kmalu premajhen za potrebe mestnega živilskega trga, saj je število
prebivalcev mesta naglo raslo. Leta 1900 je bilo v Ljubljani kakih 45 000 prebivalcev, deset
let kasneje pa skoraj 57 000 (Židov, 1994). Mestne oblasti so morale začeti razmišljati o
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razširitvi trga. Kot najbolj ustrezen se je izkazal v neposredni bližini ležeči Vodnikov trg,
kamor se je tržni prostor razširil leta 1903. Pred potresom 1895, je tukaj stalo poslopje, v
katerem so bile vse ljubljanske višje in srednje šole ter Deželni muzej in licejska knjižnica.
Med potresom je bila stavba poškodovana, zato so jo med letoma 1902 in 1903 porušili.
Največ zaslug za nov tržni prostor je imel tedanji ljubljanski župan Ivan Hribar. Že takrat je
menil, da bi Ljubljana potrebovala pokrito tržnico, in je to upošteval tudi pri iskanju novega
tržnega prostora. Pri urejanju živilskega trga oziroma bodoče pokrite tržnice se je hotel
zgledovati po drugih evropskih mestih, zato je tedanjega tržnega nadzornika poslal v
Budimpešto, na Dunaj in v Prago (Židov, 1994). Trudil se je, da bi pridobil izpraznjen
Vodnikov trg za potrebe mestnega življenja, ki bi zaradi svoje velike površine predstavljal
veliko pridobitev.
Vodnikov trg je imel prvotno vlogo »kmečkega trga«, torej trga, kjer naj bi prodajali
predvsem kmetje. pridružile so se jim tudi nekatere Trnovčanke in Krakovčanke. Mestne
branjevke so imele svoja prodajna mesta večinoma na Pogačarjevem trgu. Po prvi svetovni
vojni pred mestno hišo niso več prodajali živil, vse prodajalke so se preselile na Vodnikov trg.
Vse do druge svetovne vojne je imel Vodnikov trg vlogo »kmečkega«, Pogačarjev trg pa
»branjevskega« trga (Židov, 1994).
Ker velja pravilo, da raste živilski trg vzporedno z mestom, je postal prodajni prostor na
Vodnikovem trgu in Pogačarjevem trgu ter na Adamič-Lundrovem nabrežju kmalu
premajhen. Mestne oblasti so začele že leta 1929 razmišljati o dekoncentraciji trga (Židov,
1994). Pojavila so se tudi nasprotna mnenja. Dekoncentracija trga se nekaterim ni zdela
primerna, saj bi tako zmanjšal dovoz blaga na eno mesto, težave pa bi nastale pri uravnavanju
mest. Bali so se, da trg ne bo zaživel, saj je bilo pričakovati, da bo večina kmečkih
prodajalcev še naprej hodila na Vodnikov trg, prav tako pa tudi Trnovčanke in Krakovčanke.
Kljub številnim pomislekom so leta 1929 določili nov prodajni prostor na Levstikovem trgu.
istega leta je dobilo dovoljenje za prodajo 10 prodajalcev. Obisk trga je bil dokaj skromen, saj
so gospodinje raje obiskovale Vodnikov in Pogačarjev trg, kjer je bila izbira večja. Leta 1930
je bil sprejet sklep, po katerem naj bi z Vodnikovega trga premestili na Levstikov trg vse
prodajalce, ki ne prodajajo živil (prodajalci suhe robe, lončarji, prodajalci čevljev, vrvarji ter
prodajalci izdelkov iz pločevine, železa in stekla) (Židov, 1994). Vendar so se premestitvam
uprli, ker so se bali, da bodo imeli na novem tržnem prostoru mnogo manj kupcev. Slabo
založen Levstikov trg tako ni in ni mogel zaživeti kot trajni mestni element.
Leta 1931 so bile prodajne površine Vodnikovega in Pogačarjevega trga ter AdamičLundrovega nabrežja že premajhne, zato se je živilski trg po sklepu magistralnega gremija
razširil še na Cankarjevo nabrežje od Tromostovja do Ribjega trga. Zaradi preobremenjenosti
osrednjega tržnega prostora so leta 1933 mestne oblasti ponovno sklenile, da bodo del
živilskega trga premestile na Levstikov trg. Ker se je izkazalo, da je trg le z določeno vrsto
prodajalcev oziroma blaga neustrezen, so tokrat sklenili, da bodo na trgu zastopane vse vrste
prodajalcev živil. Vendar so se oglasili tudi tisti, ki so bili mnenja, da bodo gospodinje še
naprej raje hodile na osrednji trg, kjer bo izbira večja. Kljub pomislekom je ljubljanski
občinski svet sprejel sklep, da bodo na Levstikovem trgu spet začeli prodajati (Židov, 1994).
Levstikov trg, ki so ga poskušali ponovno oživeti leta 1934, naj bi bil nekakšna podružnica
Vodnikovega trga. Tržno nadzorstvo se je odločilo, da bodo na njem zastopane vse vrste živil
in predmetov, ki so se prodajali tudi na Vodnikovem trgu. Prodajalcem so dovolili, da so se
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prodajali tudi na Vodnikovem trgu. Da bi privabili čim več prodajalcev, so odpravili tržnino.
Skratka, storili so vse, da bi trg zaživel. Vendar pa vse skupaj ni zaleglo. Prodajalci so raje
plačevali tržnino, le da so lahko prodajali na Vodnikovem trgu, kjer je bilo mnogo več
kupcev. Levstikov trg je tako bolj ali manj životaril. V sadni sezoni, ko je na Vodnikovem
trgu zmanjkalo prostora, so včasih nanj preusmerili kmečke prodajalce sadja (Židov, 1994).
Poleg že omenjenih živilskih trgov, ki so bili v središču mesta, sta bila pred drugo svetovno
vojno tudi manjša živilska trga v Šiški in na Viču. V Šiški je bil prodajni prostor ob Celovški
cesti. Leta 1928 je občinski svet sicer predlagal, da bi zaradi lege in higienskih razlogov
prestavili, vendar sklep ni bil sprejet. Na trg v Šiški naj bi prihajale predvsem branjevke,
kmetice pa so večinoma hodile na glavni trg. Tudi čas prodaje je bil krajši. Leta 1928 so na
njem prodajali le do 9. ure. Svoj trg so želeli imeti tudi prebivalci bežigrajskega predmestja, a
se jim želja ni uresničila. Občina Moste je leta 1931 vložila prošnjo za odprtje dveh živilskih
trgov na svojem območju, vendar so morali občani še naprej obiskovati centralni živilski
trg(Židov, 1994).
Poleg bolj ali manj stalnih mestnih kupcev so občasno prihajali na trg tudi tujci. Tržnica je
predstavljala za tujce že od nekdaj nekakšno turistično atrakcijo. Tako so trg obiskovali
turisti, predvsem iz Avstrije in Češke, ki so na svojih izletih obiskali Ljubljano in si ogledali
tudi njen živilski trg. V poletnih mesecih so prihajali na trg tudi številni letoviščarji in
izletniki. Na ljubljanskem trgu so nakupovali Zagrebčani in drugi tujci, ki so letovali na
Gorenjskem (Židov, 1994).
O natančnem številu vseh prodajalcev, ki so prihajali na živilski trg, je nemogoče govoriti, saj
je bilo zelo spremenljivo. O njihovem številu lahko sklepamo glede na nekatera časopisna
poročila o zasedenosti trga. Številčna poročila so redkejša. Sredi avgusta 1936 naj bi bilo na
trgu v enem dnevu okrog 1000 prodajalcev. Po drugih poročilih je trg obiskovalo vsak dan po
več sto prodajalcev, včasih celo 1500 do 2000. Največ jih je bilo seveda med prazniki (Židov,
1994).

Slika 5: Prostorska dimenzija ljubljanskega tržnega prostora v 1. polovici 20. stoletja (podlaga: Google Earth)
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8. TERENSKA ANALIZA SEDANJE TRŽNE OSKRBE LJUBLJANE
Glavni cilj te seminarske naloge je ugotoviti, kje ima danes Ljubljana svoje agrarno zaledje,
ki oskrbuje njene prebivalce preko tržnic. Terensko delo je zastavljeno z namenom, da se
izoblikuje osnovna prostorska predstava tržne oskrbe s hrano. Potrebne podatke za
kartografski prikaz sem pridobil s terenskim delom. Terensko delo je bilo opravljeno za
potrebe pridobitve prostorskih podatkov v dveh zaporednih sobotah 8. in 15.6.2013.
Za potrebe analize sta bili postavljeni dve osnovni vprašanji;
· Prvo v povezavi s samo pridelavo in prodajo živil. S terenskim delom sem se
osredotočil na tiste anketirance ki hkrati hrano pridelajo ter jo tudi prodajo. Osrednji
pomen raziskave je torej na lastni pridelavi. Glavni namen tega je bila izločitev
preprodajalcev, ker ti le preprodajajo živila pridelana v Sloveniji, ali pa uvožena iz
drugih držav. Na ta način dobimo jasnejšo sliko o zmogljivosti mestnega in
primestnega kmetijstva.
· Če je anketirani izpolnil prvi pogoj, je sledilo vprašanje izvora živil, oz. lokacije
kmetije. Lokacijski podatki so bili namreč ključni za izdelavo kartografskega gradiva,
in analizo prostorskih podatkov.

Graf 1: Tortni grafikon, ki prikazuje razmerja med anketiranimi po posameznih tržnicah (Vir: terensko delo)

8.1 Tržnice v Ljubljani danes
Danes ima Ljubljana decentralizirano razporejen sistem rednih tržnic. Poleg glavne tržnice
ima še 6 manjših. A kljub širši razporeditvi tržnega sistema je glavna tržnica na Vodnikovem
trgu še zmeraj izrazito večja, kar nakazuje na centralno funkcijo. Ta je pogojena z
zgodovinskim razvojem ljubljanskih tržnic in umestitvijo v mestno jedro. Pri analizi
anketiranih prodajalcev, lahko zlahka vidimo veliko kvantitativno premoč glavne tržnice.
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Osrednja tržnica z 91 anketiranimi vidno izstopa, ter obsega več kot polovico vse prodaje
živil v sklopu ljubljanskih tržnic. Po moči si sledijo tržnica BTC, Koseze ter Vič, ki so
lokalno gledano večjega pomena, saj njihovo zaledje sega v širši okoliški prostor, s katerim so
tudi bolj povezane. Oddaljenost od osrednje tržnice ima tu močno vlogo, saj večja razdalja
predstavlja večjo potrebo po nekem oskrbovalnem centru, kjer ponujajo sveže sadje in
zelenjavo.

Graf 2: Številčno razmerje med tržnicami (Vir: terensko delo)

Slika 6: Živahna sobota na osrednji ljubljanski tržnici (Foto: Miha Brvar)
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Ljubljanske tržnice so prostorsko dobro umeščene v
prostor. Kljub širši poselitvi in odmiku urbanizacije iz
mestnega središča je sistem javnega prometa poskrbel za
ohranjanje gravitacijske moči trenutno delujočih tržnic.
Karta 1: Razporeditev tržnic v Ljubljani (Vir: GURS, 2013)

Analiza je temeljila predvsem na prostorski analizi tržnic
in njihovega obsega znotraj ljubljanske urbane regije.
Raziskava je potrdila vpliv ljubljanskih tržnic v
slovenskem prostoru, kajti opazna je vse večja ponudba
izven Ljubljanske urbane regije. Temelji predvsem na
sezonskem sadju z Goriških Brd, raznovrstni zelenjavi iz Koprskega primorja ter sadju iz
okolice Brežic in Štajerske. Prav tako pa tudi ponudba mesnih in mlečnih izdelkov, ki so
regionalno značilni in tudi v ljubljanski regiji vse bolj poznani.
Od 163 anketiranih je kar 93 kmetovalcev in vrtičkarjev lociranih izven Mestne občine
Ljubljana, v mestni občini pa je le 70 vprašanih. To razmerje napeljuje na čedalje močnejšo
odvisnost ljubljanskih trgov od živil, pridelanih izven Mestne občine Ljubljana. To nakazuje
na selitev prostora pridelave tradicionalnih primestnih pridelovalcev, glavni krivec je tu
pozidava bivših ljubljanskih obmestnih agrarnih območij (Trnovo, Krakovo, Jarše...).

Karta 2: Lokacija vseh kmetij, ki prodajajo na ljubljanskih tržnicah
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Karta 3: Lokacija pridelovalcev v Ljubljani in njeni okolici, primerjava z območjem v začetku 20. Stoletja (Vir:
GURS, 2013)

Če si pobližje pogledamo ljubljanski mestni prostor, lahko ugotovimo, da je večina lokacij
pridelovalcev na njenem severnem, severo-vzhodnem, ter vzhodnem delu. Obstajajo tudi
otočki pridelave manjših razsežnosti na zahodnem in jugo-zahodnem delu Ljubljane, a je
težišče močno nagnjeno na prej omenjeno območje okoli Ljubljane.
Karta je narejena na podlagi primerjave podatkov knjige »Ljubljanski Živilski Trg«, kjer
Nena Židov opisuje živilski trg v letih med 1920 in 1940, kjer je imela Ljubljana do
nedavnega svojo tradicionalno zaledje. Sprememba se je zgodila zaradi močne nenačrtovane
pozidave v mestu ter izven njega. Slaba regulacija in pomanjkanje nadzora v širšem
podeželskem zaledju sta povzročila nastanek pojava »Urban sprawl«. Ta označuje negativne
prostorske učinke urbanizacije.
Poglavitni negativni prostorski učinki so neracionalna raba prostora in neracionalna raba že
obstoječe ter visoki stroški izgradnje nove infrastrukture. Urban sprawl je torej oblika
izrazito »netrajnostnega« prostorskega razvoja z visokimi »družbenimi« stroški (Rebernik,
2007).
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Karta 4: Lokacija poplav v Mestni občini Ljubljana (Vir. Geopedia, 2013)

Pri označenih poplavnih lokacijah je možno potegniti tudi več različnih sklepov. Pogled na
kartografski prikaz nam pove, da gre za prostor, ki se ga urbanizacija izogiba. En izmed
razlogov je prisotnost vodotokov Ljubljanice, Gradaščice in Save, ki občasno tudi poplavljajo
okoliške predele. Trend pozidave se mora tem območjem prilagajati tako, da se tu izogiba
pozidavi, kar daje prednost kmetijski izrabi zemljišč. Barje igra potencialno veliko vlogo pri
tržnični oskrbi, ki pa še ni povsem udejanjena. A urbanizacija počasi napreduje tudi na ta
prostor, kljub poplavni ogroženosti.
Naslednja prostorska analiza se tiče samih povezav posameznih tržnic z njihovim zaledjem.
Kartografska analiza je bila narejena tako, da se je vsako tržnico povezalo z lokacijami, od
koder so prodajalci in njihova zemljišča pridelave hrane. Tako smo dobili sliko raznolike
sestave tržnic, in vpogled v prostorsko umestitev vsake posebej. Pod vsako tržnico je napisan
njen naslov, datum anketiranja ter povprečna oddaljenost vseh zbranih lokacij znotraj
posamezne tržnice.
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Karta 5: Prostorska razporeditev prodajalcev živil po posameznih tržnicah (Vir. GURS, 2013)
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Pri analizi vsake tržnice posebej se pojavijo zanimivi prostorski trendi. Vsaka tržnica ima
izoblikovano svoje zaledje, prostor iz katerega izvirajo prodajana živila. Takšen način
povezovanja prostora pridelave in porabe nakazuje na dejstvo, da je vsaka tržnica tudi
prostorsko definirana. Tržnica, ki leži bolj na obrobju ima večji dotok živil iz njene okolice,
kot pa tržnica, ki leži bolj v mestnem središču, kjer črpa iz različnih smeri (primer bežigrajske
tržnice).
- Osrednja tržnica je prostorsko raznolika, z živili iz vseh koncev Slovenije, predvsem
zaradi sezonskega sadja. A znotraj mestne občine je njeno zaledje naravnano v
povsem severo-vzhodno smer. Tržnica se nahaja v starem mestnem jedru Ljubljane,
močna centraliziranost in navezava na tradicionalen prostor pa vplivata na raznolikost
ponudbe. Kljub temu je analiza pokazala izrazito severo-vzhodno smer lokacij
pridelave živil.
- Tržnica Moste je kljub dejstvu, da pokriva enega izmed prebivalstveno najbolj
naseljenih območij Ljubljane (Moste, Fužine, Štepanjsko naselje...), ena izmed
manjših. V kartografskem prikazu se vidi njeno orientiranost na vzhod, kar sovpada z
umeščenostjo na vzhodnem delu mesta.. Njena povprečna oddaljenost kmetij od
tržnice je med višjimi v Ljubljani.
- Tržnica Bežigrad s svojo lego blizu centra kaže znake središčnosti. Kljub manjšemu
številu anketiranih pa so ti prostorsko razporejeni na vse strani Ljubljane.
- Tržnica Šiška ima svoje zaledje na severu in manj za zahodu. Njen domet sega daleč
izven Mestne občine Ljubljana (tudi do Vodic), kar potrjuje njena povprečna
oddaljenost pridelovalnih lokacij.
- Zaledje tržnice Koseze je prav tako postavljeno večinoma na sever, a razdalje so tu
najkrajše, tako da živila tu prepotujejo najkrajšo razdaljo do kupca, kar bi lahko
tolmačili kot najbolj zeleno, oziroma trajnostno naravnano tržnico.
- Tržnica Vič ima izrazito zaledje na zahodu, domet pa seže vse do Vrhnike ter
Polhovega Gradca. Daljši domet je viden tudi v največji povprečni oddaljenosti
pridelovalnih lokacij.
- Tržnica BTC ima enega najbolj očitno definiranih zaledij, saj vsa živila pridobi iz
neposredne bližine v smeri severovzhoda, izven avtocestnega obroča. Oddaljenost
posameznih prodajaln od tržnega prostora je v povprečju ena najnižjih, sicer nizko
povprečje pa višata kmetiji iz okolice Kamnika in Šentjakoba.
Tovrstna analiza je lahko dobra podlaga za večjo ozaveščenost o pomenu lokalne oskrbe s
hrano. Z izbranim prikazom je dobro videna prostorska umestitev vsake tržnice v sistem
oskrbe. Za čim bolj trajnostno oskrbo s hrano je to ključnega pomena, da ima vsaka tržnica
svoje zaledje čim bližje, daljše poti živil pa so sprejemljive le za sezonska živila, ki jih v
Ljubljani ne pridelujejo, oziroma na okoliški pedosferi in zaradi drugačnih geografskih
pogojev ne uspevajo.
V eni izmed hipotez je bila postavljena tudi trditev, da je v okolici Ljubljane prisotno
večinoma zelenjadarstvo. Ta trditev izvira iz Van Thunenovega modela, ki je analiziral rabo
tal, ter dokazal univerzalno povezavo okolice mest z rabo tal. Ugotovil je, da je pas
neposredno okoli mesta ponavadi namenjen intenzivnemu kmetijstvu oziroma vrtnim
površinam. Primer Ljubljane torej to teorijo potrjuje, kar pa ne moremo trditi za vsa slovenska
mesta.
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Karta 6: V Mestni občini Ljubljana prevladuje izključno pridelava zelenjave

V terenskem delu se je dopolnjeval tudi tip živil, ki jih posamezne stojnice prodajajo.
Prevladovala sta sicer sadje in zelenjava, a če se osredotočimo le na ljubljansko območje,
močno prevladuje samo pridelava zelenjave, ki je torej namenjena za oskrbo ljubljanskega
živilskega trga.
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9. ZAKLJUČEK
Hipoteze, ki sem jih postavil pred začetkom terenskega dela so bile sledeče;
- Ljubljanski domet tržnic se je iz mestnega in primestnega pasu razširil na vso
Slovenijo, tudi zaradi centralne vloge prestolnice.
Karta lokacij vseh kmetij, ki prodajajo na ljubljanskih tržnicah nam daje jasno sliko o
razširitvi ljubljanskega živilskega trga.
- Ljubljansko zaledje se je premaknilo zaradi posledic urbanizacije in suburbanizacije
na kmetije z usmerjeno intenzivno proizvodnjo, ki prodajajo na mestnih tržnicah. Te
specializirane kmetije pa se v večini nahajajo še vedno v mestni občini.
Ljubljansko zaledje se je močno spremenilo v zadnjih letih. Prvi del trditve drži, saj je
viden velik premik v prostorski zasnovi oskrbe z živili. Drugi del prve hipoteze pa ne
drži, saj so ljubljanski kmetje na svojih tržnicah že v manjšini. Število prodajaln iz
mestne občine je 70, od drugod pa 93. To nesorazmerje je s trajnostnega vidika slabo,
saj je ideal da naj hrana prepotuje čim manj kilometrov do potrošnika, tako da je
ljubljanski sistem oskrbe še zmeraj oddaljen od tega cilja.
- Vzhodni del širšega ljubljanskega prostora je kmetijsko bolj aktiven, kar se kaže tudi v
statistiki tržnih prodajalcev.
Na zemljevidu je opazen velik primat področij vzhodno od mesta Ljubljane. Mestna
občina Ljubljana bi lahko v sodelovanju s sosednjimi občinami ta prostor začrtala
oziroma opredelila kot strateško pomembno območje, od katerega je odvisna delna
preskrba mesta skozi prodajo na tržnicah.
Pasivna politika na področju samooskrbe je privedla do tega, da je na ravni države
»delež samopreskrbe z zelenjavo v Sloveniji le nekaj več kot 35-odstoten« (Prijatelj,
2013).Tudi mesto deluje preveč pasivno, in se osredotoča preveč samo na pozidavo in
gradnjo novih objektov, kar je privedlo do čedalje večje oddaljenosti kmetij od trga
(primer pozidave celotne mestne soseske Krakovo, Trnovo, Vič in Šiška). V času
gospodarske krize ki jo doživljamo bi lahko tovrstne logistične probleme z oskrbo
rešili na mnogo načinov, predvsem s preusmeritvijo energije brezposelnih v pridelavo
lastne zelenjave. Občina bi lahko odkupila ali pa najela večje površine rodovitne
zemlje, ter jo uporabila v tovrsten namen zvišanja preskrbe s hrano. Urbano kmetijstvo
bi lahko postalo pomembnejše, predvsem kot ideološka usmeritev MOL v prihodnosti.
- Tržnice črpajo iz najbližjega primestnega prostora, kar nakazuje na lokalni značaj.
Karta prostorske razporeditve prodajalcev živil po posameznih tržnicah nam jasno
nakaže razporeditev vzpostavljenih sistemov. Tu se lepo vidi, kako so spletena
omrežja prodajalcev na vsaki tržnici posebej. Glavna tržnica zaradi svojega primata in
centralne funkcije tu sicer izstopa, a pri preostalih tržnicah lokalna naravnanost pride
do svojega izraza. Tiste tržnice, ki imajo manjšo povprečno razdaljo od kmetij so
lokalno bolj naravnane.
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- Okoli Ljubljane močno prevladuje zelenjadarstvo.
Von Thunenov model se je izkazal za pravilnega tudi v primeru Ljubljane, kjer se
neposredno ob mestu prideluje večinoma le zelenjava.
Izdelana analiza opozarja na pomen tržnic za mestno prebivalstvo. Področje mestne oskrbe s
prehrano, bo iz dneva v dan bolj aktualno. Dejstvo je, da lahko take raziskave doprinesejo k
večji načrtni preskrbi mest. Takšno analizo bi bilo potrebno narediti tudi na ravni celotne
države, da se celovito ugotovi, kje imajo slovenska mesta svoja zaledja v preučevanju skozi
tržnice, država pa bi lahko pridobljene podatke uporabila tako, da bi določila strateška
ozemlja varstva tal pred pozidavo, določen prostor pa bi lahko pospešeno razvijala in vanj
vlagala človeški kapital, ki ga imamo obilo, predvsem v trenutnih časih krize.
Marsikatera pobuda je prišla tudi iz civilne sfere, kjer se prebuja socialno podjetništvo.
Najbolj medijsko odmeven primer je ustanovitev Zveze brezposelnih Slovenije na pobudo
Radmile Mihelič. Zveza omogoča brezposelnim pridelavo lastne hrane, presežke pa prav tako
prodajajo po nižjih cenah tistim, ki si je ne morejo privoščiti. Tovrstne pobude dajejo svetlo
možnost širši distribuciji doma pridelanih živil. Do sedaj je zveza pridobila že 50 ha površin
za pridelavo (Smajlia, 2013).
Prostorska in funkcijska preobrazba ne le mest ampak tudi večjega dela podeželja se zadnja
leta v Sloveniji odvija intenzivno in izjemno hitro. Pospešeno se spreminjajo poselitveni
vzorci, poleg strukturnih pa prihaja tudi do funkcijskih sprememb prostora, naselij, objektov,
nenazadnje tudi dejavnosti. Ljubljana kot slovenska prestolnica je procesom hitrega
spreminjanja in prilagajanja dinamikam v razvoju še toliko bolj podvržena, zaradi moči
državnega središča pa učinki segajo daleč izven meja samega mesta Ljubljane in širšega
območja občine.
Ljubljana z okoliškim območjem ima za kmetijsko pridelavo še vedno veliko potencialov, ki
pa jih je treba unovčiti na trajnosten način. Glavno mesto Slovenije ima tako veliko
priložnost, da z urbanim kmetijstvom uspešno vpliva na zvišanje samooskrbe njenih
prebivalcev.
Zgodovinski uvod v razvoj tržnic, oskrbe ter trgovine ima svoj namen. Ta nam pomaga
razumeti, kako uničujoče so lahko posledice ob zastoju in propadu nekega širokega
globalnega sistema. Marsikdo enači nekdanji rimski imperij s prvo globalizirano civilizacijo,
zaradi vpetosti v celotni, takrat znani zahodni svet. Ob propadu rimske civilizacije se je
celotna struktura imperija podrla, kar je imelo uničujoče posledice. Evropski človek si
posledično še dolgo ni opomogel.
Današnji globaliziran svet se sooča z mnogo izzivi. Sistem, ki se postavlja na svoje noge šele
dobro stoletje je v mnogo primerih še krhek. Tehnološki napredek je sicer ogromen, a človek
mora novo tehnologijo ustrezno uporabiti v prave namene. Politične krize, podnebne
spremembe in neenakosti znotraj človeštva na svetovni ravni igrajo potencialno veliko
nevarnost, ki bi lahko spodkopala uveljavljeni sistem. Človeštvo naj ne pozabi na svoje
korenine v lokalni oskrbi, ki je tako dolgo skrbela za preživetje vrste.
Primerjava sodobne civilizacije z rimsko je popularna tema razprav, kjer se analizira
sorodnosti v stopnji razvoja družbe. A prava teža razprav in pogovorov naj stremi k temu, da
se prelomi klasično zgodovinsko pravilo; »zgodovina se ponavlja«.
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10. SUMMARY
Food markets are one of the most important city segments, which are slowly stagnating due to
decentralised offer and import of food. Through human urban history, cities were dependent
of their hinterland, from where all the necessary items were gathered to keep the city running.
In the ancient ages, the first spatial specialization was defined, mostly by the production of
grain crops. After the fall of the Roman empire, the civilization returned to mostly rural. After
a few centuries of european stagnation, trade was comming back to life, starting in western
Europe. Trade was slowly getting more intense, so cities were adapting to new trends, and the
new regional specialisation of food production arose. Food supply became a mayor part of
city planning, and also a big political issue.
Slovenian teritory developed a dense town network later, around 15th century. For many
centuries, the majority of towns were mostly independent, with small amounts of trade in the
mainland, and more in the coastal region.
Ljubljana later became a mayor player in the city network of Austro-Hungarian Empire, after
a short period of Napoleonic rule in Illyrian Provinces. The hinterland Ljubljana was an
efficient and intensive food production area. Some areas like Trnovo and Krakovo were
already famous in the middle ages with the description of Janez Vajkard Valvasor.
Ljubljana's food hinterland is rather undefined. With the economic transition in the late 1980s
and the use of free market capitalist system in nowadays' globalist society, people have forgot
about the value of locally grown fruits and vegetables.
This seminar paper defines the forgotten areas of Ljubljana's food production on the local,
regional and state scale. The main focus is on the wider Ljubljana urban region, where the city
has a much bigger impact, than on the bordering and peripheral areas of the country.
With the data gathered, I defined the area used for food production which is ment to be sold in
Ljubljana's food markets.
These farms have a cruical effect on the self-supply of the city, which is needed to be taken
more seriously. I also found that Slovenia lacks a strong strategy for the increase of local food
production. However, there is a small movement in the new sustainable model of food
production that is being started by civilian initiatives. Urban farming is a new possibility,
which can turn big with its full implementation in Ljubljana.
The first part of this seminar work is concentrated on the historical influences between the
city and the countryside. What is important, is the fact, that many compare the Roman Empire
with a first globalised state. The decline of the Roman Empire had a devestating efect on the
European civilisation, which struggled through medieval dark ages to regain its order. Today,
the western civilisation is a globalised system which is build on the unstable foundation of
political instability, climate change and human inequality. There is a slight chance of the
decline of this system, and humanity must not repeat the mistake they've made before. History
always repeats itself, but something can be done to prevent the fall with the use of sustainable
development.

31

11. VIRI IN LITERATURA
- Clark Howard, B., 2013. Urban Farming Is Growing a Green Future. National
Geographic.
URL:
http://environment.nationalgeographic.com/environment/photos/urban-farming/
(Citirano 27.8.2013)
- Čepič Z., Habič, S., Antonić, B., Vojvoda C., 1979. Zgodovina Slovencev. Ljubljana,
Cankarjeva založba, 964 str.
- Generalni plan urbanističnega razvoja Ljubljane. Osnutek za javno razpravo. 1965.
Berdajs, J. (ur.). Ljubljana, Mestni svet, Ljubljanski urbanistični zavod, 95 str.

- Geopedia, 2013. URL: http://www.geopedia.si/ (Citirano 10. 7. 2013)
- Google Earth, 2013. URL: http://earth.google.com/ (Citirano 15. 6. 2013)

- Harmel, M., Šolc, U., Zakrajšek, I., Durgutović, A., Hrabar, M., Pogačnik, K.,

Strmšnik, K., Gortnar, A., Rauch, M., 2009. Novi prostorski akti Mestne občine
Ljubljana. Ljubljana, Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urejanje
prostora, 134 str.

- Hohenberg, M., Hollen Lees L., 1985. The Making of Urban Europe, 1000-1950.
Harvard, Harvard UniversityPress, 398 str.
- Kataster stavb, MOL – grafični podatki (podatkovni sloj). 2013. Ljubljana, GURS
- Keene, D., 1998. Feeding Medieval European Cities, 600-1500. Institute of Historical
Research, London, University of London, 6 str. URL: http://sasspace.sas.ac.uk/4640/1/Feeding_Medieval_European_Cities,_6001500_by_Derek_Keene___Institute_of_Historical_Research.pdf (Citirano 20.5.2013)
- Kladnik, D., 1999. Leksikon geografije podeželja. Inštitut za geografijo, Ljubljana,
318 str.
- Kušar, S., Vintar Mally, K., 2004. Ljubljanska urbana regija - problemska regija?
Dela, 22, str. 15-26.
- Lampič B., 2008. Geograff 2: Kmetijstvo v Mestni občini Ljubljana: relikt ali razvojni
potencial. Ljubljana. Znanstvena založba Filozofske fakultete, 125 str.
- Pirenne, H., 1956. Srednjeveška mesta. Ljubljana, Državna založba Slovenije, 363 str.
- Prijatelj, M., 2013. Vrtiček - nič več samo za hobi, tudi za preživetje. URL:
http://www.delo.si/novice/slovenija/vrticek-nic-vec-samo-za-hobi-tudi-zaprezivetje.html (Citirano 7.7. 2013).

32

- Rebernik D. 2003. Ljubljanska urbana regija - razvojni trendi, problemi, možnosti.
Dela, 19, str 165-175

- Rebernik, D., 2008. Urbana geografija. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 156 str.
- Slovenske občine – grafični 'podatki (podatkovni sloj). 2013. Ljubljana, GURS
- Smajila, B., 2013. Brezposelni bodo poprijeli za motike. URL:
http://www.dnevnik.si/ljubljana/brezposelni-bodo-poprijeli-za-motike
(Citirano
8.7.2013)
- Scheidel, W., 2007. Roman population size: the logic of the debate. Stanford
University, 37 str. URL: http://www.princeton.edu/~pswpc/pdfs/scheidel/070706.pdf
(Citirano 26.8. 2013)
- Vadnal, K., Alič, V., 2008. Mestno kmetijstvo – oblike in izkušnje. Acta agriculturae
Slovenica, 91, str. 191–212.
- Židov, N., 1994. Ljubljanski živilski trg. Ljubljana, Viharnik, 137 str.

33

12. SEZNAM PRILOG
12.1 Kazalo kart in shem
Karta 1: Razporeditev tržnic v Ljubljani (Vir: GURS, 2013) .................................................. 23
Karta 2: Lokacija vseh kmetij, ki prodajajo na ljubljanskih tržnicah....................................... 23
Karta 3: Lokacija pridelovalcev v Ljubljani in njeni okolici, primerjava z območjem v začetku
20. Stoletja (Vir: GURS, 2013) ................................................................................................ 24
Karta 4: Lokacija poplav v Mestni občini Ljubljana (Vir. Geopedia, 2013) ........................... 25
Karta 5: Prostorska razporeditev prodajalcev živil po posameznih tržnicah (Vir. GURS, 2013)
.................................................................................................................................................. 26
Karta 6: V Mestni občini Ljubljana prevladuje izključno pridelava zelenjave ........................ 28

Shema 1: Von Thunenov model rabe tal .................................................................................. 13

12.2 Kazalo slik
Slika 1: Primer urbanega kmetijstva (foto: Anthony Behar, Sipa Press) ................................... 3
Slika 2: Kmetijska območja v Evropi (Vir: Gradivo za predmet Geografija Evrope, 2013) ..... 8
Slika 3: Sistem mest in trgov na slovenskem (vir: Zgodovina Slovencev, 1979, str. 194) ...... 14
Slika 4: Zemljevid Mestne občine Ljubljana ter Ljubljanske urbane regije (Vir: GURS, 2013)
.................................................................................................................................................. 16
Slika 5: Prostorska dimenzija ljubljanskega tržnega prostora v 1. polovici 20. stoletja
(podlaga: Google Earth) ........................................................................................................... 20
Slika 6: Živahna sobota na osrednji ljubljanski tržnici (Foto: Miha Brvar) ............................. 22

12.3 Kazalo grafikonov
Graf 1: Tortni grafikon, ki prikazuje razmerja med anketiranimi po posameznih tržnicah (Vir:
terensko delo) ........................................................................................................................... 21
Graf 2: Številčno razmerje med tržnicami (Vir: terensko delo) ............................................... 22

34

Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 9. september 2013

Miha Brvar

35

