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MOŽNOST VZPOSTAVITVE MESTNE ŽELEZNICE NA SLOVENSKI OBALI
Izvleþek:
V diplomski nalogi Možnost vzpostavitve mestne železnice na slovenski obali je predstavljena mestna železnica kot neka nova oblika javnega prometa. Skozi obmoþje slovenskih obalnih
obþin je v preteklosti že bila vzpostavljena redna proga Trst – Poreþ, ki pa je danes ni veþ. V
nalogi je predstavljena zgodovina javnega prometa obalnih obþin ter stanje danes. Predstavljene so vse skupine ljudi, ki bi lahko predstavljali pomemben delež prevoženih potnikov. Za
namen naloge je bila na obravnavanem obmoþju opravljena tudi anketa. Narejena je idejna
zasnova dveh tras prog, ki bi povezovale Letališþe Portorož, slovenske obalne kraje ter vse
pomembnejše družbene objekte.
S sodobno obliko hitrega in udobnega javnega prometa bi le ta postal privlaþnejši in predvsem
konkurenþnejši trenutnemu osebnemu. Tirna oblika prevoza bi bila privlaþnejša tako za
domaþega þloveka kot tudi za tuje goste, ki bi lahko z njo spoznavali slovenski obalni prostor.
Diplomska naloga predstavlja idejo, da je tudi to lahko možnost. Možnost z mnogimi multiplikativnimi uþinki.
KLJUýNE BESEDE: mestna železnica, javni potniški promet, mobilnost, obalne obþine,
Koprsko primorje

POSSIBILITY OF IMPELEMTATION COASTAL LIGHT RAIL SYSTEM ON SLOVENIAN COAST
Abstract:
In this diploma paper, I will present the light rail system as a new form of public transport. In
the past, there already was a railway connection crossing the area of Slovenian coastal municipalities from Trieste to Poreþ, which no longer exists. In this paper, I also present the history of public transport in coastal municipalities as well as its current state. I present all population groups that could present a significant share of public transport users. For the purpose
of this paper, I performed a survey in the area covered. The proposal of two separate railway
lines is introduced, connecting the Airport of Portorož with Slovenian coastal towns and all
sites of social significance.
Modern quick and comfortable public transport would be more attractive and competitive in
comparison with currently dominant car transport. Railway transport would attract not only
locals, but also guests, who could use it to discover different parts of the Slovenian coastline.
The paper explores this idea as an opportunity with many multiplicative effects.
KEY WORDS: light rail, public trasnport, mobility, coastal municipalities
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1. UVOD
Biti mobilen je osnovna potreba današnjega þasa, tako iz službenega kot zasebnega vidika. V
þasu visokih cen naftnih derivatov in poveþanega onesnaževanja okolja predstavlja javni potniški promet dobro alternativo osebnemu potniškemu prometu. Mnogi ljudje danes ne pomislijo, da je lahko uporaba javnega potniškega prometa udobnejša, varnejša, cenejša in bolj
sprošþena kot vožnja z osebnim avtomobilom ali motocilkom (Javni promet, 2010). Vendar,
da bi ljudje upoštevali vse naštete prednosti, mora biti javni potniški promet še toþen in dovolj
hiter, tako da lahko konkurira osebnemu naþinu prevoza, predvsem osebnemu avtomobilu.
Železnica se s postajo v Kopru zakljuþi tako, da nima nobenega vpliva pri povezovanju slovenskih obalnih mest. V obmoþju obalnih obþin predstavlja javni potniški promet tako le
avtobusni promet. Javne avtobusne prevoze na tem obmoþju opravlja podjetje Veolia transport Dolenjska in Primorska. Zaradi velikega števila dnevnih migracij na Obali in v njenem
zaledju predstavlja javni potniški pomembno funkcijo. Prebivalcem namreþ omogoþa prevoz
do delovnih mest, šol, trgovin,... (Gregorc in ostali., 2002). Zaradi narašþajoþe stopnje motorizacije pa je toliko bolj pomembno, da je þimbolj konkurenþen osebnemu prometu.
Raziskave so pokazale, da je ljudem bistveno bolj privlaþen naþin prevoza tirni promet kot pa
avtobusni. Mnogi so mislili, da je to le zato, ker poteka tirni promet veþinoma po svoji trasi, a
ko so npr v Portlandu (ZDA) na iste trase, kjer je poprej peljal avtobus, vpeljali mestno železnico, je uporaba javnega potniškega prometa skokovito narasla (Mestna železnica, 1989).
S sodobnejšim javnim potniškim prometom bi obmoþje obalnih obþin dobilo novo kakovost,
ki ne bi imela vplive le na lokalno prebivalstvo ampak tudi na premnoge turiste, ki radi zahajajo k nam. Ponudila bi možnost povezati nekoþ tako zelo povezane kraje, kot je nekoþ bil
Trst in njegovo zaledje.
1.1 Namen in cilji diplomskega dela
Namen diplomskega dela je predstaviti zgodovino javnega potniškega prometa na obmoþju
obalnih obþin ter zajeti in predstaviti vse ciljne skupine ljudi, ki bi lahko bili potencialni uporabniki mestne železnice, predstaviti spreminjanje števila prebivalstva, današnje stanje v javnem in osebnem prometu, delovne migracije ter migracije študentov. Namen naloge je tudi
ugotoviti stopnjo zadovoljstva prebivalcev obalnih obþin z javnim potniškim prometom. V ta
namen bom anketiral približno sto nakljuþno izbranih ljudi.
Cilj diplomskega dela je oceniti iz družbeno geografskega vidika možnost oz. potrebo po
vzpostavitvi mestne železnice v ožjem obalnem obmoþju slovenskih obalnih obþin. Cilj je
tudi, na podlagi rezultatov ankete ter pregleda kart, ponuditi možno traso mestne železnice na
obmoþju obalnih obþin ter doloþiti postajališþa.
Delovna hipoteza
Na obmoþju obalnih obþin se, ob vkljuþitvi prebivalstva in turistov ter ob navezavi na letališþe Portorož in železniško postajo Koper, lahko vzpostavi rentabilna mestna železnica.
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1.2 Metode prouþevanja
Diplomsko delo sloni na kabinetnem in terenskem delu. Zasnovano je na podlagi zagodovinskega poteka razvoja javnega potniškega prometa v obmoþju obalnih obþin. Osnovne znaþilnosti obravnavanega obmoþja so povzete iz monografij in znanstvenih þlankov. Obravnavane
skupine ljudi so obravnavane po najnovejših statistiþnih podatkih SURS-a. S pomoþjo analize
podatkov, pridobljenih na SURS-u, ter opravljene ankete je bila narejena ocena možnosti
vzpostavitve mestne železnice v prostoru obalnih obþin ter predlog trase.
V prvem delu je predstavljen pojem mestne železnice ter naravno geografski oris obravnavanega obmoþja.
V drugem delu je predstavljena zgodovina ter današnje stanje javnega potniškega prometa
obalnih obþin. Sledi podrobna analiza ciljnih skupin ljudi, ki bi lahko postale pomemben del
prevoženih potnikov.
V tretjem delu so predstavljeni rezultati opravljenega anketiranja ter njihova analiza.
ýetrti del podaja predlog trase, razloge za izbrana postajališþa ter zakljuþek.
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2. MESTNA ŽELEZNICA IN NJENE ZNAýILNOSTI
Mestna železnica je po eni od razlag oblika prometa, ki je po svojih lastnostih veliko bližja
podzemni železnici kot pa klasiþnemu tramvaju. Klasiþni tramvaji so bili prvotno naþrtovani
za vkljuþitev v mešani promet na cestah. Tako so s funkcionalnega stališþa bližje avtobusom
kot pa sodobni mestni železnici, zato jih zaradi nizke kakovosti storitev nikjer veþ ne vpeljujejo. Sodobna mestna železnica pa v vsakem primeru vozi po lastni vozni površini. Stopnja
loþenosti od ostalega prometa pa se razlikuje glede na razvojno stopnjo sistema (Mestna železnica v Ljubljani, 1989).
Po drugi delitvi je mestna železnica vrsta železnice, ki vkljuþuje cestno železnico in tramvaje,
kot tudi moderne vlake z veþ vagoni, ki delujejo na cestni ravni. Natanþen pomen je težko
doloþljiv, ker je razliþen od þasa in razliþnih podroþij. V nekaterih jezikih se mestna železnica
imenuje tudi »lahka« železnica«, ker so vozila lažja in ne potrebujejo tako moþnih železniških
tirnic kot pri navadni železnici.
Slika 1: Mestna železnica v Innsbrucku (Avstrija), potek trase na lastnem vozišþu loþeno od
ostalega prometa – zunaj mesta

Vir: Die Stubaitalbahn, 2011
Moderni sistemi mestne železnice izhajajo iz železniških prog iz 19. in zgodnjega 20. stoletja
ter tehnologije, razvite na teh sistemih. Sistem mestne železnice zmore veþje nagibe kot
navadna (hitra, regionalna in tovorna) železnica. Krivine pa so dovolj ostre, da so umešþene v
cestna križišþa. Zgrajene so v urbanih obomoþjih, kjer omogoþajo pogoste storitve z majhnimi
in lahkimi vlaki. Najtežje je doloþiti mejo med mestno železnico in tramvajem. Velik delež
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tehnologije je enak obema in dostikrat se tramvaji štejejo kot podzvrst mestne železnice.
Obstajata dve splošni zvrsti:
1. tradicionalna zvrst, kjer proga in po njej vlaki teþejo po cestah in si delijo prostor s
cestnim prometom. Postajališþa so zelo pogosta, posebnih postaj je le malo. Ker je
prostor deljen, so proge obiþajno vizualno nevsiljive.
2. bolj moderna zvrst, kjer vlaki teþejo po svojih progah in so pogosto loþeni od cestnega
prometa. Postajališþa so redkejša, na vozilo pa se pogosto vstopa s perona. Proga je
dobro vidna, pogosto pa se poskuša loþiti cestni promet od železniškega s posebno
signalizacijo ali pa celo zapornicami na prehodih.
Slika 2: Mestna železnica v Innsbrucku (Avstrija), potek trase na lastnem vozišþu loþeno od
ostalega prometa – v mestu

Vir: Die Stubaitalbahn, 2011
Veliko sistemov mestne železnice, tudi starejših, vsebuje kombinacijo obeh, skupaj s cestnim
in prostim delom. V nekaterih državah se le ta, drugi del, šteje za mestno železnico. V
Ljubljani je v prvi polovici 20. stoletja vozil pravi tramvaj, ki bi spadal v prvo definicijo,
danes pa se naþrtuje nova mestna železnica, ki bi imela znaþilnosti obeh gornjih toþk definicije. Tramvaji, kjer proge potekajo skupaj s cestnim prometom, se obiþajno ne štejejo za mestno
železnico, ampak kot pravi tramvaji. Je pa tudi res, da je ponekod mestna železnica loþena od
cestišþa le z minimalnimi ovirami, npr. z drobnimi grbinami ali pa zelo nizkimi robniki, kar
pa zadostuje, da vozniki avtomobilov ne zaidejo na tirnice.
Med obema vrstama mestne železnice je precejšna razlika v stroških. Tradicionalna zvrst je
obiþajno vsaj dvakrat cenejša od novejše, vendar pa je vseeno, kljub višji ceni, bolj priljubljena in prevladujoþa v veþini držav druga zvrst. Marsikje so bile tradicionalne tramvajske proge
ukinjene (npr. v Ljubljani) ali pa so ohranjene le zaradi turistiþnih razlogov (San Francisco).
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Novi sistemi mestne železnice se danes postavljajo tako za hitro vožnjo zunaj cestnega omrežja v redkeje poseljenih obmoþjih kot tudi za poþasnejšo vožnjo po cestnem omrežju v gosteje
poseljenih obmoþjih.
Mestne železnice obiþajno poganja elektrika, ponavadi z nadtirnimi žicami, vþasih pa tudi s
tretjo tirnico (visokonapetostni vodnik poleg proge), za kar so potrebni varnostni ukrepi, da bi
se ljudje tega ne dotikali. V nekaterih primerih, še posebej, þe so sredstva omejena, so uporabljene razliþice na dizelski pogon, kar pa z vidika trajnostnega prometa danes ni zaželeno. Prav
tako so na voljo nekateri samodejni sistemi, ki ne potrebujejo voznika (izraz strojevodja se
uporablja pri navadni železnici). Vendar pa so samodejne operacije bolj pogoste pri manjših
sistemih za prevoz ljudi, pri mestni železnici pa ne, ker vožnja po cestah in þez nivojske prehode še ni mogoþa brez prisotnosti voznika (Mestna železnica, 2010).
Slika 3: Mestna železnica v Le Mansu (Francija)

Vir: Flickr, 2011
Okrepljena vloga mestnega javnega prometa in previsoki investicijski stroški klasiþne podzemne železnice sta bila vzroka, ki sta v prvi polovici sedemdesetih let prejšnjega stoletja naþrtovalce mestnega javnega prometa pripeljala na idejo o razvoju novega sistema mestnega javnega prometa, ki bi nudil relativno visoko raven storitve pri še sprejemljivih stroških. ýeprav
ideja ni bila povsem nova, pa je bila pomembna ugotovitev, da je to optimalno prometno
sredstvo za srednje velika mesta (nad 200 000 prebivalci).
Prišlo je do prvih izvedb sodobne mestne železnice, ki so potrdile pravilnost odloþitve. Zaradi
uspešnosti in obetavnosti tega prometnega sredstva ter zaradi veþje skrbi za vprašanja javnega
prometa v srednjevelikih mestih je bila leta 1976 na pobudo Mednarodne zveze za javni promet ustanovljena posebna mednarodna komisija (International Light rail commission), ki je
leta 1979 sprejela sklep, da se za tako prometno sredstvo uporablja izraz light rail v anglešþi11

ni, metro leger v francošþini ter Stadtbahn v nemšþini. Pri nas se je uveljavil izraz mestna
železnica (Mestna železnica v Ljubljani, 1989).
Mestna železnica velja za udobno, hitro in predvsem varno obliko prometa. Pri razdaljah med
500 – 600 m med postajališþi, so maksimalne hitrosti do 70 km/h, pri razdaljah veþjih od 800
m, pa je maksimalna hitrost okoli 100 km/h (Mestna železnica v Ljubljani, 1989). Odlikuje se
tudi po tihem naþinu delovanja. Zaradi pogona na elektriþni pogon pa velja za okolju prijazno
vozilo.
Slika 4: Mestna železnica v Saarbrücknu (Nemþija)

Vir: Het gemiste ..., 2011
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3. ORIS OBMOýJA
Karta 1: Karta obravnavanega obmoþja

Vir: Mali atlas Slovenije, str. 22, 1995
3.1 Naravno-geografske znaþilnosti
Slovenska Istra obsega le manjši del (okoli 10%) najveþjega jadranskega polotoka, veþji del
pripada Hrvaški. Obmoþje, ki si ga pod imenom Slovenska Istra najpogosteje predstavljamo,
omejujejo: na severu državna meja z Italijo, na jugu reka Dragonja z državno mejo s Hrvaško,
na vzhodu Kraški rob (þeprav formalna meja Slovenske Istre vkljuþuje tudi Podgorski Kras s
ýiþarijo in Slavnikom) in na zahodu dobrih 46 km dolga obala Jadranskega morja. Pokrajina
meri le okoli 330 km2 (celoten Istrski polotok pa veþ kot 3600 km2). Veþ kot þetrtino celotne
površine pokriva gozd. Ta del Slovenije, ki leži na njenem skrajnem jugozahodu, sreþujemo v
literaturi pod razliþnimi imeni: Šavrinska brda, Koprsko primorje in po novi regionalizaciji
Slovenije Koprska brda. To je pretežno dvojeziþno obmoþje treh obalnih obþin: Kopra, Izole
in Pirana, ki šteje skupno okoli 80 000 ljudi (Simiþ, Pucer, 2001).
V naravno-geografskem pogledu je obmoþje precej raznoliko, v glavnem pa se deli v tri razliþne predele s svojimi naravnimi in geografskimi specifiþnostmi: Podgorski kras z Bržanijo,
obalni pas in griþevnati svet. V moje obmoþje prouþevanja spadata le griþevnat in obalni svet.
o Osrednji del ozemlja pripada griþevnatemu svetu (imenujemo ga tudi Šavrinsko flišno
griþevje), ki leži med Bržanijo in dolino Dragonje. Pokrajino sestavljajo bolj ali manj
vzporedni flišni hrbti, ki se od jugovzhoda (okrog 490 m v okolici Gradina) postopno
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znižujejo proti severozahodu in se polagoma spušþajo v morje pri Debelem rtiþu ter
med Semedelo in Izolo, oziroma prehajajo v reþni ravnici ob spodnjem toku Rižane in
Badaševice. Med hrbti so vodni tokovi izoblikovali posamezne doline, med katerimi
so najbolj znane dolina Rižane, Osapske reke, Badaševice, Drnice in Dragonje. Vtis
griþevnate pokrajine dajejo posamezna poboþja flišnih hrbtov, ki jih je zlasti v preteklih obdobjih zaradi slabe poraslosti erozija neusmiljeno preoblikovala v hudourniške
grape. Ves ta svet je po blagih in kopastih slemenih in po položnih prisojnih terasnih
poboþjih gosto naseljen. V njem prevladujejo velike gruþaste vasi, v dolinah pa številni zaselki (Porton, Miši, Šali, Žgani v rižanski dolini , Bandel v dolini Drnice, Rokavci, Škrline, Abrami, Griþ, Solne v dolini Dragonje-Pinjevca). Na obmoþju
Škocjana in Trbina med Pobegi in Vanganelsko dolino (reka Badaševica) imamo izrazito razloženo naselje, ki je znaþilno za vinorodna podroþja.Veþjo pozornost zasluži
Rižanska dolina, ki je vedno igrala pomembno vlogo v prometni povezavi med obmorskimi kraji, Krasom in osrednjo Istro. Dandanes je njen pomen še veþji, ker se po
njej pretaka ves promet iz notranjosti v Slovensko Istro pa tudi v turistiþna središþa ob
zahodni istrski obali. Tudi železnica, ki je v veliki meri speljana po dolini in povezuje
Slovensko Istro s preostalim slovenskim železniškim omrežjem, še poveþuje njen
pomen. Rižana je tudi edina reka v pokrajini, ki je skozi vse leto vodnata, ob njenem
kraškem izviru (Zvroþek) pa je zajetje rižanskega vodovoda. Dolina je bila znana po
številnih vodnih mlinih (nad 20), ki so mleli žito za bližnjo in širšo okolico. Danes
mlinov ni veþ, le opušþene stavbe so zgovoren dokaz o tej zelo razviti gospodarski
panogi, ki jo je prerasel moderni þas (Gardina in ostali, 1988).
o Obalni pas je zanimiv po svoji neposredni legi ob morju, ugodnih naravnih in podnebnih razmerah, sadjarstvu, vinogradništvu, vrtnarstvu, urejeni infrastrukturi, raznoliki
gospodarski dejavnosti in gosti naseljenosti. Tu je obširen kompleks luke Koper in
industrijske cone.
Obalni pas se zaþenja v Lazaretu pri Debelem rtiþu, nato pa preide v jugozahodno
poboþje Hrvatinskega hrbta. Pri Valdoltri se odpre v veþjo ravnico in se razširi v
spodnji dolini Rižane okrog Srmina (85 m) pri Bertokih in Škocijanu pa preide v ravnico spodnje doline Badaševice. Na obmoþju Prisoj, Semedele in Žusterne je obalni
pas sestavni del blagega severnega poboþja Markovega hriba (224 m), ki se ob cesti
Koper-Izola konþa s klifom. Ravnici okrog Srmina in Kopra sta nastali kot posledica
nasipavanja Rižane in Badaševice. Griþ Srmin, nekoþ otok, je postal del kopnega
zaradi intenzivnega nasipavanja Rižane. Prav tako je Badaševica z nanosi omogoþila,
da se je nekdanji »Kozji otok«, na katerem stoji Koper, spojil s kopnim. Okrog nekdanjega otoka je bila depresija, ki je skupaj s plitvinami, na obmoþju Srmina omogoþila ureditev solinskih polj. Nedonosne soline so že pred prvo svetovno vojno opustili
in plitvine med obema vojnama polagoma izsušili (Bonifika). Okoli Srmina so nastala
rodovitna polja, v depresijskem obmoþju Kopra pa so bile z dodatnim zasipavanjem
po drugi svetovni vojni pridobljene nove zazidalne površine (Gardina in ostali, 1988).
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3.2 Geološki oris obmoþja
Karta 2: Geološka karta obmoþja

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ – Trst, 1969
Na vrsto sedimentacije in današnjo strukturno zgradbo slovenskega obalnega pasu je v najveþji meri in verjetno bolj kot na kamninsko zgradbo drugih tektonskih enot vplival trk Jadranske tektonske mikroplošþe (Adrije sensu) z južnim akrecijskim delom Evropske plošþe
(Schmid in ostali, 2008). Relativni dvig ozemlja ob koncu krede je povzroþil emerzijo ali
okopnitev in konec karbonatne sedimentacije na Dinarski karbonatni platformi (tudi Jadransko-Dinarski ali Jadranski karbonatni platformi). Sedimentacijo pretežno klastiþnih kamnin v
paleogenu je narekovala predvsem tektonika, medtem ko je bila karbonatna sedimentacija v
tem obdobju dokaj omejena (zmanjšana produkcija karbonatov zaradi biotske krize in omejenega prostora). Dinarska karbonatna platforma je razpadla v veþ manjših sedimentacijskih
bazenov. Na njihovih južnih robovih flišnega bazena (ki je nastal s podrivanjem Jadranske
tektonske mikroplošþe pod Evropsko) so nastale karbonatne platforme »rampnega« tipa, kjer
lahko prepoznamo znaþilne, z globino pogojene, karbonatne faciese (litološke in biološke
razvoje), proti katerim je v þasu kolizije ali trka plošþ s severa napredovala flišna sedimentacija. V splošnem tako velja zaporedje, znaþilno za postopno pogrezanje sedimentacijskega prostora: 1) emerzijska površina zgornje-kredne starosti [nastala ob usloþenju litosferske plošþe
zaradi njene subdukcije, ti. »foreland bulch« (L. Gale, os. kom., 2010)]; 2) paleocenski do
eocenski sladkovodni, brakiþni in plitvomorski apnenci Liburnijske formacije; 3) spodnje in
srednje-eocenski foraminiferni apnenci z znaþilnimi foraminifernimi faciesi (miliolidni
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apnenci z notranjega dela karbonatne »rampe«, alveolinski in numulitni apnenec plitvejšega
in globljega priobalnega okolje) ter diskociklinski apnenec (globlji del relativno odprte karbonatne rampe); 4) srednje-eocenski globljemorski glinavci in globigerinski laporovci (prehodne plasti); 5) srednje-eocenski do spodnje oligocenski ali še spodnje miocenski fliš
(Vlahoviü in ostali, 2005).
Slika 5: Narivni sistemi v Dinaridih

1234-

Podrivni pas Zunanjih Dinardov
Narivni pas Zunanjih Dinaridov
Narivni pas Notranjih Dinaridov
Budvanski bazen
Vir: Placer in ostali, 2010

Emerzijsko, paleokraško površino na zgornje-krednih breþah in kamnine Liburnijske formacije v obalnem pasu med Trstom in Piranskim zalivom sreþamo v rudniku Seþovlje. Za razliko
od Liburnijske formacije v zaledju so te kamnine nastale veþinoma v morskem okolju. Pravih
haracejskih apnencev tako ni, prisoten pa je premog, ki so ga nekdaj rudarili (Pleniþar in ostali, 1973).
Nekoliko mlajši foraminiferni apnenci izdanjajo na obmoþju Izole (Pleniþar in ostali, 1973).
V blokih skalnate obale severno od Simonovega zaliva lahko v njih opazujemo številne foraminifere. Veþinoma pripadajo rodovoma Alveolina in Nummulites. Poleg lahko najdemo tudi
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preseke morskih ježkov in fragmente skeletov številnih drugih morskih organizmov (L. Gale,
os. kom., 2010).
Veþinski del obalnega pasu prekrivajo prehodne plasti (laporovci z rakovicami in planktonskimi foraminiferami) ter breþe, pešþenjaki in laporovci, ki kažejo znaþilnosti flišne sedimentacije. Tu in tam jih prekinjajo morfološko izrazitejše in debelejše plasti alodapiþnega apnenca
(Pleniþar in ostali, 1973), odložene iz turbiditnih tokov, ki so se obþasno sprožili tudi na južni
strani sedimentacijskih bazenov, kjer je prevladovala karbonatna sedimentacija (L. Gale, os.
kom., 2010).
Slika 6: Prevladujoþa znaþilnost kulturne pokrajine kraškega roba v geološkem profilu. Naselja dinarskega tipa v okolju narivne zgradbe

1234-

Fliš in prehodni laporovec
Alveolinsko-numulitni apnenec
Narivni prelom
Naselje
Vir: Placer, 2007

Najmlajše, veþinoma še nelitificirane sedimente predstavljajo poboþni grušþi, aluvialni nanosi
in morski sedimenti (Pleniþar in ostali, 1973).
V tektonskem smislu obmoþje obalnih obþin pripada Jadransko-Apulijskemu predgorju, tj.
relativno trdnemu, malo deformiranemu jedru Adrije (Placer, 1999 in 2008). Narivni pas
Zunanjih Dinaridov tako ne dosega same Obale, je pa na strukturo le-te vplivalo mlajše (miocensko do recentno) podrivanje Istre (Placer in ostali, 2010). Podrivni pas se vleþe od obale
Tržaškega zaliva do obale Kvarnerskega zaliva (Slika 1), njegov osrednji strukturni element
pa je ýrnokalski (Palmanovski) narivni prelom (Placer in ostali, 2010).
Geomorfološko se podrivanje na površini izraža z menjavanjem apnenca in fliša kot posledica
erozije poleglih gub (Slika 2). Najizrazitejšo stopnjo v reliefu tako predstavlja kraški rob kot
ena od poleglih gub podrivnega pasu (Placer, 2007).
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3.3 Podnebne razmere
Preglednica 1: Povpreþne meseþne temperature in povpreþne meseþne padavine za merilni
mesti Koper in Portorož – Beli Križ za obdobje 1961-1990
Merilno mesto
Koper
Temperatura (v °C) Padavine (v mm)
januar
5,0
71
februar
5,9
62
marec
8,7
75
april
12,5
81
maj
16,9
83
junij
20,4
99
julij
23,0
80
avgust
22,4
101
september
19,2
114
oktober
14,9
98
november
10,0
108
december
6,4
82
Skupaj padavin (v mm)
1054
Vir: Klimatografija Slovenije, 1995
Slovenska Istra leži na izjemno ugodnem klimatskem obmoþju, ki spada submediteranskemu
tipu podnebja. Moje prouþevano obmoþje pa se uvršþa v podtip obalnega submediteranskega
podnebja (podnebje oljke), za katerega je znaþilno:
o Povpreþna temperatura najhladnejšega meseca nad 4 °C,
o Povpreþna temperatura najtoplejšega meseca nad 22 °C,
o Povpreþna letna koliþina padavin 1000 do 1200 mm (Ogrin, 1996).
Graf 1: Klimogram za merilno mesto Koper za obdobje 1961-1990
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Vir: Klimatografija Slovenije, 1995
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Povpreþna julijska temperatura za merilno mesto Koper je v obdobju od 1961 do 1990 znašala
23,0 °C, povpreþna januarska temperatura za enako obdobje pa 5,0 °C (Mekinda-Majaron,
1995). Padavin je bilo v obdobju od 1961 do 1990 povpreþno 1054 mm na leto in so bile relativno enakomerno razporejene preko celotnega leta. Vseeno se opazi veþja koliþina padavin v
jesenskih mesecih (Zupanþiþ, 1995). V primerjavi z okolico je tu veþ vetrov, tako z morja kot
s kopnega. Vendar le-ti zaradi zašþitenosti z Miljskim polotokom in Kraškim robom niso tako
moþni kot v Trstu (Simiþ, Pucer, 2001).
Znanilec celinskih vplivov je predvsem hladna in moþna burja, ki je mnogo bolj prisotna na
Podgorskem krasu, v delu Bržanije in flišnih hrbtih na desnem bregu Rižane kot pa na obalnem pasu. Padavin je veþ spomladi in jeseni, medtem ko poleti bolj redko dežuje in rada nastopi tudi suša. Sneg je ob obali in v njenem bližnjem zaledju redek pojav, pogosto pa zapade
in se tudi za krajši þas obdrži na Podgorskem krasu. Poleg neprijetne burje, je v zimskem þasu
znan tudi vlažen in topel veter jugo. Ko zapiha, neprijetno otopli ozraþje in obiþajno moþno
razburka tudi morje zlasti, þe nastopi skupaj z nadpovpreþno visoko plimo. Prijeten veter pa je
meastral, ki piha v toplejši polovici leta in se ga veselijo zlasti turisti in kopalci saj s svojo
osvežujoþo sapico blaži vroþino in naznanja lepo vreme. Kljub posameznim neprilikam v
normalnem podnebnem dogajanju (burja, moþan jugo, obþasne pozebe in neobiþajne suše) so
podnebne razmere v obalnem pasu ugodne kar kažejo tudi nekateri podatki: v poletnih mesecih je v povpreþju kar 9,14 ur sonþnega obsevanja, spomladi pa 8,2 ure. V mesecu juliju je kar
10,2 uri sonþnega obsevanja, v avgustu pa 9,1 (Dubrovnik npr, ki se po sonþnem obsevanju
lahko meri z Aleksandrijo v Egiptu, ki ima 12,4 ur sonca v juliju) (Gardina in ostali, 1988).
Plitvo in zaradi številnih sladkovodnih pritokov manj slano morje Tržaškega zaliva se hitro
segreje in kopalna sezona se tu zaþne že maja in traja vse do oktobra (Simiþ, Pucer, 2001).
Primernih dni za kopanje, ko so temperature nad 20 °C, je ob obali 98 (v Dubrovniku 122)
(Gardina in ostali, 1988). Povpreþna temperatura morja pozimi znaša skoraj 9 °C, poleti pa
dosega 25 °C (Simiþ, Pucer, 2001).
V zaledju je povpreþna temperatura zraka približno 3 °C nižja kakor ob obali. Na tem podroþju pa se zaradi izjemne reliefne razgibanosti nekatere mikroklimatske razmere spreminjajo že
na kratkih razdaljah. Tako so na primer prisojni griþi »ogreti« predvsem na južnih in zahodnih
poboþjih, zato prav tu uspevajo sredozemske kulture, ki potrebujejo toploto. Na vzhodnih
osenþenih in zato hladnejših poboþjih griþev bi bile te kulture preveþ izpostavljene pozebi
(Simiþ, Pucer, 2001).
3.4 Vode
Na flišnem svetu so se izoblikovala tri samostojna poreþja; poreþje Dragonje, Rižane in Badaševice.
Najveþja reka je Dragonja, ki ob spodnjem toku meji s Hrvaško. Dolga je 29 kilometrov in se
pri Seþoveljskih solinah izliva v Piranski zaliv. V antiki se je imenovala Argon. Izvira v flišu
in skozi flišne kamnine in naplavine doseže morje. To je tudi najpomembnejša geološka znaþilnost doline Dragonje. Dragonja in njeni pritoki so v preteklosti vrezali številne grape in
doline. Na poplavni ravnici ob izlivu so nastale velike soline. Dragonja je danes krajinski
park. Rokava (Pinjevec) je najdaljši pritok Dragonje. Druga najpomemnejša reka je 14 kilometrov dolga Rižana. Ob njenem izviru na Vzroþku je zgrajeno zajetje rižanskega vodovoda
(Pucer, 2005). Badaševica v primerjavi s prvima dvema dobiva vodo le s flišnih obmoþij in
poleti popolnoma presahne. Zamoþvirjenost spodnjih delov ravnic je bila predvsem posledica
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visokega nivoja talne vode v bližini morja. Razmere so poslabševale kratkotrajne poplave, saj
se ob moþnih nalivih poboþja spremenijo v hudournike in potoke, ki nosijo flišne sedimente
in jih odlagajo v spodnjih delih vodotokov. Na ta naþin so nastale obsežne ravnice, v višje
ležeþih predelih pa moþno erodirano površje s številnimi razgaljenimi tlemi in grapami
(Marušiþ, 1998). Drnica je reþica, ki izvira med Šmarjami in Padno ter teþe po Padenski dolini proti Seþovljam v morje (Pucer, 2005).
Zaradi izliva sladkovodnih voda (Dragonje, Rižane, Badaševice, Drnice) slovensko morje ni
preveþ slano, v srednjem delu pa je globoko le 16-17 metrov (Pucer, 2005). Valovanje je
skromno, moþno je le izjemoma, predvsem pozimi (jugo, burja). Plimska amplituda se giblje
okrog 1m, ob prekrivanju plime in moþnega juga (pozna jesen in zima) lahko doseže 1,5 m
(Gardina in ostali, 1988). Naša obala je kratka, saj meri le okoli 46 kilometrov (Pucer, 2005).

4. ZAýETKI JAVNEGA PROMETA NA OBMOýJU OBALNIH OBýIN
4.1 Poreþanka (Parenzana) – železnica Trst – Poreþ
Benetke so kot vodilna pomorska in trgovska sila v Jadranu z nastopom industrijske revolucije zaþele poþasi izgubljati svojo politiþno in gospodarsko prevlado v tem delu sveta. Beneška
laguna je postala preplitva za vedno veþje ladje, ki so jih delali in ki so plule povsod po svetu.
Avstrijska zasedba Benetk je bila pravzaprav Pirova zmaga, saj monarhija ni mogla niti pomisliti veþ na to, da bi v Benetkah lahko še naprej imeli pomorska poveljstva, tokrat avstroogrskih sil. Svoje je k tej miselnosti pridala tudi gradnja Južne državne železnice, ki si je za
svoje okno v svet izbrala namesto Benetk manjše priobalno mestece s solinami – Trst. Po prihodu železnice v Trst leta 1857 je mesto dobesedno eksplodiralo in se razširilo v nepredvidljive razsežnosti glavnega pristanišþa severnega Jadrana (Roselli, 2002)
Napetosti med Italijo in Avstrijo so v 19. stoletju narašþale in dosegle vrhunec v bitki pri
Visu, kjer je leta 1866 Mariborþan avstrijsko-nemškega rodu, admiral Tegetthof, silovito
porazil italijansko mornarico. S to zmago je avstrijski admiraliteti postalo jasno, da nujno potrebuje sodobno dobro organizirano in utrjeno mornariško bazo s poveljstvom za ves Jadran.
Trst, kjer je bilo predvsem gospodarsko pristanišþe, ni bil primeren, na Reki pa so imeli svoje
interese Madžari. Na temelju dolgotrajnih študij in pomembnega svetovanja danskih vojaških
strokovnjakov je bilo odloþeno, da se za novo pomorsko poveljniško bazo doloþi od morja
zaprt zaliv in malo ribiško vasico na koncu istrskega polotoka. V zalivu je bil otok, kjer so
rasle oljke. To je bil Pulj, zaspano majhno naselje z otokom Uljanikom (Brate, 2007).
V drugi polovici 19. stoletja je Pulj dobesedno vzcvetel. Zaþeli so prihajati priseljenci, zidale
so se zgradbe in zaselek je hitro postajal mesto. Poleg stanovanjskih naselij in kasarn za prišleke, strokovnjake, delavce in vojake so se tu sprva zgradile obrambne utrdbe, pozidala se je
tudi nova admiraliteta. Tu so nastale pomorske šole, vojaški objekti, trdnjave, obrtne delavnice in ladjedelnica na Uljaniku. Tudi Pulj je doživel svoj razvojni razmah kot le malokatero
mesto v tedanji državi. Seveda je postalo takoj jasno, da tako pomembna pomorska vojaška
postojanka ni mogla ostati brez železniške povezave s svetom. Takoj po dograditvi proge
Dunaj – Trst se je zaþelo razmišljati o gradnji železnice proti Pulju (Brate, 2007).
Prizadevanja lokalnega prebivalstva, naj bi nova železnica povezala predvsem dokaj obljudena obalna obmoþja s Puljem, so se izkazala kot neuspešna. Obstajali so že projekti o gradnji
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takih in drugaþnih tirnih povezav po Istri, ki pa jih ni hotel upoštevati nihþe od odgovornih v
vladi. Tako je vojska sama doloþila svojo traso prihodnje železnice po slabo naseljeni notranjosti polotoka. Proga je tekla od Divaþe, prek Buzeta, Pazina in Kanfanarja do Pulja. S tem
naj bi bil upraviþen strateški položaj proge v notranjosti, ki je po takratnih znanjih vojskovanja ni bilo mogoþe napasti z morja in je onesposobiti. Ni treba poudariti razoþaranja mešþanov
istrskih obalnih mest, ko se je železnica na lep naþin izognila njihovim krajem, tako so dolga
leta razmišljali kako priti do lastne železniške povezave s svetom (Brate, 2007).
4.1.1

Priobalna železnica v Istri

Železnica je v drugi polovici 19. stoletja veljala za sodobno prevozno sredstvo za potovanja in
prevoz tovora. Kraj, ki ni imel železniške postaje, je postal drugorazreden. Vsakdo je hotel
imeti železniške tire položene do svojega kraja, pa naj stane, kar hoþe. Seveda je to veljalo
tudi za Istrane. Razvejana in kamnita gorska pokrajina Istre je bila projektantom in graditeljem neugoden dejavnik, ki je terjal premišljeno trasiranje, s tem pa manjšanje stroškov prihodnje gradnje. Kopanje in vrtanje v kamen z razstreljevanjem je bilo vse kaj drugega kot odstranjevati zemljo ali pesek. Obþasno je prihajalo do razliþnih zamisli lokalnih oblasti, kje in
kako bi zgradili še kakšno železnico v Istri. Stvari so se nato dostkirat zapletale okoli stroškov
gradnje in rentabilnostnem izraþunu. Vse to je trajalo do leta 1894, ko je februarja istrski
pokrajinski zbor sprejel zakon o gradnji lokalne železnice od Trsta do Poreþa z možnostjo
podaljšanja do Kanfanarja ter s tem prikljuþitev nazaj na državno železnico Divaþa – Pulj
(Brate, 2007).
Vse do leta 1897 je trajalo, da so dokonþno doloþili traso proge, tako da je bila 19. februarja
istega leta z dekretom zagotovljena izgradnja železnice. Novica je sprožila val navdušenja v
obalnih mestih, vendar so nadaljevanje projekta zaustavile spremembe v vladi na Dunaju.
Projekt se je nadaljeval v letu 1899 z odkupom zemljišþ in sprejetim naþrtom gradnje, ki je
predvideval dokonþanje v štirih letih. Dela so tako priþeli konec leta 1899 (Roselli 2002).
Progo so gradili kot lokalno železnico nizkih hitrosti, zato na vsej progi ni bil niti en cestni
prehod zavarovan z zapornicami. Na progi ni bilo niti enega signala ali þesa temu podobnega.
Tudi veþina kretnic ni bila razsvetljenih s petrolejkami. Varþevalo se je, kjer se je le dalo.
Enako je bilo tudi z odkupom zemljišþ, saj lastniki niso privolili v izredno nizke odkupne
cene, ki so bile ponekod tudi do dvajsetkrat nižje od predvidenih, v povpreþju pa do desetkrat
nižje. Težave so znova nastopile, ko naj bi po državnih predpisih morala biti imena krajev in
vsi zapisi zapisani v nemškem, italjanskem in slovenskem oziroma hrvaškem jeziku. Temu so
se izredno uprli Italijani, ki so hoteli zapise le v italijanšþini. Ker je staroavstrijska zakonodaja
predvidevala in jamþila enakopravnost vsem narodom in narodnostnim v monarhiji, njihovim
zahtevam niso ugodili (Brate, 2007).
Zaradi varþevanja na vsakem koraku je vse skupaj delovalo preprosto in zelo po domaþe.
Zanimiva je bila tudi logika vzponov na progi. Železnica je imela uradno odobren najveþji
vzpon proge 25 ‰. Toda to je veljalo bolj na splošno. Na kratkih odsekih, predvsem v dolini
Mirne, so vzponi na progi dosegali tudi 30 in veþ promilov. Marca 1902 se je sestala komisija
in pregledala zgrajeni odsek od Trsta do Buj, doloþila najveþjo hitrost vlakov na progi 25
km/h in doloþila datum odprtja proge, ki je bil 1.april 1902 (Roselli, 2002).
Zanimivo je, da prvi dan obratovanja ni minil preveþ slavnostno, saj ljudje po dolgih letih
þakanja na progo, ki bi povezala obalne kraje, novici o odprtju niso verjeli. Bolj kot to so jo
imeli za prvoaprilsko šalo, ki so bile takrat zelo priljubljene. Zato danes nimamo nobenega
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uradnega fotografskega dokumenta o prvi vožnji slavnostnega vlaka. 15. decembra 1902 je bil
odprt in predan v promet tudi odsek od Buj do Poreþa (Brate, 2007).
4.1.2

Opis proge

ýeprav je šlo za obalno železnico, je bila poreška lokalka tipiþna gorska železnica z nešetetimi vzponi in spusti v dolino. Njena glavna težava sta bila spust v dolino Mirne in vzpon nazaj
na istrsko planoto. Bila je tipiþna gorska železnica s šestimi viadukti, osmimi predori, nešetetimi useki, nasipi in enajstimi mostovi. Povpreþni radiji krivin so znašali 60 m, uradno pa
vzponi niso presegali 28 promilov (Brate, 2007).
Karta 3: Del trase nekdanje železnice Trst – Poreþ, ki je potekala po danes slovenskem ozemlju

Vir: Parenzana – Pot prijateljstva in zdravja, 2010
Proga je tekla od tržaškega kolodvora mimo Sv. Sobote, Škednja in Žavelj, nato pa je preþkala Glinšþico in Osapsko reko ter preko ravnine dosegla Milje. Od tod se je povzpela na 75 m
visoko sedlo v Škofijah, od koder se je spustila v dolino Rižane. Po mostu pri Bertokih je preþkala Rižano in po ravnini prispela do Kopra. Med Koprom in Izolo so za potrebe železnice
zgradili moþan nasip, ki je deloval tudi kot valobran za priobalno cesto. Proga je zavila v Izolo in tekla ob robu mesta, kjer je bila tudi postaja. Naprej se je proga vzpela nad Izolo in se
skozi predor Šalet spustila do Strunjana, kjer je bilo le posajališþe. Iz Strunjana je vlak zapel-
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jal v 544 m dolg predor Lucan, ki je bil najdaljši na vsej progi. Skozi predor je vlak pripeljal
na obrobje Portoroža in se spustil vse do solin v Sv. Luciji, kjer je bila postaja.
A kmalu se je pokazalo, da to ne bo dovolj. Zato je železnica odkupila ali najela zasebno vilo
ob progi in od leta 1904 naprej je imel tudi Portorož svoje postajališþe. Iz Lucije, kjer je bila
pozneje tudi prestopna postaja za trolejbus in še pozneje za tramvaj proti Piranu, se je proga
spet dvignila do Seþe in se zopet spustila do Seþoveljskih solin. Ob robu solin je bila postaja,
v neposredni bližini pa so kasneje odprli tudi premogovnik. Tu so predvsem nalagali izkopan
premog in ga vozili v Trst na železnico in v pristanišþa za pogon parnikov. Dober kilometer
od postaje proti jugu je proga še potekala po ravnini, nato pa se je zagrizla v dolg vzpon na
istrsko planoto proti Savudriji (Roselli, 2002).
Celotna proga od Trsta do Poreþa je bila dolga 123,1 km. Ker je bila proga gorskega znaþaja,
je bila težka za obratovanje. Predvideno je bilo, da bodo železnico gradili še naprej, vse do
Kanfanarja ter jo tako združili z državno železnico Divaþa – Pulj. Toda do gradnje ni in ni
hotelo priti. Železnica je že kmalu pokazala, da ne bo visoko donosna, ampak celo nerentabilna. Za tvegane naložbe pa država ni hotela dati denarja in z nadaljno gradnjo se je odlašalo.
Konþno je prva svetovna vojna projekt zapeþatila in utonil je v pozabo (Roselli, 2002).
Po prvi svetovni vojni je poreška železnica prešla v roke italijanskih državnih železnic. Italijanska oblast je na poreški lokalki takoj odpustila oziroma zamenjala vse nemško govoreþe
postajne naþelnike z italijanskimi, vsi trojejeziþni napisi so se morali umakniti samo italijanskim, vozni red je bil objavljen samo še v italijanšþini itd. Železniþarje slovanskega rodu so
neredko odpustili brez obrazložitve ali pa so praviloma dobivali dekrete o premestitvi službovanja na druge postaje v notranjosti Italije, vse do Kalabrije. Veþino strojnih posadk so zamenjali z Italjani. Uradni jezik na železnici je postal italijanšþina, govorjenje drugih jezikov pa je
bilo prepovedano (Brate, 2007).
4.1.3

Konec železnice Trst – Poreþ

Konec železnice je prišel nepriþakovano. Sama železnica že od svojih zaþetkov ni nosila vidnejših dobiþkov. Pravzaprav je bila v svojem obratovanju veþji del þasa nerentabilna. Sprva ji
je konkurirala pomorska plovba med obalnimi mesti. Spust železniške trase v dolino Mirne,
nato pa dvig na planoto ter ponovni spust proti Poreþu so progo nesorazmerno podaljšali,
zlasti þe smo jo primerjali z ladijskim prometom in obstojeþimi cestami. Naj za primer zapišem podatek iz leta 1905, da je jutranji parnik, ki je krenil ob 5:30 iz Poreþa in se nato ustavljal v vseh veþjih obalnih krajih, priplul v Trst ob 9:30, ob tem pa je iz Poreþa vlak odpeljal že
ob 3:10 in prispel v Trst šele ob 10:15. Tudi cena vožnje z ladjo je bila vredna skoraj polovico
cene vozovnice za vlak (Brate, 2007).
Tudi novozgrajene ceste so omogoþale znatno krajše relacije med posameznimi kraji oziroma
krajše potovalne þase. Tako so med obema vojnama prvi avtobusi zaþeli krepko konkurirati
železnici, saj je bilo potovanje med Poreþem in Trstom z avtobusom lahko prav tako kot z
ladjo tudi do polovice krajše kot z vlakom. Ob tem je v zaþetku tridesetih let prejšnjega stoletja nastopila svetovna gospodarska kriza, ki se je poznala tudi na konþnih letnih obraþunih
železnice. Ljudje so se s Poreþanko vozili še manj, prav tako je bilo tudi manj tovora in izgube so se veþale (Brate, 2007).
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Odloþitev o ukinitvi proge je bila sprejeta prav na hitro in 31.8.1935 je po progi zapeljal zadnji vlak (Roselli, 2002).
4.2 Trolejbus in tramvaj
Velika težava se je zdela izvedba tirne povezave s Piranom. Proga Poreþanke je namreþ Piran
obšla, Piranþani pa so hoteli železnico imeti z lepa ali z grda, pa þeprav se je narava zarotila
proti njim.
Slika 7: Piranski trolejbus

Vir: Tramvaj u Ljubljani, 2010
Tire bi bilo mogoþe do Pirana speljati elegantno le pod zemljo, toda gradnja tako dolgih predorov je bila odloþno predraga. Toda mešþani Pirana se niso dali, kako tudi ne, saj je bil takrat
Piran drugo najveþje mesto v Istri takoj za Puljem, poleg tega pa tudi mesto zabave in razvedrila. V Piranu so se obraþali veliki denarji, dohodki od soli in trgovine. S tem so si Piranþani
privošþili marsikaj. Konþno so se morali Piranþani zadovoljiti z obljubo, da bodo pozneje
dogradili še lokalni tir ob obali vse do Pirana, a dunajska birokracija je mlela poþasi in vseskozi odklanjala peticije o tirni povezavi, ki so nenehno prihajale iz Pirana na železniško ministrstvo, ter ni hotela izdati dovoljenja za gradnjo (Brate, 2007).
Po letih nenehnega odrekanja dovoljenja o gradnji so se Piranþani odloþili za za tiste þase
novo iznajdbo – trolejbus. Uvedli so ga brez predhodnega dovoljenja železniškega ministrstva, saj nova »železnica« brez tirnic paþ ni potrebovala dovoljenja za gradnjo proge. Tako je
24. oktobra 1909 med železniško postajo v Sv. Luciji in Piranom prviþ zapeljal novi trolejbus.
Vendar je bil izum še povsem nedodelan. Ceste so bile makadamske, težko se je znašel v burji, tokovni odjemnik, trola, se je ob moþni burji snemal z žic in vozilo se je ustavljalo. Napajalni elektriþni vodi so bili napeljani zelo blizu skupaj in so ob vetru udarjali drug ob drugega
ter povzroþali kratke stike (Brate, 2007).
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Slika 8: Piranski tramvaj

Vir: Piranski tramvaj, 2010
Leta 1911 pa je prišlo z Dunaja dovoljenje, na katerega je Piran þakal skoraj desetletje, za
gradnjo tramvajske proge. Piranþani so to z veseljem sprejeli, saj se je trolejbus zaradi nenehnih tehniþnih težav izkazal za napaþno odloþitev. Tako so zaþeli graditi progo enake širine kot
je bila na Poreþanki, vendar za potrebe tramvaja. Slovesno odprtje proge se je zgodilo že 20.
julija 1912. Proga je potekala po trasi trolejbusa in je bila dolga 5447 m (Brate, 2007).
Tramvaj je vozil še potem, ko so leta 1935 ukinili in demontirali poreško lokalko. Kljub težavam in zastarelosti je tramvaj vozil vse do 31. avgusta 1953, ko so ga za vedno ustavili (Brate,
2007).

5. STANJE JAVNEGA PROMETA V SLOVENIJI IN JAVNI PROMET OBALNIH OBýIN DANES
V Sloveniji javni prevozniki svoje storitve praviloma prilagajajo le uporabnikom, ki nimajo
druge izbire. Na veþini relacij so z vidika zaposlenega s sprejemljivim delovnim þasom storitve tako slabe, da so le pogojno uporabne. Slovenska prometna politika daje javnemu prometu
sicer velik pomen na deklarativni ravni (RePPRS, 2006), v praksi pa mu je bila doslej na
državni ravni namenjena minimalna pozornost (Gabrovec, 2008).
Vlaganja v infrastrukturo posameznih prometnih podsistemov so pomemben kazalec prometne politike držav, regij ali mest. Pogosto se dogaja, da se kljub naþelni podpori trajnostnih
prevoznih naþinov, v strateških dokumentih glavnina sredstev na izvedbeni ravni vlaga v ces25

tno infrastrukturo. Neuravnotežena ponudba prevoznih storitev v Sloveniji je predvsem posledica njenih prometno politiþnih prednostnih usmeritev in enostranskih infrastrukturnih vlaganj. Posodobitev cestnega omrežja z gradnjo avtocestnega omrežja je bila nedvomno potrebna in jo je veþina zahodnoevropskih držav opravila pred desetletji. Vendar Slovenija pri tem
ni upoštevala tujih izkušenj o pomenu uravnoteženega razvoja prometnega sistema. Poznejše
vzpostavljanje ravnotežja je vprašljivo in bo veliko zahtevnejše in dražje, saj so se v vmesnem
obdobju prostorski razvoj Slovenije in potovalne navade njenih prebivalcev preusmerili v
dostop z osebnim in tovornim cestnim prometom (Plevnik, 2008).
Politika vlaganj v prometno infrastrukturo je tudi v drugih državah EU tradicionalno usmerjena v širitev cestne infrastrukture kot odgovor na poveþano prometno povpraševanje. Toda
izboljšave cestnega omrežja dolgoroþno niso reševale problemov, saj so v nasprotju s priþakovanji dodatno poveþale cestni promet in z njim povezane težave. Zato je predpostavka, da
naj bi vlaganje v infrastrukturo þim bolj sledilo rasti prometnega povpraševanja, vse bolj
negotova. Dvom podpirajo vsepogostejši dokazi, da nova prometna infrastruktura ustvarja
novo povpraševanje in je zato pogosto namenjena le prenosu problemov z ene toþke ali þasovnega obdobja na druge (ECMT, 1997).
Zaradi tega so razvitejše države EU zaþele pospešeno vlagati tudi v železniško omrežje. V
treh starih þlanicah EU z dostopnimi podatki (Nemþija, Nizozemska, Švedska) so v obdobju
1993-1995 v ceste vložile 62%, v železnice pa 29% sredstev, kar je veþ, kot znaša njihov
delež v prometu. Opazna je tudi preusmeritev prednostnih nalog EU pri sofinanciranju vseevropskega prometnega omrežja, pri katerem zahtevajo vsaj 55% vlaganje v železnice (vkljuþno
s kombiniranim prometom) in najveþ 25% v ceste (Plevnik, 2008).
Obseg vlaganj v prometno infrastrukturo in prednostne naloge razvoja posameznih prometnih
podsistemov države praviloma doloþajo v svoji prometni politiki, strateške odloþitve pa razþlenijo v izvedbenih programih. Žal Resolucija o prometni politiki ne opredeljuje razmerij
vlaganj v infrastrukturo posameznih podsistemov, temveþ zgolj poudarja potrebo v vlaganjih
na vseh podroþjih. S tem ne daje jasne vizije, ki bi bila podlaga za srednjeroþno naþrtovanje
vlaganj v prometno infrastrukturo. Strateška razmerja razvoja prometnih podsistemov opredeljuje tudi Strategija prostorskega razvoje Republike Slovenije, ki poudarja pomen enakomernega razvoja uravnotežnih in enakomerno obremenjenih podsistemov. Žal je njeno vplivanje
na dejansko doloþanje prednostnih razvojnih nalog majhno (Plevnik, 2008).
5.1 Današnji javni promet v obalnih obþinah
Funkcijo javnega potniškega prometa v obalnih obþin opravlja le podjetje Veolia Transport
Dolenjska in Primorska, kjer se ukvarjajo tako z mestnim, primestnim in medregionalnim kot
tudi mednarodnim potniškim prometom.
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5.1.1

Mednarodni promet

Proga: Piran-Izola-Koper-Trst
Preglednica 2: Vozni red mednarodnih avtobusov iz Izole v Trst in iz Kopra v Trst
TRST (TRIESTE)-KOPER
Postajališþa
Km
DIT
8
Trst
0
7.00
Trst L.b.
1
Stadion
5
7.15
Aquilinia
8
7.18
Noghere
12
7.22
Rabuiese MP
13
7.25
Škofije MP
13
7.27
Škofije meja
13
7.28
Škofije
15
7.31
Ankaran K
17
7.34
Bertoki ZAD
19
7.37
Koper
24
7.45

*DIT
9
9.00
9.15
9.18
9.22
9.25
9.27
9.28
9.31
9.34
9.37
9.45

*DIT
10
11.15
11.30
11.33
11.37
11.40
11.42
11.43
11.46
11.49
11.52
12.00

DIT
11
13.00
13.15
13.18
13.22
13.25
13.27
13.28
13.31
13.34
13.37
13.45

ŠP
12
13.35
13.49
13.52
13.56
13.59
14.01
14.04
14.07
14.10
14.18

Š
13
14.00
14.14
14.17
14.21
14.24
14.26
14.29
14.32
14.35
14.43

DIT
14
15.30
15.45
15.48
15.52
15.55
15.57
15.58
16.01
16.04
16.07
16.15

DIT
15
19.00
19.15
19.18
19.22
19.25
19.27
19.28
19.31
19.34
19.37
19.45

Vir: Veolia transport, 2010

Preglednica 3: Vozni red mednarodnih avtobusov iz Trsta v Koper
IZOLA-KOPER-TRST (TRIESTE)
Postajališþa
Km Km DIT *DIT
1
2
Izola
0
6.30
Koper
0
8
6.00 6.43
Bertoki ZAD
5
13 6.08 6.51
Ankaran K
7
15 6.11 6.54
Škofije
9
17 6.14 6.57
Škofije meja
11 19 6.17
Škofije MP
11 19 6.18 7.00
Rabuiese MP
11 19 6.20 7.10
Noghere
12 20 6.23 7.13
Aquilinia
16 24 6.27 7.17
Sadion
19
6.30
Trst L.b.
23
6.40
Trst
24 32 6.45 7.32

*DIT
3

DIT
4

*DIT
5

DIT
6

DIT
7

7.00
7.08
7.11
7.14
7.17
7.18
7.20
7.23
7.27
7.30
7.40
7.45

10.00
10.08
10.11
10.14
10.17
10.18
10.20
10.23
10.27
10.30
10.40
10.45

12.00
12.08
12.11
12.14
12.17
12.18
12.20
12.23
12.27
12.30
12.40
12.45

14.00
14.08
14.11
14.14
14.17
14.18
14.20
14.23
14.27
14.30
14.20
14.45

17.30
17.38
17.41
17.44
17.47
17.48
17.50
17.53
17.57
18.00
18.10
18.15

Vir: Veolia transport, 2010
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Preglednica 4: Vozni red mednarodnih avtobusov iz Pirana v Trst in nazaj
PIRAN-KOPER-TRST
DIT Km Postajališþa
1
6.45 0
Piran
6.51 3
Portorož
6.54 4
Lucija
7.00 7
Strunjan
7.07 11 Izola
7.19 19 Koper
7.30 19 Koper
7.38 24 Bertoki ZAD
7.41 26 Ankaran K
7.44 28 Škofije
7.47 30 Škofije meja
7.48 30 Škofije MP
7.50 30 Rabuiese MP
7.53 31 Noghere
7.57 35 Aquilinia
8.00 38 Stadion
8.10 42 Trst L.b.
8.15 43 Trst

5.1.2

DIT
2
13.48
13.42
13.39
13.33
13.26
13.14
13.14
13.06
13.03
13.00
12.57
12.56
12.54
12.51
12.47
12.44
12.30

Do 15.5.2010 je poleg Veolie Transporta, progo uporabljalo tudi italijansko podjetje SAF iz Vidma. Od 15.5.2010
po progi vozi le Veolia Transport.
Mesto Piran je s Trstom povezano enkrat dnevno. Ob 6:45
avtobus iz Pirana odpelje in ob 8:15 prispe v Trst. Iz Trsta
odpelje ob 12:30 in prispe v Piran ob 13:48. Mesto Izola je
s Trstom povezano dvakrat dnevno, saj vanj prispe avtobus iz Pirana, ki pelje proti Trstu, eden pa v Izoli zaþne
svojo pot proti Trstu. Mesto Koper je s Trstom povezano
osemkrat, pri tem 6 avtobusov svojo pot zaþne v Kopru,
eden v Izoli in eden v Piranu. Vožnje, oznaþene z DIT, se
opravljajo le ob delavnikih, od ponedeljka do petka.

Vir: Veolia transport, 2010

Regionalni potniški promet

Proga: Piran – Izola – Koper
Avtobusi na tej progi vozijo med med 4:25 in 23:00. 32 krat se opravi vožnja ob delavnikih
razen sobote, trinajstkrat ob sobotah nedeljah in praznikih, štiri vožnje se opravijo prav vsak
dan, dodatna vožnja se uvede med šolskimi poþitnicami. Dodatna vožnja se uvede tudi med
1.9. in 30.6., ta avtobus vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
Mesta so ob delavnikih povezana minimalno 16 krat, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa
minimalno sedemnajstkrat. V povpreþju znaša interval med avtobusi 30 minut.
5.1.3

Mestni potniški promet – KOPER

V koprskem mestnem potniškem prometu obratuje 9 prog:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Proga 1: Koper – Šalara – Koper,
Proga 2: Koper – Semedela – Markovec – Bolnica – Koper,
Proga 2a: Sv. Ana – Tomšiþeva – Bolnica – Sv. Ana v.n.
Proga 4: Šalara – Merkator – Markovec – Mercator – Šalara,
Proga 5: Koper Brolo – Žusterna – Markovec – Žusterna – Koper Brolo,
Proga 5s: ýebelnjak – Žusterna – Markovec – Žusterna – ýebelnjak,
Proga 6: Potniški terminal – Žusterna – Markovec,
Proga 7: Potniški terminal – Kraljeva – Rozmanova,
Proga 8: Potniški terminal – Rozmanova – Prisoje.
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Preglednica 5: Razpored voženj za posamezno progo mestnega avtobusnega prometa za mestno obþino Koper
Proga
Koper – Šalara –
Koper (1.1. do 30.6.
in od 1.9. do 31.12.)
Koper – Šalara –
Koper (1.7. do 31.8.)
Koper – Semedela –
Markovec –Bolnica –
Koper (1.1. do 30.6.
in od 1.9. do 31.12.)
Koper – Semedela –
Markovec – Bolnica
– Koper (1.7. do
31.8.)
Sv. Ana – Tomšiþeva
– Bolnica – Sv. Ana
v.n. (1.1. do 30.6. in
od 1.9. do 31.12.)
Šalara – Mercator –
Markovec – Mercator
– Šalara
Koper Brolo – Žusterna – Markovec –
Žusterna – Koper
Brolo
ýebelnjak – Žusterna
– Markovec – Žusterna – ýebelnjak
Potniški terminal –
Žusterna – Markovec
Potniški terminal –
Kraljeva - Rozmanova
Potniški terminal –
Rozmanova – Prisoje

V
/

D
1

D*
26

PS
/

SO
8

NP
/

SONP
/

ŠtVD
27

ŠtVS
9

ŠtVN
/

PýMA
30

Od - do
5:25 – 19:55

/

1

15

/

9

/

/

16

10

/

55

5:46 – 19:55

/

3

30

/

21

8

/

33

24

8

30

5:17 – 21:15

/

13

12

/

10

8

/

25

23

8

25

5:25 – 21:15

/

/

9

/

/

/

/

9

/

/

68

6:40 – 17:33

/

1

6

/

5

/

/

7

6

/

90

9:00 – 20:27

3

/

9

/

1

1

5

12

9

9

75

7:25 – 20:15

/

/

/

6

/

/

/

6

6

/

45

21:08 – 1:35

/

/

13

/

6

/

/

13

6

/

65

6:00 – 19:46

/

/

13

/

6

/

/

13

6

/

65

6:00 – 19:46

/

/

15

/

8

/

/

15

8

/

55

6:35 – 20:18

Vir: Veolia transport, 2010
V – vozi vsak dan
D - vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote
D* - vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka
PS – vozi ob petkih in sobotah
SO - vozi ob neprazniþnih sobotah
NP - vozi ob nedeljah in praznikih
SONP – vozi ob sobotah in nedeljah
ŠtVD – Število voženj ob delavnikih
ŠtVS – število voženj ob sobotah
ŠtVN – število voženj ob nedeljah
PýMA – povpreþen þas med avtobusi ob delavnikih (v minutah)
Od – do – interval obratovanja proge
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Slika 9: Proge mestnega avtobusnega prometa za mestno obþino Koper

Avtor: Miha Mihiþinac

Vir: Googleearth; Veolia transport, 2010
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5.1.4

Mestni potniški promet – PIRAN

V mestu Piran obratujeta dve progi:
o Piran (Tartinijev trg) – Lucija – TC Tuš,
o Piran (Tartinijev trg) – Krka – Piran (Tartinijev trg).
Proga obratuje dnevno med 5:30 in 23:00 oseminšestdesetkrat, v poletnem þasu (med 25.6. in
31.7.) ji med 5:30 in 23:00 dodajo sedem voženj. Ob petkih in sobotah ji med 23:15 in 00:07
dodajo štiri proge. Med 1.7. in 31. 8. obratuje 5 dodatnih voženj med 23:15 in 00:29, ki pa
obratujejo vsak dan. Skupaj je maksimalno število dnevnih prog 80 minimalno pa 68. Avtobusi si sledijo po navadi na vsakih 15 minut, zelo redko tudi na vsakih 10 min.
Slika 10: Potek proge Piran (Tartinijev trg) – Lucija – TC Tuš

Avtor: Miha Mihiþinac

Vir: Googleearth; Vozni redi v mestnem prometu Piran, 2010

Ob nedeljah in praznikih obratuje proga med 5:35 in 23:00 sedemdesetkrat, v poletnem þasu
(med 25.6. in 31.8.) ji med 5:35 in 23:00 dodajo sedem dodatnih voženj. Skupaj je ob nedeljah in praznikih na voljo minimalno 70, maksimalno pa 82 voženj.
Slika 11: Piran (Tartinijev trg) – Krka – Piran (Tartinijev trg)

Avtor: Miha Mihiþinac

Vir: Googleearth, Vozni redi v mestnem prometu Piran, 2010

Proga obratuje šestkrat na dan med 6:15 in 13:30. Dve vožnji od šestih obratujeta vsak dan,
dve vožnji od šestih obratujeta vsak delavni dan in dve vožnji od šestih obratujeta ob praznikih. Dodatne tri vožnje so v þasu med 25.6. in 31.8. obratujejo med 16:30 in 19:30.
Po predstavitvi današnjega stanja javnega prometa v obalnih obþinah sem želel prikazati tudi
število prevoženih potnikov po mesecih in letih, vendar so moje prošnje naslovljene na podjetje Veolia Transport Dolenjska in Primorska naletele na gluha ušesa. Edine podatke o približ-
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nem deležu ljudi, ki uporabljajo javni potniški promet v obalnih obþinah, sem dobil z anketiranjem, ki so pokazali, da so spremembe nujne.

6. PREBIVALSTVO OBALNIH OBýIN
Kljuþno pri vzpostavitvi mestne obalne železnice je njena smotrnost. To, da je mestna železnica oblika prometa, ki je ekološko zelo sprejemljiv, je sicer lepo. Vendar ekološkost zgubi
smisel, þe bi vozili njeni vlaki prazni.
Mestna železnica je oblika prometa, ki je v splošnem namenjena srednje velikim mestom, s
številom prebivalcev nad 200 000. Glede na razvojne stopnje se lahko prilagodi tudi na veþja
mesta, kjer zgornje meje števila prebivalstva ni. V splošnem pomeni, višja ko je razvojna stopnja mestne železnice, veþji je delež delež prog, ki poteka pod ali nad nivojem terena. Mestna
železnica za srednje velika velika mesta praviloma vedno poteka na nivoju terena, torej v prvi
razvojni stopnji (Mestna železnica v Ljubljani, 1989).
Slika 12: Mestna železnica v Vélez-Málaga

Vir: Vélez-Málaga – Torre del Mar, 2011
To pa ne pomeni, da ne obstajajo mesta z manj kot 200 000 prebivalci, v katerih ne bi obratovala mestna železnica. Taka mesta so na primer: Vélez-Málaga v Španiji (74 000 prebivalcev
leta 2009 (Vélez-Málaga, 2011), Norrköping na Švedskem (84 000 prebivalcev leta 2005
(Norrköping, 2011)), Jena v Nemþiji (104 000 prebivalcev leta 2009 (Jena, 2011)), Innsbruck
v Avstriji (118 000 prebivalcev leta 2007 (Innsbruck, 2011)), Bergamo v Italiji (120 000 prebivalcev leta 2009 (Bergamo, 2011), Le Mans v Franciji (148 000 prebivalcev leta 2006 (Le
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Mans, 2011)) ter Saarbrücken v Nemþiji (176 000 prebivalcev leta 2009 (Saarbrücken,
2011)).
Da bi ugotovili smotrnost uvedbe mestne železnice v obalnem pasu slovenskih obalnih obþin,
je potrebno predstaviti prebivalstvo obalnih obþin ter prikazati vse skupine ljudi, ki bi lahko
predstavljali pomemben delež prepeljanih potnikov.
6.1 Starostna sestava prebivalstva in število prebivalcev
Graf 2: Starostna sestava prebivalstva obalnih obþin po popisu 2002

Vir: SURS, 2010
Sestava prebivalstva po starosti in spolu sta dva kazalca, ki pokažeta, kakšno je stanje prebivalstva nekega obmoþja z vidika nadaljnega razvoja le tega. ýe pogledamo le starostno piramido prebivalcev obalnih obþin, lahko reþemo, da spadajo med demografsko ogroženo obmoþje, saj se delež mladih vztrajno znižuje, delež starejših se veþa. Takšna starostna struktura bi
pomenila zmanjševanje števila prebivalcev v prihodnosti.
Starostno sestavo lahko izrazimo tudi s primerjavo deležev temeljnih starostnih skupin. Pri
tem vidimo, da najmanjši delež (19,2 %) predstavlja mlado prebivalstvo, prednjaþi zrelo (59,6
%). Delež starega prebivalstava je podoben deležu mladega, vendar je veþji (Kunaver in ostali, 1998).
V vseh obalnih obþinah se, sicer zelo poþasi, število prebivalcev poveþuje (glej Graf 4). To bi
pripisal predvsem imigraciji. Kljub imigraciji pa se trend staranja prebivalstva ne bo ustavil.
Po popisu leta 2002 je v obalnih obþinah prebivalo 38 658 moških in 40 188 žensk, skupno
število prebivalcev je leta 2002 znašalo 78 846.
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Preglednica 6: Starostna sestava prebivalcev obalnih obþin po temeljnih starostnih skupinah
Starostni razredi
0-19
20-59
60-85

Število prebivalcev
15 174
46 969
16 703

Delež (%)
19,2
59,6
21,2

Vir: SURS, popis 2002
Preglednica 7: prebivalstvo po obþinah od leta 1994 – 2008
Obþina
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Izola
14340 14351 14335 14590 14829 15047
Koper 46288 47691 47543 48251 48595 49090
Piran
17463 17462 17257 17440 17446 17456
Skupaj 78091 79504 79135 80287 80870 81593

2006
15253
49800
17373
82426

2008
15946
51354
17338
84638

Vir: SURS, statistiþni letopisi: 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009
Graf 3: Prebivalstvo po obþinah od leta 1994 – 2008
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Vir: SURS, statistiþni letopisi: 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009
Kot vidimo, obalne obþine dosegajo in presegajo minimum števila prebivalcev za vzpostavitev mestne obalne železnice. Najveþji kraji obþin sicer res ležijo ob obali, a poudariti je treba,
da gre pri številu prebivalcev za število prebivalcev celotne obþine, torej tudi krajev, ki niso
blizu obale. Tam pa obalna mestna železnica ne bo vozila, zato je resniþno število ljudi, ki bi
spadali v vplivno obmoþje mestne železnice, manjše.
6.2 Indeks staranja
Po napovedih Statistiþnega urada Republike Slovenije (SURS) bo starejšo populacijo v letu
2020 predstavljalo 18 % vsega prebivalstva. Visoke zahteve glede varnosti, udobnosti in še
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posebej dostopnosti, ki jih ta populacija ima, narekujejo posebno skrb in pozornost pri spodbujanju uporabe javnih prevoznih sredstev. Pri naþrtovanju in konstruiranju prevoznih sredstev in spremljajoþe infrastrukture je treba upoštevati razliþne potrebe posameznikov, predvsem zaþasno ali stalno telesno in senzorno oviranih oseb (invalidom, starejšim osebam, materam z otroki, noseþnicam), ki morajo imeti enakovredne možnosti uporabe prevoznih sredstev
(Resolucija o prometni politiki, 2006).
Indeks staranja prebivalstva prikazuje razmerje med deležema starejšega in mlajšega prebivalstva, pri þemer se upošteva starostno skupino ljudi starejših od 60 ali 65 let ter starostno
skupino mladih do 15 ali 20 let. Veþji kot je indeks staranja, veþja je prevlada starejših, manjši kot je, veþji je delež mladine.
Indeks staranja sem izraþunal na podatkovni bazi Si-stat, Statistiþnega urada RS. Indeks staranja za Izolo je znašal 121, za Koper 117 in za Piran 119. Povreþje indeksov staranja za
obalne obþine je znašalo 118. Povpreþni indeks staranja na ravni države je znašal 96 (popis
2002). Na podlagi indeksov staranja lahko priþakujemo zmanjševanje števila prebivalcev.
Idelani demografski razvoj ima namreþ indeks staranja okrog 40 (Jakoš in ostali, 1998)
Preglednica 8: Indeksi staranja za obalne obþine
Obþina
Izola
Koper
Piran
povpreþje
Vir: SURS, 2010

Indeks staranja
121
117
119
118

6.3 Selitve
Selitve ali migracije so demografski proces, ki odseva gospodarske, politiþne, narodne, verske
in kulturne razmere na obmoþju odseljevanja kot tudi na obmoþju priseljevanja. Poglavje je
pomembno, saj imajo obalne obþine skupaj le okoli 80 000 prebivalcev. Spomnimo, da ima
najmanjše evropsko mesto (Vélez-Málaga), ki ima vzpostavljeno mestno železnico, okoli 74
000 prebivalcev. Zato je potrebno preuþiti, ali bo število možnih uporabnikov obalne mestne
železnice na tem obmoþju rastlo ali padalo.
Preglednica 9: Zadnja selitev prebivalstva po tipu selitve in spolu za obalne obþine

SKUPAJ

MOŠKI
ŽENSKE

Izola
Koper
Piran
Izola
Koper
Piran
Izola
Koper
Piran

Od rojstva živiPriseljeni iz druge
Priseljeni iz
jo v naselju
Skupaj prePriseljeni obþine iste statis- druge statistiþne Priseljeni
bivalstvo
prebivališþa
-skupaj
tiþne regije
regije
iz tujine
14549
4228
10321
4133
2052
2307
47539
15028
32511
5105
6389
6776
16758
4423
12335
2326
2831
2517
7164
2297
4867
1943
838
1191
23385
8254
15131
2266
2780
3417
8109
2369
5740
1065
1251
1229
7385
1931
5454
2190
1214
1116
24154
6774
17380
2839
3609
3359
8649
2054
6595
1261
1580
1288

Vir: SURS, popis 2010
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Ker smo iz starostne piramide in indeksa staranja ugotovili, da se prebivalstvo obalnih obþin
stara, število prebivalstva pa vseeno raste, je potrebno preuþiti selitve v tem obmoþju. Za
obalne obþine velja, da se podeželje prazni, kar je podobno kot v mnogih slovenskih obþinah.
Tu smo priþa tudi litoralizaciji ali zgošþevanju prebivalcev ob obali.
Graf 4: Sestava prebivalstva obalnih obþin po izvoru
priseljeni iz tujine;
14,70%
Priseljeni iz druge
statistiþne regije;
14,30%

Priseljeni iz druge
obþine iste
statistiþne regije;
14,70%

Že od rojstva živijo
v naselju bivanja;
30%

Priseljeni iz iste
obþine; 26,30%

Vir: SURS, 2010
Iz preglednice in grafa lahko najprej sklepamo, da gre pri obmoþju obalnih obþin za izjemno
migracijsko aktivno obmoþje. Že v preteklosti so se na tem obmoþju menjavale skupine ljudi
razliþnih izvorov in narodnosti. Za današnje stanje ima veliko težo tudi povojno obdobje, torej
obdobje bližnje zgodovine.
Po popisu 2002 je v obalnih obþinah prebivalo 78 846 ljudi, od katerih jih je le 23 679 ali 30,0
% živelo tam že od rojstva, 55 167 ali 70,0 % se je v to obmoþje priselilo. Od 55 167 se jih je
11 564 ali 21,0 % priselilo v obmoþje obalnih obþin iz druge obþine iste statistiþne regije, 11
272 ali 20,4 % se jih je priselilo iz druge statistiþne regije, 11 600 ali 21,0 % se jih je priselilo
iz tujine, preostanek imigrantov je le zamenjalo kraj v isti obþini (popis 2002).
Iz podatkov lahko razberemo, da so deleži po izvoru priseljevanja dokaj enakomerni. Vseeno
je najveþji delež pripadal imigrantom iz tujine. Žal iz podatkov ni razviden izvor imigrantov
iz tujine, vendar zelo verjetno veþina imigrantov iz tujine predstavljajo ljudje iz bivših jugoslovanskih republik.
Pomemben je tudi podatek po priseljevanju glede na spol, kjer je pri vseh obþinah v »prednosti« moški spol. Razlog za to je bila zelo verjetno zaposlitev.
Delež migaracij je za to obmoþje zelo velik, ker pa je rast prebivalstva zelo rahla, lahko iz
tega sklepamo, da se je v obalne obþine veþ ljudi priselilo kakor odselilo, kar pomeni, da je
obmoþje obalnih obþin imigracijsko privlaþno obmoþje, zato priþakujem, da se bo v naslednjih letih število sprebivalcev še naprej rahlo poveþevalo.
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7. OSEBNI PROMET IN DELOVNE MIGRACIJE OBALNIH OBýIN
ýim veþja je odvisnost od osebnega avtomobila, tem bolj mora biti mesto prilagojeno rabi
osebnega avtomobila in tem nižja je potem povpreþna gostota poselitve ter veþja poraba prostora. ýim veþja je raba avtomobila, tem šibkejše je mestno središþe in šibkeje so izražene
kljuþne razvojne smeri mesta. Osebni avto teži k unificiranemu mestnemu programu, ne pa
hierarhiþni in pestri podobi mesta. Na ta naþin prihaja do decentralizacije osrednjih mestnih
dejavnosti. To navsezadnje pripelje do brezobliþne urbane gmote, kar nam dokazujejo nekatera popolnoma osebnemu avtomobilu prilagojena mesta v ZDA (Mestna železnica v Ljubljani,
1989).
Obratno pa bi uvedba zmogljivega tirnega prometnega sredstva, ki bi zajamþeno obratoval na
doloþeni trasi in zajamþeno ustavljal na doloþenih postajah, prinašala kortisti na toþno doloþenih lokacijah (v gravitacijskem zaledju postaj). To bi zviševalo vrednost tega zemljišþa, kar
bi vodilo do višje gostote pozidave in do krepitve mestnega središþa ter pospeševalo nastanek
sekundarnih središþ. Mestnemu prostoru vdihnejo življenje ljudje, pešci, ne ploþevina. Pravi
mestni prostor je živ prostor.
7.1 Delovno aktivno prebivalstvo in delovne migracije obalnih obþin
Najlažje ugotovimo najpogostejši naþin potovanja prebivalcev, þe pogledamo naþin potovanja, kamor doloþena skupina ljudi najpogosteje potuje. Torej, delovno aktivno prebivalstvo na
delo, študentje in dijaki na izobraževalne ustanove, upokojenci na primer zdravstvene ustanove in turisti k turistiþno privlaþnim destinacijam. To so tudi potovanja, ki bi morala zaradi
svoje vsakodnevne pogostosti postati temeljni delež potovanj z obalno mestno železnico.
7.1.1

Naþin potovanja na delo

Graf 5: Naþin potovanja na delo v Sloveniji v letih 1981, 1991 in 2002 ter naþin potovanja na
delo v obalnih obþinah 2002

Vir: Pelc 1988; SURS, popis 2002
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Iz grafa 15 je razvidna zelo hitra rast rabe osebnih vozil za pot na delo, ki gre na raþun rabe
bolj trajnostnih oblik prevoza, kot je uporaba javnega potniškega prometa in nemotoriziranih
oblik prometa. Posebej hitre spremembe so se dogodile v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je uporaba osebnih vozil podvojila na raþun javnega potniškega prometa (JPP), ki je
v tem þasu med dnevnimi vozaþi izgubil kar štiri petine potnikov. Manjši upad je doživela
železnica, kar je posledica nižjih cen v primeru z javnim avtobusnim prometom. Pri uporabnikih osebnih vozil je posebej neugodno razmerje med vozniki in sopotniki, saj njihovo razmerje po podatkih iz popisa 2002 kar 10:1. Zmanjšanje števila uporabnikov JPP kot tudi
nemotoriziranih oblik prometa je posledica prometne politike v tem razdobju, ki se je osredotoþala zlasti na gradnjo nove cestne infrastrukture, popolnoma pa je zanemarila železniško
infrastrukturo in javni potniški promet, z bolj trajnostnimi oblikami prometa pa se je ukvarjala
le na deklarativni ravni. Posledica tega je, da ima uporaba javnega potniškega prometa slabšalen pomen. Za veþino Slovencev je storitev namenjena le nepolnoletnim uþencem in revežem,
ki si ne morejo privošþiti osebnega avtomobila (Gabrovec, Bole, 2009).
K grafu 15 sem dodal še stolpec, ki ponazarja naþin potovanja na delo leta 2002 samo za
obalne obþine. Opazna je malenkost nižja uporaba osebnega avtomobila, kot pa je bilo leta
2002 slovensko povpreþje. Podpovpreþna je uporaba avtobusov. Ker je železniško omrežje v
prostoru obalnih obþin speljano le do Kopra, tako da ne povezuje krajev obalnih obþin, ni
presenetljivo, da se praktiþno nihþe na delo ne vozi z vlakom. Presenetljiv in razveseljiv je le
podatek, da dobrih 13 % ljudi na delo prispe peš ali s pomoþjo kolesa, kar je veliko veþ od
slovenskega povpreþja. Posebnost slovenske dnevne delovne mobilnosti, ki je med drugim
posledica þasovne nekonurenþnosti javnega potniškega prometa, je visoka stopnja rabe osebnih avtomobilov. Z njimi se kot vozniki na delo prevaža 78 % dnevnih vozaþev, le dodatnih 7
% je sopotnikov. Uporabnikov javnega potniškega prometa je tako le desetina vozaþev (Gabrovec, Bole 2009).
Preglednica 10: Delovno aktivno prebivalstvo po obþini bivanja in naþinu potovanja na delo
Obþina

Peš ali s
kolesom

Z avtomobilom kot
sopotnik
355
1 247
310
1912

Z avtobusom

Z vlakom

1 220
2 088
975
4283

Z avtomobilom kot
voznik
3 910
15 165
4 734
23 809

217
834
479
1530

/
14
3
17

Z motornim
kolesom ali
drugo
/
218
78
296

Izola
Koper
Piran
Skupaj
Skupaj (v %)

13,0

72,0

5,8

4,6

0,0

0,90

Vir: SURS, popis 2002
Ob popisu 2002 je bilo v obalnih obþinah 33057 delovno aktivnih prebivalcev, od katerih se
jih je kar 25721 (78 %) opredelilo, da se vozijo na delo z avtomobilom. Le 1912 (6 %) od njih
se vozi z avtomobilom kot sopotnik. Le 1547 (5 %) popisanih delovno aktivnih prebivalcev
obalnih obþin se je opredelilo, da se na delo vozijo z sredstvi javnega potniškega prometa
(JPP) (SURS, popis 2002). Po podatkih SURS-a je bilo decembra 2010 delovno aktivnih prebivalcev obalnih obþin 36 036, brezposelnih je bilo 3 687 oseb.
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Grafi 6, 7, 8 in 9: Delovno aktivno prebivalstvo, po naþinu potovanja na delo za obþino Izola,
obþino Koper, obþino Piran in vse obalne obþine skupaj

Izola

Koper
Peš ali s kolesom
Z avtomobilom kot
voznik
Z avtomobilom kot
sopotnik
Z avtobusom
Z vlakom
Z motornim
kolesom ali drugo

Piran

obalne obþine
Peš ali s kolesom
Z avtomobilom kot
voznik
Z avtomobilom kot
sopotnik
Z avtobusom
Z vlakom
Z motornim
kolesom ali drugo

Vir: SURS, popis 2002
7.1.2

ýas potovanja na delo

Poleg ostalih prednosti (na primer udobnosti, varnosti, toþnosti itd) bi bila obalna mestna
železnica konkurenþna osebnemu avtomobilu le, þe bi bilo potovanje z njo na želeni cilj, hitrejše kot bi bilo z avtomobilom. ýas potovanja bi lahko bil do neke mere tudi daljši, þe bi bil
prevoz z obalno mestno železnico, s finanþnega vidika, sprejemljivejši.

40

Številne študije v tujini kažejo, da se povpreþni dnevni þas, porabljen za potovanje na delo, ne
spreminja. Prav tako se ne spreminja število dnevnih poti, ki jih opravi povpreþen prebivalec
doloþenega kraja. V veþjih svetovnih mestih je povpreþen þas porabljen za dnevno potovanje
okrog poldruge ure. Merjenja veljajo za obdobje zadnjih dveh do treh desetletij. Podatek pa
vkljuþuje vse dnevne poti, ne le poti na delo in v šolo (Poulit 2007).
V Sloveniji sicer nimamo rednih letnih raziskav potovalnih navad, ki bi jih po enaki metodologiji na ustrezno velikem vzorcu prebivalstva izvajali daljše þasovno razdobje, imamo pa za
leti 1991 in 2002 podatek iz popisa prebivalstva o porabljenem þasu na delo in v šolo. Zanimivo je, da se potovalni þas na delo med popisoma praktiþno ni spremenil. V obeh letih je bil
okoli pol ure v eno smer, v povpreþju pa se je vendarle malenkostno zmanjšal, torej iz 32 na
27 minut (Gabrovec, Bole 2009).
Preglednica 11: Delovno aktivno prebivalstvo po porabljenm þasu do delovnega mesta
Obþina
1-15 min 16-30 min
31-45 min
46-60 min
60-90 min
Nad 90 min
Izola
3 927
1 569
85
125
71
17
Koper
13 276
5 047
520
381
250
92
Piran
3 809
2 176
171
186
162
75
Vir: SURS, popis 2002
Ob pregledu delovno aktivnega prebivalstva obalnih obþin po porabljenem þasu do delovnega
mesta opazimo, da jih 21 012 ali skoraj 66 % za pot na delo potrebuje manj kot 15 minut.
Dobra þetrtina ali 8 792 za pot na delo potrebuje med 15 in 30 minut. Vsa druga þasovna
obdobja skupaj predstavljajo manj kot 7 % delovno aktivnega prebivalstva. Pri tem v podatkih
ni navedeno, kaj vse spada pod termin þas porabljen na delo. Ali je to dejanski þas, torej od
domaþih vrat do vrat v službi, ali le potovalni þas (npr. z avtomobilom). To je pomembno, saj
se v obalnih krajih ubadajo z velikim pomanjkanjem parkirnih mest. Ob morebitnem iskanju
parkirnaga mesta in kasnejšem pešaþenju na delo pa se lahko potovalni þas na delo moþno
poveþa.
Vseeno pa lahko z gotovostjo trdimo, da velika veþina delovno aktivnega prebivalstva za svojo pot na delo potrebuje manj kot 30 minut. To je pomemben podatek za sredstva javnega
potniškega prometa, ki lahko ob konkurenþni hitrosti, toþnosti in cenovni ugodnosti nadomestijo trenutne potovalne navade.
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Grafi 10, 11, 12 in 13: Delovno aktivno prebivalstvo po porabljenm þasu do delovnega mesta
za obþino Izola, obþino Koper, obþino Piran in vse obalne obþine skupaj

Izola

Koper

1-15 min
16-30 min
31-45 min
46-60 min
60-90 min
Nad 90 min

obalne obþine

Piran

1-15 min

Vir:

16-30 min
31-45 min
46-60 min
60-90 min
Nad 90 min

SURS, popis 2002
7.2 Stopnja motorizacije
Navezanost na osebni avtomobil lahko ponazorimo tudi s stopnjo motorizacije.
Hitro zmanjševanje vloge JPP je zaskrbljujoþe z vidika trajnostnega razvoja prostora, prav
tako kot visoka stopnja motorizacije, ki je visoka tudi za evropske razmere. S 501 osebnim
avtomobilom na 1000 prebivalcev se je Slovenija leta 2007 uvrstila kar na 7. mesto med
sedemindvajseterico, katerega si je delila z Nemþijo, pred Dansko (378), Nizozemsko (451),
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Finsko (485) in je na ravni držav kot sta Avstrija in Francija. Povpreþna stopnja motorizacije
za EU-15 je leta 2007 znašala 500, za EU-27 464. Še leto poprej smo se v tej kategoriji uvršþali pod povpreþje EU-15. (EU Energy and transport in figures 2009).
Stopnja in prostorska razporeditev motorizacije sta dobra pokazatelja ekonomskih razmer in
tudi vrednot, ki jih ima družba kot celota. Analize so pokazale, da je v Sloveniji dostopnost do
osebnega avtomobila tisti parameter, ki doloþa življenjsko raven prebivalstva, saj imajo
obmoþja z najvišjo motorizacijo najmanjšo brezposelnost in najvišje dohodke. Obraten je proces v okoljsko bolj »ozavešþenih« državah, kjer se kjub višji življenski ravni stopnja motoriziranosti umirja, zlasti zaradi splošne krepitve okoljske zavesti (Gabrovec, Bole 2009).
Preglednica 12: Stopnja motorizacije za obalne obþine
2002
2004
2006
2008
Prebivalstvo obalnih obþin
80870
81593
82426
84638
Št osebnih vozil
41348
42944
45134
47818
Stopnja motorizacije
511
526
548
565
Vir: Statistiþni letopisi 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009; Ministrstvo za notranje zadeve – Direktorat za upravne notranje zadeve
ýe pogledamo le stopnjo motorizacije obalnih obþin, opazimo v obdobju od 2002 do 2008
nenehno rast stopnje motorizacije. Že leta 2002 je znašala stopnja motorizacije 511, kar
pomeni 511 vozil na 1000 prebivalcev. To je manj kot dva prebivalca na en osebni avtomobil,
natanþneje 1,96 prebivalca na en osebni avtomobil. Leta 2008 je na en osebni avtomobil padlo
le še 1,77 prebivalca.
Graf 14: Stopnja motorizacije obalnih obþin
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Vir: Statistiþni letopisi 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009; Ministrstvo za notranje zadeve – Direktorat za upravne notranje zadeve
Leta 2007 je znašala stopnja motorizacije za Slovenijo 501 oseben avtomobil na 1000 prebivalcev. Za obmoþje obalnih obþin je leta 2006 stopnja motorizacije znašala 548 avtomobilov
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na 1000 prebivalcev, leta 2008 565 avtomobilov na 1000 prebivalcev. Po stopnji motorizacije
je obmoþje obalnih obþin visoko na državnim povpreþjem, kar pove, kako zelo je prebivalstvo
obalnih obþin navezano na osebni promet. Od tod lahko sklepamo, da ima veþina ljudi, ki
doseže zakonsko doloþeno starost za vožnjo avtomobila in naredi vozniški izpit, avtomobil.
ýe ima tolikšen delež ljudi avtomobil pomeni, da jim je nujno potrebno sredstvo, kar pomeni,
da z njim opravijo veþino potovanj.
Zaradi vse veþje stopnje motorizacije je uporabnikov javnega potniškega prometa vse manj,
zato ta postaja vse dražji, tako za uporabnike kot za državo in lokalne skupnosti, ki ga posredno ali neposredno subvencionirajo. Dolgoroþno cenovno sprejemljiva rešitev je le v pritegnitvi veþjega števila potnikov, ki sicer od javnega prometa kot lastniki osebnih avtomobilov niso
življenjsko odvisni. Ti pa bodo javni promet uporabljali le v primeru ustrezne frekvence, udobnosti, hitrosti in cene (Resolucija o prometni politiki, 2006)

8. MIGRACIJE DIJAKOV TER ŠTUDENTOV IN OBALNA MESTNA ŽELEZNICA
Migracije mlajše, še šolajoþe populacije predstavljajo pomemben delež vseh dnevnih migracij. Tu gre veþinoma za mlade ljudi, ki po zakonu o varnosti cestnega prometa ne smejo upravljati z avtomobilom (samostojno do 18. leta) in je tako za daljše razdalje »prisiljena« uporabljati druge oblike prevoza (Zakon o varnosti cestnega prometa). Tudi za študente, ki imajo po
svoji starosti že možnost opravljati vozniški izpit, je subvencioniran javni potniški promet
ugodnejša oblika prevoza kot avtomobil. S tega vidika bi lahko dijaki in študentje predstavljali pomemben delež prepeljanih potnikov z obalno železnico.
Preglednica 13: Uþenci, dijaki in študenti – dnevni migranti po obþini prebivališþa in obþini
šolanja
Obþina bivanja
Ostale obþine
Izola
Koper
Piran
Vsota

Obþina šolanja
Koper
549
792
6418
647
8406

Izola
37
1243
283
160
1723

Piran
Vsota
769
1355
438
2473
911
7612
2044
2851
4162
14291
Vir: SURS, popis 2002

Graf 15: Uþenci, dijaki, študentje – dnevni migranti po obþini bivališþa in obþini šolanja (Izola)
Piran; 9,20%

Ostale obþine;
0,02%

Koper; 16,40%

Izola; 72,10%

Vir: SURS, Popis 2002
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Iz podatkov iz popisa 2002 je razvidno, da se je v Izoli leta 2002 šolalo 1723 ljudi, od katerih
jih je neznaten delež prihajalo zunaj obalnih obþin (0,02 %), najveþ je bilo priþakovano šolajoþih iz obþine Izola (72,1 %), iz obþine Koper je prihajalo 16,4 % in iz obþine Piran 9,2 %
šolajoþih.
Graf 16: Uþenci, dijaki, študentje – dnevni migranti po obþini bivališþa in obþini šolanja
(Koper)
Piran; 7,70%

Koper; 76,30%

Ostale obþine; 6,50%
Izola; 9,40%

Vir: SURS, popis 2002

V obþini Koper se je leta 2002 šolalo 8 406 ljudi, kjer je prav tako najveþji delež predstavljajla skupina šolajoþih iz domaþe obþine (76,3 %), po velikosti ji je nato sledila skupina šolajoþih iz obþine Izola (9,4 %), sledila je skupina šolajoþih iz obþine Piran (7,7 %), najmanjši
delež je predstavljala skupina šolajoþih iz preostalih slovenskih obþin (6,5 %).
Graf 17: Uþenci, dijaki, študentje – dnevni migranti po obþini bivališþa in obþini šolanja
(Piran)
Ostale obþine;
18,50%

Piran; 49,10%

Izola; 10,50%

Koper; 21,90%

Vir: SURS, popis 2002
V obþini Piran se je leta 2002 šolalo 4 162 ljudi. Izmed vseh treh obþin je bil v obþini Piran
delež šolajoþih, ki so prihajali iz domaþe obþine, najmanjši (49,1 %), sledila je skupina šolajoþih iz obþine Koper (21,9 %), nato skupina šolajoþih iz drugih slovenskih obþin (18,5 %),
najmanjši delež šolajoþih je leta 2002 obþini Piran prispevala obþina Izola (10,5 %)
Skupno se je leta 2002 v obalnih obþinah šolalo 14 291 ljudi, od katerih jih je 4586 prihajalo
dnevno zunaj obþine šolanja.
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8.1 Univerza na Primorskem
Preglednica 14: Število vpisani študentov na Univerzo na Primorskem
Univerza
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
na Primorskem 4442*
5392
6264
6256
6344
6490
Vir: Statistiþni letopis 2009, Statistiþni letopis 2005 *za leto 2003/2004
Univerza na Primorskem je mlada univerza. Pod njeno okrilje spadajo vsi visokošolski in univerzitetni programi, razen programi Fakultete za pomorstvo in promet, ki spada pod Univerzo
v Ljubljani. Prvo šolsko leto je za novoustanovljeno univerzo predstavljalo šolsko leto
2003/2004, vendar so bili nekateri visokošolski zavodi ustanovljeni prej in leta 2003/2004
prešli pod Univerzo na Primorskem. Za šolsko leto 2003/2004 je bilo nanjo vpisanih 4442
študentov Število vpisanih študentov je do sedaj iz leta v leto rastlo, tako da je bilo za šolsko
leto 2008/2009 vpisanih že 6490 študentov, pri tem pa niso upoštevani študentje-absolventi
(Statistiþni letopis, 2005).
Graf 18: Število vpisanih študentov na Univerzo na Primorskem
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Vir: Statistiþni letopis 2009, *za leto 2003/2004 vir: Statistiþni letopis 2005
Za obalno mestno železnico je z vidika prevoza v šolo in nazaj, pomembna predvsem skupina
ljudi, ki bi dnevno migrirali med obalnimi obþinami, torej bi se šolali v eni od obalnih obþin,
a živeli v drugi, saj bi bila razdalja v šolo tolikšna, da bi se splaþalo uporabljati tak naþin prevoza. Pri tem velja omeniti še štiri dejstva:
o mnogo študentov, ki so doma zunaj obalnih obþin v þasu študija na Univerzi na Primorskem, prebiva v eni izmed njih, vendar jih popis uvršþa v skupino šolajoþih iz
druge obþine,
o žal obalna mestna železnica ne bi mogla efektivno povezati vseh krajev v obalnih
obþinah, zato bi za šolajoþe v notranjosti obalnih obþin ta naþin prevoza ostal nedosegljiv,
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o doloþeno število šolajoþih iz iste obþine bi lahko za namen šole dnevno uporabljalo to
obliko prevoza, saj bi bilo veþ postaj v eni obþini,
o še enkrat je potrebno poudariti, da gre za poopulacijo, ki veþinoma še nima ali ne
more imeti vozniškega dovoljenja, zato bi lahko pomemben delež zunajšolskih potovanj, predstavljala potovanja z obalno mestno železnico.

9. TURIZEM OBALNIH OBýIN IN OBALNA MESTNA ŽELEZNICA
Obmoþje obalnih obþin je turistiþno zelo aktivno obmoþje, ki je za gosta zanimivo v vseh
letnih þasih. Gostota gostov obalnih obþin je izrazito skoncentrirana na obalno obmoþje, zato
bi ob pravilni informiranosti, privlaþnosti, ugodni razporeditvi postaj, hitrosti, varnosti, ceni
ter privlaþnih programih lahko postala ta skupina ljudi zelo pomemben del prevoženih potnikov.
9.1 Število turistov in število noþitev
Preglednica 15: Prihodi turistov po obþinah, letno od 2003 do 2008
2003
2004
2005
2006
Izola
82 858
80 521
83 776
83 641
Koper
80 230
86 939
76 396
78 547
Piran
357 103
358 195
359 717
360 786
Skupaj
520 191
525 655
519 889
522 974

2007
2008
87 323
90 113
81 708
82 811
376 535
399 406
545 566
572 330
Vir: SURS, 2010

Preglednica 16: Prenoþitve turistov po obþinah, letno od 2003 do 2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Izola
379 005
366 592
366 190
371 259
376 546
376 279
Koper
287 372
331 445
293 819
289 756
304 600
333 829
Piran
1 333 826
1 303 965
1 288 775
1 264 425
1 311 525
1 323 370
Skupaj
2 010 203
2 002 002
1 948 784
1 925 440
1 992 671
2 033 478
Vir: SURS, 2010
Pri vseh obalnih obþinah je zaznavna rast števila prihodov turistov. Absolutna rast je najbolj
opazna pri obþini Piran, saj se je v primerjavi z letoma 2003 in 2008 število prihodov turistov
poveþalo za dobrih 42 000. ýe primerjamo leti 2003 in 2008, je tudi pri obþini Koper in obþini Izola, zaznavna rast števila prihodov turistov. Število prihodov turistov se je v obþini Koper
poveþalo za dobrih 2 500, v obþini Izola pa za dobrih 7 000. Po številu prihodov turistov prednjaþi obþina Piran, ki jo je leta 2008 obiskalo slabih 400 000 gostov, obþino Koper dobrih 82
000 in obþino Izola dobrih 90 000.
Pri številu noþitev je v nasprotju s številom prihodov turistov moþ zaznati stagnacijo oziroma
celo rahel padec. Od tod se da sklepati, da povpreþen turist prenoþi v primerjavi s prejšnjimi
leti manj noþi in odide prej, kar ni dober pokazatelj. Tako je v primerjavi z letoma 2003 in
2008 v obþini Piran bilo opravljenih dobrih 10 000 noþitev manj, v obþini Izola pa dobrih 2
500 noþitev manj. Opazen dvig v noþitvah pa je pokazala obþina Koper, saj je med letoma
2003 in 2008 število noþitev poraslo za dobrih 35 000. Absolutno tudi v tem statistiþnem
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segmentu prednjaþi obþina Piran, saj je leta 2008 zbrala kar dobrih 1 323 000 noþitev, sledila
ji je obþina Izola z dobrimi 376 000 noþitvami in obþina Koper z dobrimi 333 000 noþitvami.
Podobne trende je moþ opaziti tudi, þe gledamo obalne obþine skupaj. Tudi tu se je, þe primerjamo leti 2003 in 2008 število prihodov turistov poveþalo, in sicer za dobrih 52 000. Še
posebej velik dvig je bil zaznaven leta 2007 in 2008. Leta 2008 so tako obalne obþine gostile
572 330 gostov. Poveþalo se je tudi število noþitev. ýe primerjamo leti 2003 in 2008, je znašala ta razlika dobrih 23 000. Vendar je za razliko od števila prihodov, katerih število je skozi
leta 2003 in 2008 nenehno narašþalo, število noþitev med letoma 2003 in 2008 upadlo in
dosegelo dno leta 2006 z 1 925 440 prenoþitvami. Leta 2008 so imele obalne obþine skupaj 2
033 478 noþitev.
Graf 19: Skupno število noþitev in prihodov turistov po letih (od 2003 do 2008)
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Vir: SURS, 2010
Vzrok za manjšanje števila noþitev je lahko, da obalne obþine kaj veþ kot morje in sonce gostu ne ponujajo, zato je možnost, da se naveliþa in prej odide, veþja.
9.2 Smernice v turizmu
Razvoj turizma na posameznem obmoþju se mora nenehno prilagajati splošnim smernicam
turistiþnega povpraševanja, tako na regionalni, nacionalni in globalni ravni. Le na takšen
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naþin si je moþ zagotoviti zadostno število turistov. Pri naþrtovanju razvoja turizma na doloþenem obmoþju je nujno potrebno poznati splošne trende turistiþnega povpraševanja. Smernice razvoja turizma se gibljejo v smeri zagotovitve varnosti turistov in potešitev emocionalnih
in duhovnih potreb. Obdobje informacijskih tehnologij in tehnološke revolucije se spreminja
v dobo doživetij in uresniþevanja fantazij, v tako imenovano »družbo sanj« oziroma »dream
society«. Turisti si v glavnem vedno v prvi vrsti želijo aktivnosti in doživetij, ki zavzemajo
primarno pomembnost pri izbiri turistiþne ponudbe, spoznavanje in uživanje življenja je najpomembnejše. Iz navedenega izhaja tudi rast povpraševanja in želje po avtentiþnih izkušnjah
vkljuþno s kulturo, naravo in izobraževanjem ter zavedanje o ohranjanju okolja in trajnostnem
razvoju. (Mednarodna turistiþna organizacija, 2005; Strateški naþini trženja..., 2010).
Najpomembnejše smernice, ki bodo v prihodnosti vplivale na turistiþno povpraševanje, so:
•

izobraževalno in specializirano naravnana potovanja. Potovanja, izleti, poþitnice so
vedno bolj izobraževalno naravnana, saj si obiskovalci krajev želijo poleg poþitka tudi
spoznavanje novih krajev, obiþajev, kulture in ljudi;

•

cenejše, krajše in intenzivneše poþitnice. Potovanja naj bi bila v prihodnosti cenejša,
krajša, a intenzivnejša. Predvidena je hitrejša rast kontinentalnih in poþasnejša rast
medkontinentalnih potovanj. Zagotovo pa bosta veþja mobilnost in frekvenþnost prebivalstva;

•

maksimiziranje užitkov v minimalnem þasu. Ker je þas vedno bolj dragocen si želijo
gostje þim veþ užitkov v minimalnem þasu. Na eni strani imamo povpraševanja, po
kratkih oddihih, tematskih parkih, športnih in sprostitvenih centrih (wellness turizem),
križarjenjih, na drugi strani pa se odpira trg za tiste, ki si želijo poþitek, oddih od stresnega vsakdanjega življenja, uživanje brez aktivnosti in sprejemanja odloþitev, kjer
postanejo še posebej zanimiva »all inclusive« potovanja v turistiþnih obmoþjih;

•

varne destinacije. Povpreþen turist bo vedno bolj ozavešþen glede varovanja okolja in
pomena varnosti. Zato bodo bolj privlaþne þiste, urejene in varne destinacije;

•

poveþevanje deleža debelih prebivalcev. Tu se odpira potreba po aktivnih poþitnicah ,
dietnih programih in programih dobrega poþutja;

•

poveþevanje deleža starejše populacije. Zaradi nizke stopnje rasti prebivalstva poslediþno narašþa delež starejše populacije. Ti turisti po navadi hodijo na oddaljene destinacije in na kulturno obarvana potovanja, kjer tudi veþ trošijo;

•

poveþevanje izdatkov za potovanja. Stroški za potovanja rastejo hitreje kot za druge
dobrine na raþun vse pogostejših in krajših potovanjih;

•

porast samskega in seniorskega turizma. Zaradi demografskih sprememb postaja trg
vedno bolj segmentiran, zato je tudi vedno veþji porast samskega in seniorskega turizma, trg družinskih poþitnic ostaja še vedno na enaki stopnji;

•

porast »touring« poþitnic oziroma krožnih potovanj (Mednarodna turistiþna organizacija, 2005; Strateški naþini trženja..., 2010).
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Obalne obþine in njihovi kraji se odlikujejo z bogato kulturno-zgodovinsko dedišþino in
þudovitimi naravnimi prvinami (Seþoveljske soline, Škocijanski zatok, klifi itd), ki bi jih lahko, s prevozom z obalno mestno železnico, na zanimiv naþin ponudile gostu. Vse to, bi lahko
ponujalo izhodišþe za mnoge dnevne izlete za vse tipe turistov, ki bi lahko z obalno mestno
železnico na sprošþujoþ naþin odkrivali lepote tega dela Slovenije, v noþnem þasu obiskovali
prireditve v sosednjem kraju ali pa podnevi le menjali prostore za ležanje ob morju. Na ta
naþin bi obalni turizem dobil neko novo kakovost, ki bi ponudila turistu možnost preživetja
aktivnega oddiha, predvsem pa bi dvigovala možnost, da bi se gost v obalnih obþinah zadržal
dlje.

10. LETALIŠýE PORTOROŽ IN OBALNA METNA ŽELEZNICA
Letališþe Portorož je tretje mednarodno letališþe v Sloveniji. Leži na samem obrobju Seþoveljskih solin, 6 km jugovzhodno od Portoroža. Leži na 2 m nadmorske višine (Letališþe Portorož, 2010).
Slika 13: Letališþe Portorož

Vir: Letališþe Portorož, 2010
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Je predvsem športno letališþe. Na njem se opravljajo razni panoramski poleti, ponujajo možnost skoka s padalom. Nudijo še prevoze po naroþilu (aviotaxi), poslovne polete, prevoz z
minibusom, rezervacijo hotelskih sob, brezcarinsko trgovino, izposojo avtomobilov ter þišþenje avtomobilov in letal. Zelo pomemben korak pa se je zgodil 15. aprila 2010, ko je po 20
letih bila znova vzpostavljena letalska zveza Beograd – Portorož – Beograd, ki poteka dvakrat
tedensko (Letališþe Portorož, 2010).
Letališþe Portorož ima 1200 m dolgo vzletno pristajalno stezo, kar ni dovolj za pristajanje
modernih letal na turbo-reakcijski pogon kapacitete od 70 do 100 sedežev, omogþa pa pristajanje turbopropelerskih letal, ki imajo kapaciteto do 50 sedežev (Letališþe Portorož, 2010).
Sicer ima letališþe Portorož cilj podaljšati in razširiti vzletno pristajalno stezo, a bo zaradi
neposredne bližine državne meje na eni strani ter zašþitenega krajinskega parka na drugi,
podaljšanje zelo omejeno. Podaljšanje vzletno pristajalne steze, ki bi omogoþilo pristajanje
veþjih letal (vsaj 70 – 100 sedežev), ne da bi posegali v zašþiteno obmoþje, je nemogoþe. Zato
predvidevam, da na Letališþu Portorož redno pristajanje komercialnih letal ne bo nikoli zaživelo. Poleg omejitvenih dejavnikov, ki mu onemogoþajo širjenje, v prid moje teze govori tudi
dejstvo, da je mnogo veþje in prometnejše tržaško letališþe, od letališþa Portorož v zraþni razdalji oddaljeno le 40 kilometrov. Vsekakor bo vsaka vzpostavljena redna linija zelo dobrodošla, a vseeno bo po mojem mnenju še naprej letališþe Portorož živelo skoraj izkljuþno od aero
klubov in individualnega mednarodnega letalskega prometa.
Lega letališþa ob obali, na relativno lahko dostopnem terenu, ponuja možnost, da bi bil tudi ta
objekt povezan z obalno mestno železnico. Lega v neposredni bližini državne meje z Republiko Hrvaško pa pomeni, da bi bila ta postaja tudi izhodišþe ali zakljuþek proge obalne mestne
železnice. Na ta naþin bi letališþe še bolj približali njegovim uporabnikom. Njegova ponudba
bi s povezavo z obalno mestno železnico in orgnizirano promocijo postala še lažje dostopna
turistom, pa tudi domaþinom. Poleg tega pa bi vzpostavljena obalna mestna železnica ponujala eleganten prevoz ljudi, ki bi na letališþu z morebitnimi komercialnimi leti pristajali ali vzletali.

11. ANKETA
Cilj ankete je bil ugotoviti kako pogosto ljudje uporabljajo javni potniški promet ter oceniti,
kakšno je zadovoljstvo z njim. Na koncu sem hotel ugotoviti, kakšna se jim zdi ideja, da bi se
na obali vzpostavila mestna železnica.
Pri sestavi ankete sem si pomagal s študentskim raziskovalnim projektom z naslovom Zadovoljstvo prebivalcev Ljubljane z mestnim avtobusnim prevozom, ki je bil leta 2002 narejen na
Oddelku za geografijo, Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani. Anketa je bila sestavljena
iz 17 vprašanj, od katerega jih je bilo 16 zaprtega tipa in eno odprtega. Anketa je bila opravljena v vseh obalnih obþinah. Da bi zajel þimbolj reprezentativen vzorec, sem anketiral na
razliþnih lokacijah (avtobusne postaje, stari deli mesta, nakupovalna središþa,...). Anketiral
sem v juliju in novembru 2010. Anketiranih je bilo 112 oseb.
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1. Vaš spol?
Preglednica 17: Spolna sestava anketiranih
Spol
a) Ženska
51
b) Moški
61
n = 112

Graf 20: Spolna sestava anketiranih

ženske
46%

moški
54%

Da bodo rezultati ankete reprezentativni ter tako prikazovali resniþno sliko celotne družbe, je
potrebno vedno izpolniti doloþene pogoje. Spol tu ni bil glavni pogoj. Cilj pa je bil, da bi bila
oba spola približno enako zastopana v anketi. Kot vidimo, je bila zastopanost moških v anketi
54 %, žensk pa 46 %. Po popisu 2002 je bila zastopanost moških v obalnih obþinah 49 %
žensk pa 51%.
2. Koliko ste stari?
Preglednica 18: Starostna sestava prebivalstva obalnih obþin po starostnih razredih za leto
2002
0-24
25-49
50-69
nad 70
skupaj
Izola
3939
5708
3352
1550
14549
Koper
12648
18502
11519
4870
47539
Piran
4486
6503
4101
1668
16758
skupaj
21073
30713
18972
8088
78846
skupaj (v %)
26,7
39,0
24,1
10,2
100,0
Vir: popis 2002
Preglednica 19: Starostna sestava anketiranih ter primerjava z dejanskimi deleži
Starost
v%
Dejanski deleži po popisu 2002 za obalne
obþine (v %)
a) do 24 let
33
29,5
26,7
b) od 25 do 49 let
43
38,4
39,0
c) od 49 do 69 let
30
26,8
24,1
d) nad 70 let
6
5,3
10,2
n = 112
100
100,0
Vir: popis 2002
Glavni pogoj, da bo anketa reprezentativna, je bil anketirati tako skupino ljudi, katerih starostna sestava bo predstavljala realno sestavo ljudi obalnih obþin.
ýe primerjam starostno sestavo anketiranih in dejansko starostno sestavo po popisu 2002,
ugotovim, da je anketa reprezentativna, saj sestava vzorca le malo odstopa od dejanskih vrednosti. Tako je bil delež najmlajše populacije za 2,8 % višji, poulacije v starostnem razredu od
25 do 49 let za 0,6 % nižji ter populacije v starostnem razredu od 49 do 69 let za 2,7 % višji.
Kredibilnost rezultatov zmanjšuje le prenizek odstotek najstarejše populacije.
Graf 21: Starostna sestava anketiranih v primerjavi z dejanskim stanjem
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Vir: popis 2002

3. Dokonþana izobrazba?
Preglednica 20: Izobrazbena struktura vprašanih in dejansko stanje po popisu 2002
Izobrazba
a) osnovna šola
b) poklicna šola
c) srednja šola oz gimnazija
d) višja oz visoka ali univerzitetna

v%
32
20
42
18
n = 112

28,6
17,9
37,5
16,0
100,0

Dejanski deleži po popisu 2002
za obalne obþine (v %)
23,2
28,1
31,5
17,2
100,0
Vir: popis 2002

Pri izobrazbeni strukturi anketiranih najveþji delež predstavlja srednješolska oz gimnazijska
izobrazba, sledi jim osnovnošolska in poklicna izobrazba. Najnižji je delež višje oziroma
visoke ali univerzitetne izobrazbe. ýe primerjamo deleže iz popisa 2002, opazimo najveþje
odstopanje pri deležu ljudi s poklicno izobrazbo, kjer sta si deleža kar 10 % narazen. Ostali
deleži so si bolj blizu, pri þemer je delež anketiranih s srednješolsko izobrazbo 6 % nad deležem iz popisa 2002, delež anketiranih z osnovnošolsko izobrazbo pa 5,4 % nad deležem iz
popisa 2002. Deleža najbolj izobraženih sta narazen le 1,2 %.
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Graf 22: Izobrazbena sestava anketiranih v primerjavi z dejanskim stanjem
40
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srednja šola oz gimnazija
(anketa)
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popis 2002
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univerzitetna (anketa)
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univerzitetna popis 2002
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Vir: popis 2002
4. Trenutni status?
Graf 23: Trenutni status anketiranih
Preglednica 21: Status anketiranih
Status
v%
a) dijak
26
23,2
b) študent
9
8,0
c) zposlen
51
45,5
d) upokojenec
20
17,9
e) nezaposlen
6
5,4
n = 112
100,0

50
45
40
35

dijak

30

študent

25

zposlen

20

upokojenec

15

nezaposlen

10
5
0

ýe pogledamo trenutni status anketiranih, opazimo, da skoraj polovica anketiranih predstavlja zaposlene ljudi. Sledi jim dokaj visok delež dijakov. Najmanj je anketa zajela
populacijo študentov in brezposelnih.
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5. Obþina bivanja?
Graf 24: Anketirani po obþini bivanja
Preglednica 22: Anketirani po obþini bivanja
Obþina bivanja
a) Izola
34
b) Koper
54
c) Piran
24
n = 112

Piran
21%

Izola
30%

Koper
49%

V petem vprašanju sem ljudi spraševal po njihovi obþini bivanja. Kot vidimo, predstavlja skoraj polovici anketiranih obþina bivanja mestna obþina Koper, kar je pravilno, saj prebivalstvo
obþine Koper predstavlja okoli 60 % vsega prebivalstva obalnih obþin. Delež ljudi z obþino
bivanja v Izoli je znašal 30 %, delež ljudi z obþino bivanja v Piranu pa 21 %.
6. Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate?
Preglednica 23: Najpogosteje uporabljeno prevozno sredstvo
v%
a) avtomobil
71
63,4
b) avtobus
24
21,4
c) vlak
0
0,0
d) motorno kolo
10
8,9
e) kolo
7
6,3
n = 112
100,0

Priþakovano je najveþji delež
ljudi, ki najpogosteje za prevoz
uporabljajo osebni avtomobil.
Njihov delež znaša 63,4 %.
Delež je sicer kar za okoli 17 %
nižji od deleža v grafu 5, vendar je tam prikazan naþin potovanja na delo, torej je obravnavana le delovno aktivna populacija, medtem ko je tu obravnavana vsa populacija. Torej tudi
skupina ljudi, ki še ne more vozi avtomobila, pa tudi upokojenci. ýe upoštevamo to, lahko še
enkrat potrdimo veliko navezanost prebivalcev obalnih obþin na osebni avtomobil. Delež ljudi, ki izmed vseh prevoznih sredstev najpogosteje uporabljajo avtobus znaša 21,4 %. Priþakovan je bil delež ljudi, ki kot svoje najpogostejše prevozno sredstvo uporabljajo vlak. Med
anketiranimi ni bilo nobenega. Rezultat je logiþen in priþakovan, saj železnica ne povezuje
obalnih obþin, konþa se namrež že v Kopru. Veþina lokalnega prebivalstva pa potuje vsak dan
na kratke razdalje znotraj obþine ali med kraji v obalnih obþinah, teh pa vlak ne »pokriva«. Iz
tega sledi, da se bo veþina nadaljnjih odgovorov, ko se bo vprašanje na našalo na trenutni javni potniški promet, nanašala na avtobusni javni potniški promet.
Delež ljudi, ki najpogosteje uporabljajo motorno kolo, je znašal 8,9 %, pri tem velja omeniti,
da je tu prevladovala mlajša populacija, predvsem dijaki. Podobno je bilo tudi pri kolesu, ki
ga najpogosteje uporablja 6,3 % anketiranih.
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Graf 25: Najpogosteje uporabljeno prevozno sredstvo
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7. Kako pogosto uporabljate sredstva javnega potniškega prometa?
Preglednica 24: Pogostnost uporabe javnega potniškega prometa
a) nikoli
b) nekajkrat na leto
c) obþasno (enkrat na mesec)
d) pogosto (enkrat na teden)
e) redno (veþkrat na teden)

24
26
22
11
29
n = 112

v%
21,4
23,2
19,7
9,8
25,9
100,0

Pri rezultatih o pogostnosti uporabe javnega potniškega prometa je prišlo do dokaj enakomerne porazdelitve odgovorov. Približno petina vprašanih nikoli ne uporablja sredstev javnega
potniškega prometa, podoben delež je takih, ki nanj stopijo nekajkrat na leto. Skupaj to
pomeni, da kar 44,6 % vprašanih nikoli ali zelo poredko uporablja sredstva javnega potniškega prometa.
Zvestih uporabnikov je le 25,9 %, kar se približno ujema z deležem najpogosteje uporabljenega prevoznega sredstva (vprašanje 6), kjer je delaž za avtobus znašal 21,4 %. 29,5 % vprašanih potuje s sredstvi javnega potniškega prometa od enkrat na mesec do najveþ enkrat na
teden.
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Graf 26: Pogostnost uporabe javnega potniškega prometa
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8. Kako ste zadovoljni z dosegljivostjo krajev v obalnih obþinah, kamor se najveþkrat
vozite s sredstvi javnega potniškega prometa?
Preglednica 25: Zadovoljstvo prebivalcev obalnih obþin z dosegljivostjo javnega potnišekga
prometa
a) zelo nezadovoljen
b) nezadovoljen
c) srednje zadovoljen
d) zadovoljen
e) zelo zadovoljen

9
19
36
41
7
n = 112

v%
8,0
17,0
32,1
36,6
6,3
100,0

S temi vprašanji sem poiskušal iskati vzroke za trenutno stanje ter tako odkriti možne rezerve,
kjer bi trenutna oblika javnega prometa postala za uporabnika bolj privlaþna.
Eden izmed zelo pomembnih dejavnikov, da se potencialni uporabnik odloþi za javno obliko
prevoza, je njegova dosegljivost. ýim bližja bo lokacija postajališþ cilju potovanja potnika,
tem bolj pogosto bo potnik izbral javni potniški promet kot obliko prevoza.
Rezultati nam pokažejo, da je v splošnem z dosegljivostjo zadovoljnih 75 % vprašanih. Zelo
zadovoljnih je bilo 6,3 %, zadovoljnih 36,6 % in srednje zadovoljnih 32,1 %. V splošnem
nezadovoljnih je bilo 25 % anketiranih, 17 % je bilo nezadovolnjih, 9 % pa zelo nezadovolnjih.
Iz rezultatov lahko sklepamo, da je veþini ljudi dosegljivost javnega potniškega prometa
ustrezna.
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Graf 27: Zadovoljstvo prebivalcev obalnih obþin z dosegljivostjo javnega potniškega prometa
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9. Kako ste zadovoljni s pogostostjo javnih prevoznih sredstev, ki jih najpogosteje uporabljate?
Preglednica 26: Zadovoljstvo prebivalcev obalnih obþin s pogostostjo javnega potniškega
prometa
a) zelo nezadovoljen
b) nezadovoljen
c) srednje zadovoljen
d) zadovoljen
e) zelo zadovoljen

10
28
40
30
4
n = 112

v%
8,9
25,0
35,7
26,8
3,6
100,0

Drugi zelo pomemben dejavnik, da se potnik odloþi za prevoz z javnim potniškim prometom,
je njegova pogostost. Veþja ko je, lažje lahko potencialni uporabnik prilagodi svoje dejavnosti
s prevozom do njih. V splošnem je s pogostostjo zadovoljnih 66,1 % anketiranih, 3,6 % je
zelo zadovoljnih, 26,8 % zadovoljnih in 35,7 % srednje zadovoljnih. 33,9 % vprašanih pa je s
pogostostjo javnega potniškega prometa v splošnem nezadovoljnih, 8,9 % je zelo nezadovoljnih 25 % pa nezadovoljnih. Veþina ankatiranih je zadovolnih s pogostostostjo javnega potniškega prometa, vendar je splošno zadovoljstvo s pogostostjo manjše kot splošno zadovoljstvo z
dosegljivostjo.

58

Graf 28: Zadovoljstvo prebivalcev obalnih obþin s pogostostjo javnega potniškega prometa
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10. Kako ocenjujete razporeditev postaj?
Preglednica 27: Mnenje prebivalcev obalnih obþin o gostoti postaj javnega potniškega prometa
v%
a) pregosta razporeditev
4
3,6
b) gosta razporeditev
2
1,8
c) primerna razporeditev
77
68,7
d) redka razporeditev
19
17,0
e) prepredka razporeditev
10
8,9
n = 112
100,0
Naslednji pomembnejši dejavnik je razporeditev postaj. ýe so postaje pregoste, je ustavljanje
prevoznega sredstva bolj pogosto in s tem povpreþna potovalna hitrost nižja, kar zmanjšuje
atraktivnost uporabe takega naþina prevoza. V primeru preredke razporeditve postaj, se poveþa povpreþen þas potnika, da pride peš do postaje ali iz nje. ýim veþji je ta þas manj privlaþna
je ta oblika prevoza.
Veþini (68,7 %) anketiranih je razporeditev postaj primerna. Le 5,4 % anketiranim se zdi v
splošnem razporeditev postaj gosta in 25,9 % v splošnem preredka. Kar pomeni, da je obstojeþa razporeditev primerna, veþ pa je ljudi, ki bi hoteli kakšno postajo veþ kakor manj
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Graf 29: Mnenje prebivalcev obalnih obþin o gostoti postaj javnega potniškega prometa
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11. Kako ocenjujete gneþo na sredstvih javnega potniškega prometa ob konicah (6:30 –
9:00, 14:00 – 17:00)?
Preglednica 28: Ocena gneþe na sredstvih javnega potniškega prometa ob konicah
a) zelo moteþa
b) moteþa
c) srednje moteþa
d) nemoteþa
e) zelo nemoteþa

11
17
39
34
11
n = 112

v%
9,8
15,2
34,8
30,4
9,8
100,0

Gneþa na sredstvih javnega potniškega prometa zmanjšuje dobro poþutje ob prevozu, zato je
tudi to pomemben dejavnik za odloþitev o uporabi javnega prevoznega sredstva za potovanje.
Gneþa je po navadi veþja ob jutranjih in popoldanskih konicah, zato me je zanimalo, kakšna
je ob konicah in kakšna zunaj njih.
Najveþji delež odgovorov je »padel« v kategorijo, da je gneþa na sredstvih javnega potniškega
prometa srednje moteþa. Tu je bil delež anketiranih 34,8 %. Delež ljudi, ki so gneþo na sredstvih javnega potniškega prometa v splošnem obþutili kot nemoteþo, je znašal 40,2 %, delež
tistih, ki so jo v splošnem obþutili kot moteþo, pa je znašal 25 %. Od tod sledi, da so ob konicah avtobusi dokaj polni, vseeno pa gneþa veþino ljudi ne moti oziroma je dokaj nemoteþa.
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Graf 30: Ocena gneþe na sredstvih javenga potniškega prometa ob konicah
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12. Kako ocenjujete gneþo na sredstvih javnega potniškega prometa v preostalem dnevu?
Preglednica 29: Ocena gneþe na sredstvih javnega potniškega prometa izven konic
v%
Ljudje gneþo zunaj konic dojemajo
0
0,0
kot bistveno manj moteþo kakor ob
8
7,1
konicah. Tako je gneþa v splošnem
24
21,4
nemoteþa 71,5 % vprašanim. Zelo
63
56,3
moteþa ni nikomur, moteþa 7,1 % in
17
15,2
srednje moteþa 21,4 % vprašanim.
n = 112
100,0
Ker je obþutek gneþe zunaj konic bistveno manj moteþ kot v njih, sklepam, da so zunaj konic sredstva javnega potniškega prometa
dokaj prazna.

a) zelo moteþa
b) moteþa
c) srednje moteþa
d) nemoteþa
e) zelo nemoteþa

Graf 31: Ocena gneþe na sredstvih javnega potniškega prometa zunaj konic
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13. Kako ste zadovoljni z oddaljenostjo postaje javnega potniškega prometa, ki jo najpogosteje uporabljate, od doma?
Zadovljstvo z oddaljenostjo od postaje je prav tako zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na
odloþitev o uporabi javnega potniškega prometa. Nezadovoljstvo zelo zniža možnost, da se bo
potencialni potnik odloþil za to obliko prevoza, zadovoljstvo pa jo poveþuje.
Kar 89,3 % vprašanih je v splošnem zadovoljnih z oddaljenostjo postaje od njihovih bivališþ,
18,7 % je srednje zadovoljnih, 42,9 % je zadovoljnih in 27,7 % je zelo zadovoljnih. V splošnem je nezadovolnih 10,7 % vprašanih, 6,2 je zelo nezadovoljnih z oddaljenostjo, 4,5 % pa je
nezadovoljnih.
Rezultati na to vprašanje so podobni rezultatom iz vprašanja 10, kjer se veþini zdi razporeditev postaj primerna. Kar pomeni, þe je razporeditev postaj ljudem primerna, bodo tudi zadovoljni z oddaljenostjo najbližje postaje od njihovega bivališþa.
Preglednica 30: Zadovoljstvo z oddaljenostjo od postaje
a) zelo nezadovoljen
b) nezadovoljen
c) srednje zadovoljen
d) zadovoljen
e) zelo zadovoljen

7
5
21
48
31
n = 112

v%
6,2
4,5
18,7
42,9
27,7
100,0

Graf 32: Zadovoljstvo z oddaljenostjo od postaje
45
40
35
30
25
20
15

zelo nezadovoljen
nezadovoljen
srednje zadovoljen
zadovoljen
zelo zadovoljen

10
5
0

62

14. Koliko þasa potrebujete do postaje, ki jo najpogosteje uporabljate?
Preglednica 31: Oddaljenost (v þasu hoje) do postaje ki jo najpogosteje uporabljate
v%
a) do 5 min
61
54,5
b) od 5 do 10 min
36
32,1
c) veþ kot 10 min
15
13,4
n = 112
100,0
To vprašanje je kljuþnega pomena. Z njim najprej ugotovimo, koliko je približno (v þasu
hoje) oddaljena postaja, ki jo najpogosteje uporabljajo. S kombiniranjem dejanske rabe javnega potniškega prometa (vprašanje 6 Æpredvsem avtobusa in vprašanja 7) lahko ocenimo pripravljenost hoje ljudi do postaje.
Veþ kot polovica vprašanih (54,5 %) do postaje, ki jo najpogosteje uporabljajo, potrebujejo
manj kot 5 minut hoje. 32,1 % ali slabi tretjini je njim najbližja postaja oddaljena med 5 in 10
minut, 13,4 % ljudem pa je najbližja postaja oddaljena veþ kot 10 minut hoje.
Veþ kot polovica ljudi potrebuje manj kot 5 minut hoje do najbližje postaje. Povpreþna hitrost
hoje zdravega þloveka znaša okoli 5 km/h, kar pomeni, da je veþini vprašanim najbližja postaja oddaljena manj kot 450 m. Delež ljudi, ki avtobus redno uporabljajo, znaša le 25,9 %, delež
ljudi, ki ga uporabljajo vsaj enkrat na mesec ali veþ pa 55,4 %. ýe sklepamo, da je oddaljenost od postaje eden izmed kljuþnih vzrokov za odloþitev za uporabo prevoznega sredstva,
potem ugotovimo, da oddaljenost 450 m od postaje zagotavlja, da bodo to obliko prometa
ljudje uporabljali zelo redko. To kaže, da se ljudje, katerim je najbližja postaja oddaljena veþ
kot 5 minut, ne bodo nikoli odloþili za uporabo javnega potniškega prometa.
Graf 33: Oddaljenost (v þasu hoje) do postaje, ki jo najpogosteje uporabljate
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15. Koliko znaša vaš povpreþni potovalni þas na najpogostejšo potovalno destinacijo (npr.
delovno mesto ali izobraževalno ustanovo). To pomeni od vrat do vrat Æ npr. od hišnih vrat do vrat službe; potovalni þas vkljuþuje iskanje parkirnega mesta, hoja, vsakodnevne gneþe, þakanje na postaji, ... ter þas prabljen za vožnjo?
Najveþ vprašanim (47,3 %) znaša
povpreþen potovalni þas med 15 in
30 minut, 31,2% vprašanim pa manj
kot 15 minut. 16,1 % potuje na najpogostejši cilj med 30 in 45 minut,
5,4 % pa nad 45 minut. Rezultati se
moþno razlikujejo od podatkov,
pridobljenih v popisu 2002 (glej
poglavje ýas potovanja na delo),
vendar podatki niso primerljivi. Popis je upošteval le delovno aktivno prebivalstvo in þas njihove poti na delo. Pri moji anketi sem zajel celotno populacijo ter þas potovanja na najpogostejšo destinacijo.

Preglednica 32: Celoten povpreþen potovalni þas na
najpogostejšo potovalno destinacijo
v%
a) do 15 min
35
31,2
b) med 15 in 30 min
53
47,3
c) med 30 in 45 min
18
16,1
d) nad 45 min
6
5,4
n = 112
100,0

Da bi bila obalna mestna železnica dobro zasedena, bi moral biti potovalni þas z njo približno
enak ali manjši kot je z osebnim avtomobilom. Lahko pa bi bil nekoliko daljši, þe bi imel še
druge pozitivne lastnosti, kot je na primer cenovna ugodnost. Cenovna ugodnost bi zelo vplivala na koliþino prepeljanih potnikov, saj danes v slovenskih obalnih krajih zelo primanjkuje
parkirnih mest. Poleg tega pa bi se ob uporabi javnega naþina prometa prihranilo pri denarju,
ki bi se sicer porabil za bencin in parkiranje. Mednarodne primerjave pokazale so namreþ
pokazale, da na izbor prometnega sredstva bolj vplivajo stroški za uporabo osebega avtomobila kot pa subvencije javnega prometa (Mestna železnica v Ljubljani, 1989).
Graf 34: Celotni povpreþen potovalni þas na najpogostejšo potovalno destinacijo
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16. Cilj te diplomske naloge je iz družbenogeografskega vidika ocenit možnost vzpostavitve obalne železnice. Obalna železnica naj bi povezovala slovenska obalna mesta,
zaþela bi se pri letališþu Portorož ter se eventuelno navezovala na Trst. Kakšno je vaše
mnenje o tej ideji?
Preglednica 33: Mnenje o vzpostavitvi obalne železnice
a) pozitivno, jo podpiram
95
b) negativno, je ne podpiram
17
n = 112
Ob koncu ankete sem ljudi seznanil s predmetom preuþevanja pri svoji diplomski nalogi in
jim predstavil idejo, o vzpostavitvi tirne oblike javnega potniškega prometa skozi obalne
obþine ter jih nato vprašal za njihovo mnenje o tej ideji.
85 % ljudem se je zdela anketa zanimiva in so jo podprli. Med razlogi, zakaj idejo podpirajo,
je veliko ljudi poudarilo, da bi bila taka oblika prometa hitrejša. Enostavno in hitro bi se prišlo
tudi v Trst. Nekaj jih je poudarilo, da je tak naþin prometa ekološko zelo þist in da bi se s tem
zmanjšala uporaba avtomobilov. Kljub naþelni podpori sta se pri nekaterih porajali vprašanji
predvsem o rentabilnosti in prevelikem zaþetnem vložku za vzpostavitev.
15 % pa je izrazilo odklonilno mnenje in ideje ni podpiralo. Med argumenti je bil predvsem
razgiban teren, ki bi že tako drago investicijo še bolj podražil, po vzpostavitvi pa naj ne bi bil
rentabilen.
Graf 35: Mnenje o vzpostavitvi obalne železnice
je ne podpiram
15%

jo podpiram
85%
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17. V primeru, da bi prišlo do vzpostavitve obalne železnice, koliko þasa bi bili pripravljeni hodit na postajo te oblike javnega potniškega prometa, da bi ga redno uporabljali
(2-3 krat tedensko)?

Preglednica 34: Pripravljenost anketiranih
za hojo do postaje obalne železnice
v%
a) do 5 min
20
17,9
b) od 5 do 10 min
29
25,9
c) veþ kot 10 min
63
56,2
n = 112
100,0

S tem vprašanjem sem hotel izvedeti, ali bi zaradi
spremembe oblike oz. dopolnitve ponudbe javnega
potniškega prometa z obalno mestno železnico, prišlo tudi do sprememb v potnikovi pripravljenosti
hoditi dalj do postaje. Torej porabiti veþ þasa, kakor
so ga ljudje obalnih obþin pripravljeni porabiti danes.

Iz rezultatov na vprašanje 7 (Kako pogosto uporabljate sredstva javnega potnišekga prometa?) je razvidno, da javni potniški promet redno, torej
veþ kot enkrat na teden, uporablja slabih 26 % vprašanih (25,9 %). Pri tem pa velja omeniti,
da ima danes do postaje javnega potniškega prometa veþ kot polovica vprašanih (54,5 %)
manj kot 5 minut.

Rezultati nakazujejo na veliko pripravljenost hoditi dalj do postaje nove oblike prometa, saj bi
bilo za redno uporabo te oblike prometa (vsaj 2 krat tedensko) 56,2 % ljudi pripravljenih
hoditi veþ kot 10 minut, kar znaša najmanj 900 metrov, 25,9 % ljudi bi bilo pripravljeni hoditi
med 5 in 10 minut, kar znaša približno med 450 in 900 metri. 17,9 % ljudi bi bilo pripravljenih hoditi manj kot 5 minut ali manj kot 450 metrov.
Graf 36 prikazuje primerjavo, koliko bi bili ljudje pripravljeni hodit na postaje obalne mestne
železnice, da bi to obliko prometa uporabljali najmanj 2 krat tedensko in koliko jim je danes
oddaljena najbližja avtobusna postaja, pri þemer jih redno (vsaj 2 krat na teden) avtobus uporablja le 25,9 % vprašanih.
Od tod sledi, da bi bile lahko postaje nove oblike prometa bistveno bolj redke, zasedenost s
potniki pa bistveno veþja.
Graf 36: Pripravljenost anketiranih za hojo do postaje obalne železnice v primerjavi s sedanjo
oddaljenostjo od najbližje postaje avtobusa
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12. OBALNA MESTNA ŽELEZNICA IN PREDLOG TRASE LETALIŠýE PORTOROŽ – ŠKOFIJE (TRST)
Za primerjavo, za prevoz 50 000 potnikov na uro v eno smer potrebujete:
•

175 m široko cesto samo za osebna vozila ali

•

35 m široko cesto samo za avtobuse ali

•

9 m široko progo podzemne železnice (Mezghani, 2006).

Slika 14: Ponazoritev porabe površine za prevoz enakega števila potnikov

Vir: Mezghani, 2006
Strategija za uspešno delovanje obalne mestne železnice
Obalna mestna železnica ne bi smela pomeniti zamenjavo obstojeþega javnega potniškega
prometa, ampak njegovo dopolnitev. Za njeno uspešno delovanje bi morali:
o zagotoviti takšno stopnjo subvencije (þe bi bila potrebna), da bi bila cena vozovnice
optimalna,
o zagotoviti enostavnost uporabe, zadovoljivo pogostost in toþnost vozil obalne železnice,
o zagotoviti optimalno dostopnost vsem skupinam prebivalstva in turistom,
o zagotoviti podoben ali manjši potovalni þas v primerjavi z osebnim avtomobilom,
o zagotoviti enotne vozovnice za vse vrste javnih prometnih sredstev ter takšno tarifno
politiko, da bi bilo možno prestopanje z enega prometnega sredstva javnega prometa
na drugega, saj preveþ razliþnih vozovnic naredi potovanje zapleteno in daje obþutek,
da je javni prevoz drag,
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o zagotoviti povezavo sedanjega mestnega, regionalnega in mednarodnega javnega potniškega prometa z obalno mestno železnico v neloþljivo celoto tako, da bi uskladili
vozni red ter uredili prestopna mesta (skupne postaje mestne obalne železnice in druge
oblike javnega prometa),
o uvesti enotni informacijski sistem, ki bi omogoþal naþrtovanje potovanj (www), med
potjo najavljal postaje ter obvešþal o morebitnih motnjah, nudil informacije ob prestopu in potnika po konþani vožnji informiral o mestu postajališþa,
o postaje obalne mestne železnice povezati s potmi za pešce in kolesarje,
o na obalni mestni železnici zagotoviti prostor za brezplaþen prevoz kolesa oziroma na
veþjih postajališþih zagotoviti varne kolesarnice,
o v obmoþju pomembnejših prestopnih toþk obalne mestne železnice zagotoviti ustrezno
število parkirišþ za uveljavitev sistema parkiraj in se pelji,
o umestiti obalno mestno železnico kot del turistiþne ponudbe, ki bi turistu koristila kot
povezovalec razliþnih naravnih in kulturnih prvin, ki jih ponujajo obalne obþine.
Slika 15: Primer ureditve prestopnega mesta

Vir: Mezghani, 2006
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12.1. Predlog trase
Eden izmed ciljev moje diplomske naloge je bil, da bi na podlagi pridobljenega znanja in
informacij predlagal potek trase mestne železnice skozi obalne obþine. Moja diplomska naloga je družbeno geografska, zato so bili poglavitni razlogi za njen potek družbeno-geografsko
obarvani. V nalogi se nisem posveþal prouþevanju konfiguracije terena, zato je imel ta segment pri doloþitvi trase manjši pomen, kot bi ga imel sicer.
Iz definicije mestne železnice smo spoznali, da gre za obliko prometa, ki vozi po lastni vozni
površini, ki je (þe se le da) namenjena le njej. Zato sem pri poteku trase iskal pot, da ki bi med
vožnjo zagotovila þim manj interakcij z ostalim prometom. To bi ji zagotavljalo dovolj veliko
potovalno hitrost, v morebitnih križišþih, bi ji morali zagotoviti prednost.
Slika 16: Vizijska slika obalne mestne železnice

Avtor: Alja Piry
Pri poteku trase sem velik poudarek dal trasi stare obalne železnice (Trst – Poreþ). To pa zato,
ker bi pri umestitvi projekta bila sama implementacija, še posebej z vidika odkupa zemljišþ,
najlažja. Ob enem pa ponuja ta trasa sklenjeno površino v neposredni bližini obalnih mest.
Mesta postajališþ so bila izbrana na podlagi lege naselij ob progi, lege starih mestnih jeder ter
lege družbeno pomembnih objektov (npr. bolnišnica Izola, železniška postaja Koper, letališþe
Portorož). Cilj je bil umestiti progo tako, da bi zajela kar najveþje število vseh ciljnih skupin:
delavci (delovni migranti), dijaki in študentje, upokojenci ter turisti. Prav tako je pri umestitvi
postajališþ veljalo posebej poudariti dostopnost s peš hojo ter nemotoriziranimi prevoznimi
naþini, kot so kolo, voziþki in drugi, kot tudi z osebnimi prevoznimi sredstvi, za katera bi bilo
69

potrebno na prestopnih toþkah zagotoviti ustrezno število parkirnih mest. Zato je imel
pomembno težo pri umestitvi postaj podatek iz ankete pri vprašanju št. 17 o minimalni oddaljenosti postaje mestne železnice, pri katerem je veþ kot 56 % vprašanih odgovorilo, da bi bili
pripravljeni do postaje obalne mestne železnice hoditi 10 minut ali veþ, kar pomeni veþ kot
900 metrov. Na podlagi odgovorov sem doloþil radij (1000 m), ki je orisal vplivno obmoþje
doloþene postaje. To je obmoþje s katerega bi bili ljudje pripravljeni hoditi peš do postaje in
to obliko prometa uporabljati redno. Znotraj njega pa še 500meterski pas, ki oznaþuje obmoþje, ki bi bilo od postaje obalne mestne železnice oddaljeno okoli 5 minut hoje. Pri tem sem
gledal, da se je, na prebivalsveno gostejših obmoþjih, zunanji (1000meterski) radij postaje
dotikal (ali bil zelo blizu) radija naslednje postaje. Na ta naþin bi lahko obalna mestna železnica v svoje vplivno obmoþje zajela najveþji delež vseh prebivalcev obalnih krajev. To bi
pomenilo, da bi bila zraþna razdalja med dvema postajama, v prebivalstveno gostejših obmoþjih, maksimalno 2000 m.
Karta 4: Predlog trase obalne mestne železnice letališþe Portorož – Škofije (Trst)

Pri umestitvi trase sem v enem delu prišel do podobnih ovir kakor ljudje, ki so umešþali traso
nekdanje obalne železnice. Kako zaradi zelo težavne dostopnosti vkljuþiti v traso turistiþno in
prebivalstveno izjemno pomembni naselji Portorož in Piran? Druga težava pa je bila, kako v
traso vkljuþiti bolnišnico Izola? Zato sem se odloþil, da bom traso podal v obliki dveh možnosti, pri þemer bi bila pri eni, kraja Portorož in Piran vkljuþena v traso, pri drugi pa ne ter enako bolnišnica Izola. Trasa, ki krajev Piran in Portorož ter bolnišnice Izola ne bi vkljuþevala, bi
bila bistveno cenejša, zato sem jo oznaþil kot osnovno traso. Trasa, ki kraja Portorož in Piran
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ter bolnišnico Izola vkljuþuje, sem oznaþil kot traso B. Pri tem velja, da segment osnovne
trase od zaþetka trase B in njegovega zakljuþka, ne bi obstajal. Tako na primer ne bi obstajal
segment trase, ki bi potekal ob obali med Koprom in Izolo, þe bi bila trasa speljana tako, da bi
povezovala bolnišnico Izola. A kljub temu, da bi bila osnovna trasa bistveno cenejša, bi bila
smiselna le izvedba trase B, saj bi izkljuþenost tako pomembnih postajališþ bila nedopustna.
S prej opisanimi kriteriji sem doloþil naslednje postaje (glej karto 4 in prilogo 2): Letališþe
Portorož, Seþa, Lucija, po trasi B bi sledil Portorož, Piran, medtem ko v segmentu brez trase
B ne bi bilo nobene postaje. Sledila bi postaja Strunjan, Jagodje in Izola. Za postajo Izola, bi
ob vkljuþitvi trase B, sledila postaja Bolnica Izola, ter ob vkljuþitvi trase B na osnovno traso
postaja Žusterna – Semedela. Sledila bi postaja Koper, Železniška postaja Koper, Bertoki,
Dekani in Škofije.
Moja diplomska naloga se je osredotoþala na možnost vzpostavitve mestne obalne železnice v
obmoþju slovenskih obalnih obþin, a vseeno je potrebno poudariti, da bi bilo za obalno mestno železnico izjemnega pomena, þe bi se nadaljevala naprej kakor njena starejša sestra, ki se
je konþala v Trstu.
12.1

Opisi postajališþ

Tu sem podrobneje opisal mesta postajališþ ter razloge zanje. Vse postaje, razen Bolnice Izola, so umešþena v kraje ali ob njih, ki bi lahko bili zaradi svojih kulturno-zgodovinskih znaþilnostih atraktivni za obisk gostov, ki bi letovali v obalnih obþinah, zato tega pri vsaki postaji
posebej ne bom omenjal. Pri opisih krajev bom omenjal tudi število prebivalcev, torej ljudi,
za katere bi lahko bila doloþena postaja vsakodnevno vstopno/izstopno mesto. Pri postajah
bom navedel tudi nekatere izobraževalne, kulturne, športne, zdravstvene, trgovske itd objekte
oziroma površine, ki bi lahko za domaþe in gostujoþe ljudi predstavljale pomemben cilj potovanja.
- Letališþe Portorož
Lega letališþa bi nudila obalni mestni železnici enostaven dostop do njega. Na ta naþin bi lahko letališþe še bolj približali njegovim uporabnikom. Njegova ponudba bi s povezavo z obalno mestno železnico in orgnizirano promocijo postala še lažje dostopna turistom, pa tudi
domaþinom. Poleg tega pa bi vzpostavljena obalna mestna železnica ponujala eleganten prevoz ljudi, ki bi na letališþu z morebitnimi komercialnimi leti pristajali ali vzletali.
V neposredni bližini postaje je tudi Krajinski park Seþoveljske soline, ki bi z obalno mestno
železnico lažje privabil domaþine ob pravilni informiranosti pa tudi goste, ki bi letovali na
naši obali. V neposredni bližini postaje je kraj Seþovlje, v njeni bližnji okolici pa kraj Parecag, ki sta v glavnem bivalna kraja in imata skupaj 1500 prebivalcev (popis 2002).
- Seþa
Postaja je predvsem izbrana, ker lahko na tem mestu elegantno umestimo kilometerski radij.
Leži v kraju Seþa, ki je v glavnem bivalno naselje, ki ima okoli 1000 prebivalcev (popis
2002).
- Lucija
Lucija je veþje bivalno, turistiþno pa tudi zaposlitveno (predvsem storitve) naselje s približno
6000 prebivalci (popis 2002), ki je sklenjeno z bližnjim Portorožem. Postaja bi bila postavlje-
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na v neposredni bližini nakupovalnega centra, zdravstvenega doma in doma starejših obþanov. V bližini je marina Portorož, rekreacijske površine, kamp in hoteli.
- Portorož
Zaradi velike turistiþne zgostitve se tu postaja pojavi že po približno 1500 m za postajo Lucija
v centru Portoroža. Portorož je znan po mnogih tipih turizma (igralniški, zdraviliški, kongresni, itd), zaradi veliko turistiþne infrastrukture je Portorož tudi zaposlitveno središþe. Poleg
tega je v bližini postaje še kopališþe, dijaški dom, gimnazija, srednja pomorska šola ter dve
fakulteti. V bližini je tudi avditorij, kjer še posebej poleti potekajo mnoge kulturne prireditve.
Zaradi znaþilnosti kraja bi bil posebej tu velik del potnikov, ki bi vstopali/izstopali, turistov.
Prebivalcev je okoli 3000 (Portorož, 2011).
- Piran
Je staro pristaniško mesto. Je tudi zaposlitveno mesto mnogih ljudi zaposlenih predvsem v
terciarnem in kvartarnem sektorju. V neposredni bližini postaje bi bil zdravstveni dom, upravne ustanove, gimnazija, rekreacijske površine in pokopališþe. Tudi tu ima turizem pomembno vlogo z mnogimi nastanitvenimi objekti in kopališþem. Po popisu leta 2002 je imel Piran
okoli 4100 prebivalcev.
Proga bi, þe bi bila speljana do Pirana, morala za postajo zaviti v predor dolg veþ kot 1000 m.
- Strunjan
Strunjan je kraj s približno 600 prebivalci. Je znan zdraviliški in turistiþni kraj, kjer je kopališþe, turistiþni kamp in veþ hotelov. Zaradi lege naselja tu postaja ne bi mogla stati povsem
blizu naselja. Od njega bi bila oddaljena okoli 600 m in bi stala na robu strunjanskih solin, ki
so del Krajinskega parka Strunjan, del katerega je tudi naravni rezervat. Postaja bi lahko tako
turistom pomenila izhodišþe za kratke izlete. Od tu bi proga zavila v notranjost ter skozi Poreþankin predor Šalet.
- Jagodje
Naselje Jagodje je predvsem bivalno naselje z nekaj hotelskimi kapacitetami, ter kopališþem.
Naselje je sklenjeno z bližnjo Izolo. Ima okoli 2200 prebivalcev.
- Izola
Zaradi bližine Jagodja bi bil tudi tu razmak med postajama le okoli 1500 m .Izola je mesto z
okoli 11 000 prebivalci. Je bivanjsko, zaposlitveno (sekundarni, terciarni in kvartarni sektor),
izobraževalno, upravno, kulturno in turistiþno mesto. Postajo sem umestil v bližini stadiona.
V neposredni bližini so še druge rekreacijske površine, pokopališþe, na drugi strani pa obrtnoindustrijska cona. V bližini so še upravne ustanove, zdravstveni dom, dijaški dom, dve srednji
šoli, kopališþe, avtokamp ter nekaj hotelov.
- Bolnica Izola
Vkljuþitev bolnice Izola v traso obalne mestne železnice, bi bila izjemnega pomena, saj je
bolnišnica Izola osrednji bolnišniþni objekt obalnih obþin, poleg tega pa je pomembna tudi za
nekatere obþine v notranjosti. Z vkljuþitvijo bolnišnice Izola bi mnogim potnikom olajšali
dostop do bolnišniþnih storitev. Poleg tega je na istem mestu srednja in visoka zdravstvena
šola, tako da bi bili potniki tudi uþenci ter zaposleni v bolnici in šolah.
- Žusterna – Semedela
Postaja Žusterna – Semedela bi bila ena od treh postaj obalne mestne železnice v urbanem
obmoþju Kopra. Razdalje med postajami bi bile tu okoli 1000 m.
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Žusterna je danes predvsem turistiþno in morsko športno – rekreativno naselje. Skupaj s
Semedelo je danes Žusterna stanovanjska þetrt Kopra. Tu je kopališþe, hotel, bazeni in drugi
turistiþni športni objekti.
- Koper
Mesto Koper je najveþji kraj v obmoþju obalnih obþin, saj je po popisu 2002 imel okoli 24
000 prebivalcev. Je bivanjsko, zaposlitveno (sekundarni, terciarni in kvartarni sektor), izobraževalno (univerzitetno), kulturno, upravno in turistiþno središþe. Postaja bi stala na robu starega mestnega jedra tako, da bi v njeno ožje vplivno obmoþje prišle vse izobraževalne ustanove v starem delu mesta (fakultete in srednje šole), zdravstveni dom, tržnica, kopališþe,
rekreacijske površine, upravne ustanove in nakupovalno središþe.
- Železniška postaja Koper
S postajališþem na železniški postaji Koper, bi povezali železniško omrežje Slovenije (ki se
danes v Kopru zakljuþi) s progo obalne mestne železnice. S tem bi še dodatno vzpodbudili
uporabo javnega potniškega prometa. Tu bi tako nastal potniški center, saj je na istem mestu
tudi avtobusna postaja Koper. V neposredni bližini postaje bi bil tudi Naravni rezervat Škocjanski zatok, ki bi lahko predstavljal tudi turistiþno zanimivost. V vplivnem obmoþju postaje
bi bilo tudi pokopališþe Koper. Od tu dalje bi šla proga ob progi železnice, ter se pred Bertoki
od nje loþila.
- Bertoki
Kraj Bertoki spada že v suburbano obmoþje Kopra in s svojimi 1000 prebivalci predstavlja v
glavnem bivalno naselje. V kraju je tudi nekaj gospodarskih objektov (industrijska cona
Srmin). Postaja obalne mestne železnice bi se tu ustavila na njegovem severozahodnem robu.
S svojim širšim vplivnim obmoþjem pa bi zajela tudi veþji del naselja Prade.
- Dekani
Tudi Dekani spadajo v suburbano obmoþje Kopra in imajo okokil 1500 prebivalcev, ki pa so
zaradi nekaj gospodarskih objektov poleg bivalnega tudi zaposlitveno naselje. (popis 2002).
Postaja bi se tu ustavila v dekanskem gospodarskem obmoþju, ki je od središþa kraja oddaljen
okoli 500 m.
- Škofije
Škofije so kraj, ki se deli na Spodnje in Zgornje Škofije. Obalna mestna železnica bi, þe bi
upoštevali traso Poreþanke, prišla bližje Spodnjim Škofijam. V njeno celotno vplivno obmoþje pa bi prišle tudi Zgornje Škofije in veþji del kraja Plavje. Skupaj imata kraja Spodnje in
Zgornje Škofije okli 2 000 prebivalcev.
To bi bila tudi zadnja postaja obalne mestne železnice, ki pa je bila zamišljena tako, da bi se
od tu dalje nadaljevala proti Trstu. Obalne obþine imajo skupaj okli 80 000 prebivalcev, kraji
ki bi spadali v neposredno vplivno obmoþje obalne mestne železnice pa so imeli po popisu
2002 le slabih 60 000 prebivalcev. Zato bi obalna mestna železnica, težko dosegala rentabilnost. V kolikor bi se povezala s Trsom bi to pomenilo dodatnih 210 000 ljudi, kar pa bi rentabilnost zagotovilo. Ob enem pa bi še bolj povezali in zbližali slovenske obalne kraje z italijanskimi.
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13. ZAKLJUýEK
Obmoþje obalnih obþin se ponaša z veþkot sto letno prisotnostjo organiziranega javnega potniškega prometa. Tako je na njenih tleh vozil že tramvaj in trolejbus. Skozi celotno obalo pa
je bila speljana obalna železnica. Danes vlogo lokalnega javnega prevoza opravljajo le avtobusi podjetja Veolia Transport Dolenjska in Primorska. Po podatkih statistiþnega urada znaša
v obalnih obþinah delež dnevnih vozaþev, ki uporabljajo javni potniški promet, med 10 in 20
% (Gabrovec, Bole, 2009). Po podatkih mojega anketiranja pa naj bi bil delež ljudi, ki redno
uporabljajo javni potniški promet, 25,9 %.
Anketa je potrdila, da je prebivalstvo obalnih obþin moþno navezano na osebni avtomobil.
Stopnja motorizacije je za obalne obþine leta 2008 znašala že 565, medtem ko je bila leta
2007 stopnja motorizacije še na ravni države 501. ýeprav je 75 % vprašanih zadovoljnih z
dosegljivostjo krajev, kamor potujejo z javnim potniškim prometom, 66 % vprašanih zadovoljnih s pogostostjo voženj javnega potniškega prometa, 69 % vprašanih zadovoljnih z razporeditvijo postaj in 89 % zadovoljnih z oddaljenostjo postaje javnega potniškega prometa od
njihovega prebivališþa, le þetrtina prebivalstva obalnih obþin redno uporablja avtobus.
Trenutno stanje javnega potniškega prometa potencialnega potnika enostavno ne pritegne, da
bi ga redno uporabljal. ýe hoþemo, da bi se delež uporabnikov javnega potniškega prometa
dvignil, rešitve, kot kaže, ne prinašajo avtobusi. Zato bi bila potrebna nadgradnja ponudbe
javnega potniškega prometa.
V Regionalnem razvojnem programu Južne Primorske 2007 – 2013 sta dva glavna cilja regije
ureditev sodobnih oblik prometa in poveþanje gospodarske moþi. A ob vprašanju: Kateri so
vse programi, ki se navezujejo na javni potniški promet v obmoþju obalnih obþin?, ki sem ga
zastavil na Regionalnem razvojnem centru Koper, so mi je odgovorili le, da so v okviru razpisa programa þezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija prijavili projekt MOBIS (ki se deloma nanaša tudi na krepitev privlaþnosti javnega potniškega prometa) , rezultati pa naj bi bili
znani konec januarja 2010. Ker januarja 2010 projekt ni bil izbran za sofinanciranje iz Programa Slovenija-Italija, je njegova izvedba zamegljena. Zato sem mnenja, da prometno
obmoþje Južne Primorske bolj stremi k strategiji nadaljevanja dosedanjega razvoja, ki zahteva
bistveno veþ parkirišþ ter nove ceste kot pa k strategiji pospeševanja javnega prometa.
Mestna železnica je oblika prometa, ki je znaþilna za srednje velika mesta, ki štejejo nad 200
000 prebivalcev, a jo imajo tudi mesta z bistveno manjšim številom prebivalcev. Je ekološko
zelo sprejemljiva oblika prometa, saj jo v veliki veþini primerov poganja elektrika. Poleg tega
pa jo odlikujejo še hitrost, varnost, toþnost, atraktivnost, udobnost ter nizka raven hrupa. Je
tudi zelo prilagodljiv naþin prometa, saj zmore premagovati veþje naklone in ostrejše zavoje
kot navadna železnica. Predvsem zaradi slednjega se dobro znajde na mestnih ulicah, hitrost
pa ji zagotavlja umestitev na lastno vozišþe. Poleg tega, da je tirni promet dokazano privlaþnejši od avtobusnega, so naštete kvalitete tega prevoznega sredstva moþan argument, da bi ta
oblika prometa lahko konkurirala osebnemu avtomobilu.
Obalna mestna železnica bi poskušala svoje uporabnike iskati med šolajoþo populacijo, (za
katero je znaþilno, da veþina še nima osebnega avtomobila oziroma ga še ne more voziti),
delovno aktivno populacijo in med starejšo populacijo (ki poþasi veþ ne uporablja avtomobilov kot vozniki). Prebivalstvo obalnih obþin šteje skupaj okoli 80 000 prebivalcev. Zanj je
znaþilno, da se stara, se pa zaradi imigracije rahlo poveþuje. Preko 80 % delovno aktivnega
prebivalstva obalnih obþin se dnevno vozi na delo z osebnim avtomobilom, javni potniški
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promet jih uporablja le okoli 5 %. Med popisoma 1991 in 2002 se je delež uporabnikov javnega potniškega prometa med dnevnimi vozaþi – zaposleni – zmanjšal med 18 in 25 %, med
dnevnimi vozaþi – uþenci in študenti – pa se je uvrstil v kategorijo zmanjšanja med 20 in 40
%. Vplivno obmoþje obalne mestne železnice bi zajelo kraje, ki so po popisu 2002 imeli skupaj okoli 60 0000 prebivalcev.
Obalne obþine imajo letno skoraj 600 000 prihodov turistov in preko 2 000 000 noþitev. Glede na to, da je turizem v obalnih obþinah dejaven þez celo leto (z vrhuncem poleti), bi tudi ta
skupina ljudi ob primerni promociji in organiziranosti lahko prispevala delež k skupnemu
številu prevoženih potnikov.
Da bi vse naštete skupine ljudi novo obliko prometa redno uporabljale, bi le-ta morala zagotavljati dostopnost do vseh pomembnih krajev ter družbeno pomembnih ustanov (izobraževalne ustanove, zdravstvene ustanove, nakupovalna središþa, upravne ustanove, krajinski parki, turistiþni objekti itd.). Vsaka izkljuþenost bi pomenila nižjo raven storitev. Zato bi bilo
odloþilnega pomena, da bi se zaþrtala daljša trasa (trasa B), ki bi vkljuþevala turistiþno zelo
aktiven Portorož, Piran in osrednji bolnišniþni objekt, bolnišnico Izola, ki je poleg tega še
izobraževalna ustanova.
Kljub temu da bo po mojih predvidevanjih letališþe Portorož ostalo predvsem športno letališþe, bi bila navezava obalne mestne železnice velika pridobitev za letališþe in za bližnji Krajinski park Seþoveljske soline, saj bi ju na ta naþin na privlaþen naþin približala turistom in
domaþemu prebivalstvu. Velika družbena pridobitev bi bila tudi postaja obalne mestne železnice na železniški postaji Koper. Na tem mestu bi se tako združil železniški in avtobusni promet z mestno železnico v potniški center.
Mesto Vélez-Málaga (74 000 prebivalcev) je leta 2006 vzpostavilo 4,6 km dolgo progo obalne mestne železnice, ki je stala 18 milijonov €, kar pomeni skoraj 4 milijone € na km proge.
Samo leta 2007 je izguba obalne mestne železnice znašala 700 000 €. Predlagana trasa obalne
mestne železnice na obmoþju slovenskih obalnih obþin je dolga približno 32 km. Ob predpostavki, da bi tudi tu kilometer proge imel podobno ceno, bi vzpostavitev obalne mestne železnice stala preko 125 milijonov €. Vendar bi tu ceno gradnje še poviševala nenaklonjena konfiguracija terena. Za primerjavo, za leto 2010 je znašal proraþun Mestne obþine Koper dobrih
74 milijonov €. Ob pravem pristopu in volji bi lahko velik delež sredstev dobili iz evropskih
skladov. V mestu Vélez-Málaga je bila obalna mestna železnica v celoti financirana iz evropskih skladov.
Kljub velikim družbenim koristim, ki bi jih ekološko zelo sprejemljiva obalna mestna železnica prinesla, je moja delovna hipoteza zavrnjena. Vplivno obmoþje obalne mestne železnice
ne bi moglo zagotoviti rentabilnosti, ampak zelo verjetno velike izgube.
Edina rešitev bi bila povezava preko meje do Trsta (205 000 prebivalcev). Na ta naþin bi
omrežje dobilo novo kvaliteto, saj dnevne migracije potekajo med kraji z obeh strani meje.
Obenem bi zagotovilo dovoljšnje število ljudi, kar bi omogoþilo rentabilnost ali znosnešo
izgubo. Po drugi pa vzpostavitev obalne mestne železnice bila možnost, da bi obmoþje zadihalo kot celota.
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14. SUMMARY
Public transport has been present in the area of coastal municipalities for over one hundred
years. In the past, tram and trolleybus were already a part of the transport system. Throughout
the coastal area, a railway was put in place, but today only buses of the Veolia Transport Dolenjska in Primorska company accommodate the need for local public transport. According to
data from the Bureau of Statistics, the share of people commuting by using public transport in
coastal municipalities is between 10 % and 20 % (Gabrovec, Bole, 2009). According to my
own survey, the share of people regularly using public transport is around 25, 9 %.
The results of the survey have confirmed that people in coastal areas rely heavily on their cars
in terms of transport. The level of motorization for coastal municipalities was as high as 565
in 2008, while it was 501 in 2007 on the national level. Although 75 % of people surveyed
said they were satisfied with the accessibility of different places via public transport, 66 %
stated they were pleased with the frequency of rides of public transport, 69 % said they were
satisfied with the locations of bus stops and 89 % stated they were content with the distance
between a public transport station and their place of residence, only one quarter of people in
coastal municipalities use the bus regularly. The current state of public transport does not
draw in potential passengers to regularly use public transport. If we want the number of public
transport users to rise, we should not look for an answer in the bus system. For that reason,
expanding the services of the public transport system would be necessary.
In the Regional Development Programme of South Primorska 2007 – 2013, the two major
goals for the region are to implement modern forms of transport and increase economic
power. However, when I posed the question “What are the programmes on public transport in
the area of coastal municipalities?” at The Regional Development Centre in Koper, the only
response I received was that they had applied for funding of the MOBIS project (which also
includes broadening the appeal of public transport) at the call for tenders within the international Slovenia-Italy cooperation programme. The results were to be announced at the end of
January 2010. Since the project was not chosen for financial support from the Slovenia-Italy
Programme, it has not been implemented yet. Therefore, I believe that in terms of traffic the
area of South Primorska pursues a strategy of continuing current trends in development that
consequently demand significantly more parking spaces and new roads, rather than a strategy
of promoting the use of public transport.
Light rail is a form of transport typically used in cities of medium size with above 200,000
inhabitants, but cities with less population tend to have it as well. It is an ecologically acceptable form of transport because it is in most cases powered by electricity. It also has many
other attributes, namely speed, safety, punctuality, general appeal, comfort and low noise levels. In addition, it is a highly adjustable means of transport for it can manage sharper inclines
and steeper turns than a regular railway. Due to the latter, it works well on the city streets.
The fact this type of transport operates in its own driving lane, also increases its speed. Not
only is rail transport proven to be more appealing than the bus, the aforementioned qualities
of this type of transport are a convincing argument that the rail can compete with the car.
The potential users of the coastal light rail would be found among the student population
(most students typically do not own a car or cannot legally drive one) and working as well as
senior population (who eventually do not drive anymore). The population of coastal municipalities is around 80,000 people. Population is characteristically ageing and at the same time
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slightly increasing in number due to immigration. Over 80 % of working population in coastal
municipalities commutes by car while only 5 % use public transport. In the 2002 census, in
comparison with the 1991 census, the number of public transport users among employed
commuters decreased between 18 and 25 % and among students it decreased between 20 and
40 %. The area of influence of coastal light rail would include towns totalling 60,000 inhabitants according to the 2002 census.
Approximately 600,000 people visit coastal municipalities annually; the number of overnight
stays is 2,000,000. In light of the fact that tourism here is present throughout the year (peaking in the summer), tourists could substantially increase the overall number of light rail users,
with appropriate promotion and organization, of course.
In order for all aforementioned groups to use the new form of transport regularly, it should be
made accessible to major towns and socially significant institutions (educational institutions,
health institutions, shopping centres, administrative institutions, nature parks, tourist accommodation, etc.). Any exclusion would result in a lower level of service. For this reason, it is
crucial that an extensive railroad line (track B) is built; one including tourist favourites Portorož, Piran and the central hospital in Izola, which is also an educational institution.
In my opinion, the Portorož airport will remain a predominantly sport aircraft oriented airport.
Despite that, the airport as well as the nearby Seþovlje Salina nature park would benefit from
the light rail line, making the park and the airport attractive to tourists and locals alike. Another light rail stop at the Koper railway station would also be of great benefit. Here, the rail,
bus and light rail would come together, making a passenger centre.
In 2006, the town of Vélez-Málaga (74,000 inhabitants) built a 4, 6 kilometres long coastal
light rail track which cost € 18 million; almost € 4 million per kilometre of track. In 2007
alone, the loss of the coastal light rail was € 700,000. The proposed light rail track in the area
of Slovenian coastal municipalities is approximately 32 kilometres long. Assuming a kilometre of track would cost approximately the same here as in Vélez-Málaga, the building of the
coastal light rail would cost over € 125 million. The price of construction would be additionally raised by the unfavourable terrain outline. To compare, the budget of the Municipality of
Koper was € 74 million in 2010. Using the same approach and having the will to do it, European institutions would in large part finance the construction. The entire light rail system in
Vélez-Málaga was funded by the European Union funds.
Despite great benefits to the society that an ecologically efficient light rail would bring, my
research hypothesis has not been verified. The area of influence would not be able to guarantee profitability, even generating great loss.
The only other option left would be a line going across the border to Trieste (205,000 inhabitants). This way, the network would get a new quality dimension because people on both
sides of the border migrate across the border daily. At the same time the line would also bring
in a sufficient number of people which would ensure profitability and decrease loss. The line
would also be a unique opportunity for the area to function as a whole.
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