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Izvleček
Predlog alternativnega omrežja javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji
Sedanje omrežje javnega potniškega prometa (JPP) v Ljubljanski urbani regiji (LUR) ni
optimalno, saj se ni ustrezno prilagajalo razvoju mesta in potovalnim navadam prebivalcev.
Elektronski načina plačevanja v mestnem JPP in napovedana uvedba enotne vozovnice za vse
vrste JPP sta priložnost za drugačno organizacijo omrežja. Namen magistrske naloge je na
podlagi razpoložljivih podatkov zasnovati predlog alternativnega omrežja JPP v LUR. Pred tem
smo potrebovali kakovostno analizo sedanjega omrežja JPP in prometnega povpraševanja. Ker
v študijah ni bilo na voljo vseh potrebnih podatkov, smo zasnovali in izvedli vrsto lastnih analiz.
Vključevale so pogostost voženj in razporeditve postajališč, ustreznost omrežja z vidika
razpršenosti poselitve, potovalnih časov, koeficient dostopnosti in analizo števila potnikov po
postajališčih. Iz podatkov o vstopih potnikov na mestnih linijah LPP smo s posebej za to delo
izdelanim algoritmom določili izstopne postaje. S temi podatki smo nato podrobno analizirali
potovalne navade uporabnikov mestnega JPP. Alternativno omrežje JPP je po vzoru nekaterih
tujih omrežij JPP zasnovano tako, da omogoča enostavno prestopanje, s čimer se zmanjša
potreba po velikem številu neposrednih povezav. V primerjavi s sedanjim omrežjem JPP ima
enostavnejšo strukturo, manj linij ter omogoča boljšo povezanost in prostorsko dostopnost.
Ključne besede: Ljubljanska urbana regija, javni potniški promet, trajnostna mobilnost,
zasnova omrežja, potovalni vzorci
Abstract
Proposal of an alternative public transport network in the Ljubljana urban region
The current Public Transport (PT) in the Ljubljana urban region (LUR) is not optimal, as it did
not adequately adapt to the development of city and travel habits of inhabitants. The
electronic payment method in urban PT and the announced introduction of a single ticket for
all types of PT provides an opportunity for development of an alternative PT network. The
purpose of the master's thesis is to prepare a proposal of an alternative PT network in LUR
based on the available data. Prior to its design, we needed a quality analysis of the current PT
network and traffic demand. Since all the necessary data were not available in existing studies,
we designed and implemented a series of our own analyses. They included the frequency of
journeys and distribution of bus stops, the adequacy of the network in terms of dispersal of
the settlement, travel times, accessibility coefficient and analysis of the number of passengers
by bus stops. We determined the alighting stations from electronic payment system in urban
PT with a specially designed algorithm. With this information, we then analyzed travel habits
of urban PT users. Proposal of an alternative PT network was designed according to some
foreign PT networks It enables easy transfers, thereby reducing the need for a large number
of direct connections. Compared to the current network, it has a simpler line structure, fewer
lines, and provides better connectivity and spatial availability.
Key words: Ljubljana urban region, public transport, sustainable mobility, network design,
travel patterns
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1

UVOD

Javni potniški promet (JPP) uvrščamo med trajnostne oblike mobilnosti, saj ima v primerjavi z
osebnim avtomobilom na prepeljanega potnika manjše okoljske vplive. Poleg hoje in
kolesarjenja je temelj trajnostnega prometnega sistema, zato mu je treba nameniti večjo
pozornost (Blondel in sod., 2011; Tolley, Turton, 2014). V LUR je mogoča uporaba mestnega,
medkrajevnega in železniškega JPP. Posamezni sistemi JPP so zdaj med sabo slabo povezani.
To se kaže v nekonkurenčnih potovalnih časih v primerjavi z osebnim avtomobilom. Število
potnikov na mestnem JPP kljub številnim izboljšavam v zadnjih letih še naprej upada.
Menimo, da je nizek delež uporabe in upad števila potnikov tudi izraz neučinkovite zasnove
omrežja JPP, zato bomo v nalogi predstavili predlog alternativnega omrežja JPP. Predlogi
sprememb na posameznih delih omrežja JPP v LUR so bili v preteklosti že izdelani (Nared in
sod., 2013; Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske
urbane regije, povzetek projekta, 2010, Prometna politika MOL, 2012, Civitas ELAN Ljubljana,
2013), vendar v nobeni študiji JPP ni bil obravnavan celostno. Najnovejši načrt o spremembi
omrežja mestnega JPP je v Celostni prometni strategiji Ljubljane (2017). V njej je do leta 2022
predviden sistem hitrih linij z zagotavljanjem navezav na P+R in uvedba tangencialnih linij. V
tujih mestih, kjer so JPP temeljito preuredili, se je število potnikov po spremembah povečalo,
čeprav je pred tem marsikje upadalo (Mees, 2010; Mension, 2015; Nielsen, Lange, 2008; New
public transport network, 2016; Varley in sod., 2009). V Sloveniji se načrtuje uvedba
integrirane vozovnice JPP za vse uporabnike. To bo omogočalo nemoteno prestopanje med
prevoznimi sredstvi (Čebašek, 2015; Stergar, 2017). Poleg tarifne integracije bo pomembna
tudi prostorska in časovna integracija mestnega, medkrajevnega in železniškega JPP. To bodo
tudi glavna izhodišča za zasnovo alternativnega omrežja JPP.
V teoretičnih osnovah načrtovanja učinkovitih omrežij JPP smo se zanašali zlasti na tujo
strokovno literaturo (Dodson in sod., 2011; Mees, 2010; Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod.,
2005). Za oceno ustreznosti sedanjega omrežja JPP in prometnega povpraševanja v LUR pa
smo naredili podrobno analizo stanja. Na podlagi teh dveh analiz smo izdelali koncept zasnove
alternativnega omrežja JPP, v katerem smo definirali tri glavne značilnosti:
1. manjše število linij glede na sedanje omrežje;
2. omogočena bo dobra časovna in prostorska povezanost, z možnostjo enostavnega
prestopanja med linijami in vrstami JPP;
3. struktura omrežja bo jasno zasnovana − to bo omogočalo lažje razumevanje
sistema za uporabnike in enostavnejše upravljanje za prevoznike.
Na podlagi koncepta in poznavanja stanja prometnega povpraševanja in JPP v LUR smo
zasnovali alternativno omrežje JPP. To ima v primerjavi s sedanjim omrežjem JPP enostavnejšo
strukturo, manj linij ter omogoča boljšo povezanost in prostorsko dostopnost.
V nadaljevanju bomo zaradi poenostavitve in lažjega razumevanja namesto zakonodajnih
definicij uporabljali poenostavljene izraze in kratice. Javni potniški promet bo JPP, železniški
javni potniški promet železniški JPP, mestni linijski promet mestni JPP in medkrajevni linijski
promet medkrajevni JPP. Pri navajanju teh treh oblik JPP bomo uporabili izraz vse vrste JPP,
pri čemer so mišljene vse tri obravnavane vrste JPP (mestni, medkrajevni in železniški).
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1.1 Namen, cilji in hipoteze
Namen magistrske naloge je na podlagi teoretičnih osnov načrtovanja učinkovitih omrežij JPP
in stanja JPP v LUR zasnovati predlog alternativnega omrežja JPP v LUR s poudarkom na
omrežju mestnega JPP. Z analizo bomo preverili, kateri elementi sedanjega omrežja JPP niso
optimalni, in dokazali, da se s sedanjimi in razpoložljivimi podatki da izdelati številne analize,
ki omogočajo boljše razumevanje trenutnega omrežja JPP in potovalnih navad uporabnikov.
Na podlagi analize stanja in razumevanja teoretičnih osnov načrtovanja učinkovitih omrežij
JPP je mogoče zasnovati alternativno omrežje JPP, ki bo z manjšim številom linij zagotavljalo
boljšo prostorsko integracijo in dostopnost ter enostavnejše razumevanje strukture omrežja.
Namen dela je tudi informirati osebe, pristojne za JPP, in tako spodbuditi razmišljanje o
potrebnosti uvedbe temeljitih sprememb na sedanjem omrežju JPP.
Cilji magistrske naloge
1. Proučiti teoretične osnove načrtovanja omrežja JPP in izbrane tuje primere uspešnega
preoblikovanja omrežja JPP.
2. Izdelati podrobne analize sedanjega sistema JPP in prometnega povpraševanja v LUR.
3. S podatki elektronskega plačevanja voženj analizirati trenutne potovalne vzorce na mestnih
linijah LPP.
4. Zasnovati predlog alternativnega omrežja JPP s poudarkom na mestnem JPP.
Delovne hipoteze
H1: Sedanje omrežje JPP v LUR ni optimalno.
H2: Z geografskimi informacijskimi sistemi ter trenutnimi in razpoložljivimi podatki je za LUR
mogoče ugotoviti potovalne vzorce potnikov na mestnih linijah LPP.
H3: Z geografskimi informacijskimi sistemi ter trenutnimi in razpoložljivimi podatki je za LUR
mogoče zasnovati alternativno omrežje JPP, ki bo imelo v primerjavi s sedanjim omrežjem
JPP enostavnejšo strukturo, manjše število linij, boljšo povezanost in izboljšano
prostorsko dostopnost.
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2

TEORETSKA IZHODIŠČA

Promet lahko v grobem ločimo na trajnostne in netrajnostne oblike. JPP uvrščamo med
trajnostne oblike mobilnosti, saj na prepeljanega potnika pomeni manjšo porabo energije,
manj onesnaževanja, poleg tega pa zavzame manj prostora kot osebni avtomobil (Blondel in
sod., 2011; Tolley, Turton, 2014). Pomembna lastnost JPP je tudi socialna pravičnost, saj je na
voljo vsem prebivalcem ne glede na socialni status, starost in fizično sposobnost. JPP lahko
delimo na različne podvrste, v tem delu bo poudarek na mestnem, medkrajevnem in
železniškem potniškem prometu. Ena od pomembnejših lastnosti JPP je struktura omrežja, ki
vpliva na prostorsko dostopnost, povezanost različnih oblik JPP, učinkovitost omrežja in
enostavnost za uporabo. Zato bodo podrobneje opisani različni pristopi k načrtovanju in
splošne smernice za načrtovanje učinkovitega omrežja JPP.

2.1 Trajnostna mobilnost
Med oblike trajnostne mobilnosti štejemo JPP, kolesarjenje, hojo in druge nemotorizirane
načine potovanja. Za uspešno delovanje mesta morajo biti vsi trije sistemi dobro razviti. V
magistrski nalogi se bomo posvetili predvsem JPP, ki je sicer motoriziran način potovanja,
vendar v primerjavi z osebnim avtomobilom zavzame veliko manj prostora in porabi manj
energije na prepeljanega potnika. V primerjavi s hojo in kolesarjenjem pa omogoča tudi
potovanja na daljše razdalje, ni odvisen od vremenskih razmer, primeren pa je tudi za vse
starostne skupine ne glede na fizično pripravljenost. JPP je zato socialno pravičen in omogoča
socialno vključenost vseh prebivalcev. Učinkovit JPP je tudi eden od pogojev za uspešno
delovanje sistemov delitve avtomobila (Dodson in sod., 2011; Mees, 2010).
Ukrepi trajnostne mobilnosti so pomembni zlasti v mestih, kjer je promet že nekaj desetletij
ena najbolj perečih težav. Sprva je promet pomenil spodbujevalca razvoja mest, z razmahom
motorizacije pa se je prelevil v svoje nasprotje. V mnogih mestih zato vse bolj ovira razvoj mest
in tudi mobilnost prebivalcev (Plevnik, 1997, str. 50). Zato je potreben pameten in učinkovit
prometni sistem, ki omogoča gospodarski in družbeni razvoj. V mestih z napredno prometno
mrežo je lepše in lažje živeti, saj omogoča časovno učinkovito potovanje (Plevnik, 2016a). Eden
od elementov učinkovitega prometnega sistema je JPP (Rodrigue in sod., 2006). »Osnovni cilj
trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati
promet, posledično onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije. Trajnostna
mobilnost je tista, ki je hkrati okoljsko sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja razvoj
gospodarstva.« (Kaj je trajnostna mobilnost, 2016)
V Sloveniji je količina cestnega prometa ves čas naraščala. To se je nekoliko spremenilo po
začetku recesije, toda v zadnjih letih spet ugotavljamo povečevanje motoriziranega prometa
(Koblar, 2016), z njim pa tudi porabe goriv, zastojev, degradacije okolja in izpustov
toplogrednih ter drugih zdravju škodljivih plinov. Negativne posledice uporabe netrajnostnih
oblik mobilnosti se kažejo v manjši kakovosti bivanja, velik del ljudi pa kljub večji motorizaciji
ni mobilnejši (Mobiliziraj se ..., 2011). Odvisnost od avtomobilov se kaže tudi v odhodkih, ki jih
gospodinjstva namenjajo prometu − 16,2 %, v Evropski uniji so višji samo v Luksemburgu. Le
1,1 % sredstev pa namenijo javnemu prevozu. To pomeni, da slovenskim gospodinjstvom
ostane toliko manj denarja za druge potrebe. To se kaže v manjši kakovosti življenja (Plevnik,
2016b). Ob povečevanju količine prometa se je ves čas povečevala tudi porabljena energija. V
letu 2011 je promet pomenil 40 % skupne porabe energije (Česen, 2013).
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Klasičen odziv na gnečo na cestah je gradnja nove infrastrukture. Tudi pri nas smo v preteklih
desetletjih sledili temu vzorcu. To je pritegnilo le še več prometa in s tem negativnih učinkov.
Nov način načrtovanja prometa je celosten in tako zajame vse skupine uporabnikov, ne le
uporabnikov avtomobilov (Plevnik in sod., 2012). Glavne razlike med obema pristopoma so
opisane v preglednici 1.
Preglednica 1: Razlike med tradicionalnim in celostnim načrtovanjem prometa (vir: Plevnik in sod., 2012)

Tradicionalno načrtovanje prometa

Celostno načrtovanje prometa

Osrednji predmet obravnave je infrastruktura

Infrastruktura je eden od načinov doseganja
širših ciljev

Projektno načrtovanje

Strateško in ciljno načrtovanje

Netransparentno odločanje

Transparentno odločanje
z vključevanjem javnosti

Osrednja cilja sta pretočnost in hitrost

Osrednja cilja sta
dostopnost in kakovost bivanja

Osredotočenost na avtomobile

Osredotočenost na človeka

Investicijsko intenzivno načrtovanje

Stroškovno učinkovito načrtovanje

Zadovoljevanje prometnega povpraševanja

Upravljanje prometnega povpraševanja

Osredotočenost na velike in drage projekte

Osredotočenost na učinkovite in
postopne izboljšave

Domena prometnih inženirjev

Interdisciplinarnost, integracija s sektorji za
zdravje, okolje, prostor

Izbira prometnih projektov brez strateških
presoj

Strateške presoje možnosti
glede na zastavljene cilje

2.2 Osnovne značilnosti JPP
V mestih je velika potreba po potovanjih, velik del te potrebe pa lahko zadovolji JPP. Mesta,
kjer je JPP dobro razvit, bi brez njega težko delovala (Dodson in sod., 2011). Nazoren primer
odvisnosti mesta od učinkovitega delovanja JPP so stavke delavcev na londonski podzemni
železnici, ki lahko skupaj z železnico prepelje 1,6 milijona potnikov na dan (London Travel
Demand Survey (LTDS), 2015). Nedelovanje sistema JPP povzroči prometni kolaps (Tube
strikes, 2015). JPP ni edina alternativa uporabi osebnega avtomobila. Edini zares trajnostni
načini potovanja so hoja, kolesarjenje in drugi nemotorizirani načini. Vendar ima JPP še vseeno
veliko manjši vpliv na okolje kot osebni avtomobili, poleg tega je potreben za zagotavljanje
osnovne mobilnosti vseh prebivalcev (Mees, 2010). V mestih se konkurenčnost JPP kaže zlasti
na srednje dolgih in daljših razdaljah (Blondel in sod., 2011).
Javni prevoz je pod enakimi pogoji dostopen vsem uporabnikom prevoznih storitev in se izvaja
v komercialne namene. Poteka na določenih relacijah, po vnaprej določenem voznem redu,
ceni in splošnih prevoznih pogojih. Opravlja se kot medkrajevni linijski in mestni linijski prevoz
potnikov. Mestni linijski prevoz je javni prevoz potnikov, ki ga občina kot javno službo
organizira v naselju. Prevoz je lahko urejen tudi kot integrirana linija. Integracija linij se lahko
izvaja na podlagi finančne, fizične, tarifne oziroma upravljavske integracije posameznih
prevoznih storitev (Zakon o prevozih ..., 2016).
JPP v Sloveniji ureja Zakon o prevozih v cestnem prometu (2016). Prevoz potnikov se deli na
prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in prevoz potnikov v mednarodnem cestnem
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prometu. Javni prevoz potnikov delimo na javni linijski prevoz v cestnem prometu, posebni
linijski prevoz, občasni prevozi potnikov, avtotaksi prevoz in prevoz na klic. Organizacijo JPP
prikazuje slika 1. Svetla barva označuje vrste JPP, obravnavane v nadaljevanju. Poleg teh je
treba omeniti še prevoz na klic, ki lahko poteka na liniji mestnega ali medkrajevnega JPP. Na
teh linijah poteka tako kot pri običajnih linijah JPP po vnaprej določenem voznem redu, liniji
in ceniku, toda le tedaj, ko ga potniki naročijo (Zakon o prevozih ..., 2016).
Slika 1: Organizacija JPP (vir podatkov: Zakon o prevozih v cestnem prometu, 2016, Zakon o železniškem ...,
2015)

železniški javni
potniški promet
javni linijski pevoz
v cestnem
prometu

mestni linijski
promet
medkrajevni
linijski promet

posebni linijski
prevoz
notranji
občasni prevozi
potnikov

javni potniški
promet
mednarodni

avtotaksi prevoz

prevoz na klic

2.2.1 Mestni JPP
Mestni JPP zagotavlja dostopnost prebivalcem in obiskovalcem mesta. Povezuje izvore in cilje
potovanj v mestu. Ureditev mestnega JPP in način izvajanja določa Zakon o prevozih v cestnem
prometu (2016), po katerem je mestni JPP v pristojnosti občin in obvezen za mestne občine z
več kot 100.000 prebivalcev, torej tudi za Ljubljano. Izvaja se na območju občine, izjemoma in
v manjšem obsegu tudi v sosednjih naseljih oziroma občinah, če to zahteva migracija ljudi v
večje mesto in občina za to pridobi dovoljenje organa JPP. V določenih obdobjih se zaradi manj
potnikov opravi kot prevoz z vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev.
To se lahko izvede tudi na podlagi organiziranja prevoza na klic ali pogodbenega razmerja z
avtotaksi prevozniki (Zakon o prevozih ..., 2016). V Ljubljani področje mestnega JPP ureja še
občinski odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov in njegovih
dopolnitvah (Odlok o izvajanju ..., 2009, Odlok o spremembah ..., 2011, Odlok o spremembah
..., 2014, Odlok o spremembah ..., 2016).
2.2.2 Medkrajevni JPP
Medkrajevni JPP je namenjen povezavi naselij z občinskimi in regionalnimi središči ter
medsebojni povezavi občinskih in regionalnih središč. V zakonodaji je opredeljen kot javni
linijski prevoz, javna dobrina, ki jo zagotavlja država v okviru gospodarske javne službe. Na
podlagi razpisa se dodelijo koncesije najugodnejšim ponudnikom. »Javni linijski prevoz je
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prevoz potnikov v cestnem prometu med avtobusnimi postajami in avtobusnimi postajališči
na določeni liniji, po vnaprej določenem voznem redu, splošnih prevoznih pogojih in ceniku.
Opravlja se lahko kot potniški, hitri ali direktni linijski prevoz.« (Zakon o prevozih ..., 2016)
2.2.3 Železniški JPP
Železniški promet v Sloveniji ureja Zakon o železniškem prometu (2015), ki med drugim
opredeljuje tudi izvajanje prevozov. Prevoz potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem
železniškem prometu zagotavlja država kot javno dobrino z obvezno gospodarsko javno službo
v obsegu, ki jo določa prometna politika na področju javnega potniškega prometa. Ministrstvo
zagotavlja celovitost in usklajenost sistema JPP. Če so potrebe prebivalcev določenega
območja večje od ponudbe prevozov, zagotovljenih s storitvijo obvezne gospodarske javne
službe, jih skladno s svojimi potrebami in možnostmi lahko zagotavlja tudi lokalna skupnost
tako, da za povečan obseg storitev zagotovi sredstva, ki jih sicer za storitve zagotavlja država
(Zakon o železniškem ..., 2015). V Sloveniji notranji prevoz potnikov izvajajo Slovenske
Železnice, d. o. o., oziroma njena odvisna družba SŽ-Potniški promet, d. o. o.

2.3 Dejavniki izbire potovalnega načina
Odločitev o načinu potovanja je odvisna od več dejavnikov. Med njimi so pomembne razdalja,
razpoložljive alternative, enostavnost uporabe itd. Na razdalji do 1 km je za večino prebivalcev
najprimernejša hoja, do razdalje 5 km pa je mogoča uporaba kolesa za večino ljudi. Mestni JPP
je primeren na razdaljah, predolgih za hojo, na srednje dolgih razdaljah mu konkurira kolo, na
daljših pa zlasti osebni avtomobil. Na izbiro poleg razdalje vpliva tudi razvitost posameznih
potovalnih načinov (Blondel in sod., 2011; Tolley, Turton, 2014).
Bolj kot splošni dejavniki izbire prevoznega sredstva nas zanimajo dejavniki, ki vplivajo na
izbiro JPP, saj tako vidimo, kateri elementi so ključni za spremembo števila potnikov. To nam
bo pomagalo pri zasnovi predloga alternativnega omrežja JPP. Najočitnejša je cena prevoza,
za potnike pa je pomembna še kakovost storitve, odvisna od več dejavnikov. Vpliv kakovosti
storitve na povečanje povpraševanja je slabše raziskan kot vpliv cene, saj je kakovost storitve
težje izmeriti, ker vključuje tudi težko določljive subjektivne dejavnike. Relativen pomen
posameznih atributov je navadno izražen glede na čas potovanja ali ceno vozovnice.
2.3.1 Dejavniki izbire med različnimi potovalnimi načini
Za oblikovanje trajnostnega prometnega sistema je ključno zlasti to, da se zmanjša delež
uporabe osebnega avtomobila. Za slovenske razmere je najbolj relevantna kvalitativna
raziskava, opravljena leta 2010 (Poturović, Kranjc, 2010). V raziskavi so analizirali navade,
potrebe in prepričanja voznikov avtomobilov iz Ljubljane in Maribora, ki bivajo do 500 m od
najbližje avtobusne postaje. Za večino je bilo odločanje o izbiri prometnega sredstva rutinsko.
O alternativah najmanj razmišljajo tisti, ki imajo avtomobil. To je med drugim tudi razlog za
počasne spremembe potovalnih navad, kljub uvajanju sprememb v prometu (nove kolesarske
steze, rumeni pasovi, zaostrena parkirna politika, prenovljen vozni park JPP).
Najvplivnejši dejavnik pri izbiri potovalnega načina je trajanje potovanja. Na izbiro vpliva tudi
število opravkov po poti: večje ko je, manjša je pripravljenost za uporabo JPP. Poleg tega so
pomembni še vremenske razmere, prtljaga, stroški prevoza, število potnikov, ki skupaj
potujejo, del dneva, namen potovanja in drugi dejavniki. Slabosti JPP so počasnost,
nezanesljivost, na določenih relacijah je dražji od uporabe osebnega avtomobila in potreba po
prilagajanju voznim redom. Ključne prednosti JPP v primerjavi z osebnim avtomobilom pa so
neobremenjenost z vožnjo, dogajanjem v prometu in iskanjem parkirnega prostora. Ker se čas
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med vožnjo lahko nameni drugim dejavnostim, se ublaži tudi časovna nekonkurenčnost. Na
koncu raziskave je predlog izboljšanja storitve: »JPP mora biti dostopen čim večjemu krogu
potencialnih uporabnikov, prispevati mora k (občutku) fleksibilnosti potnikov v času in
prostoru (pogoste vožnje, razvejanost linij, upoštevanje voznega reda, zanesljivost prihoda,
povezava različnih sredstev JPP tako krajevna kot časovna…), poskrbeti pa mora tudi za čim
večje udobje med potovanjem.« (Poturović, Kranjc, 2010, str. 7)
Pomemben dejavnik pri odločitvi za uporabo avtomobila je razpoložljivost parkirnega
prostora. To ureja parkirna politika, ki zelo vpliva na potovalne navade. V Ljubljani se je v
zadnjih letih območje plačljivega parkiranja zelo razširilo. To so dobri temelji za povečanje
uporabe trajnostnih načinov potovanja (Rye in sod., 2015). Zaračunavanje cestnine v mestih
nima tako velikega vpliva na spremembo potovalnih navad, kot se zdi na prvi pogled. Prvič so
ga uporabili v Singapurju leta 1975. V Evropi je bil tak sistem prvič uveden v Londonu februarja
2003. Na dnevni ravni se je število vozil v mestnem središču zmanjšalo za 100.000. To je glede
na velikost mesta in opravljena potovanja zelo malo. Zaračunavanje cestnine ima lahko
določeno vlogo pri uvedbi trajnostnega prometnega sistema, ni pa ključno. Lahko je eden od
načinov za financiranje JPP. Težava pri zaračunavanju cestnine je v tem, da potovanje z
avtomobilom za tiste, ki si ga lahko privoščijo, postane še privlačnejše, saj se zmanjša gneča.
Na zmanjšanje uporabe osebnega avtomobila zelo vpliva potovalna hitrost avtomobila. Zastoji
v nasprotju s cestninami prizadenejo vse voznike enako, zato začnejo razmišljati o
alternativah. Uvedba rumenih pasov na cestni infrastrukturi lahko torej veliko bolj vpliva na
spremembe potovalnih navad (Mees, 2010).
2.3.2 Elementi privlačnosti JPP
V prejšnjem poglavju so bili predstavljeni dejavniki, ki vplivajo na izbiro med različnimi
prevoznimi sredstvi. Delno so bile omenjene tudi slabosti in prednosti JPP. Elementi
privlačnosti, ki vplivajo na izbiro JPP kot prevoznega sredstva, so opisani v tem poglavju. Odziv
potnikov na spremembe v ponudbi se meri s koeficientom elastičnosti − razmerje med dvema
spremenljivkama, v našem primeru med ponudbo JPP in povpraševanjem po njem. S tem
koeficientom torej lahko izračunamo povečanje oziroma zmanjšanje števila potnikov ob
spremembi določenega elementa privlačnosti JPP (Zorić in sod., 2011).
2.3.2.1 Cena prevoza
Cena prevoza je za prevoznike odločilna, saj pomeni glavnino prihodkov. Vendar se ob
povečanju cene prevoza število potnikov zmanjša. Zvišanje cene kratkoročno povzroči dvig
prihodkov, vendar se čez čas število potnikov zmanjša in je na koncu večje kot povišanje cene.
To pomeni dodatno izgubo prihodkov. Pri določanju cen je treba biti zato zelo pazljiv, saj se
zmanjšanje števila potnikov večinoma kaže v večji uporabi osebnega avtomobila. To ima
številne negativne učinke (Zorić in sod., 2011). V Ljubljani je cena terminske vozovnice za
zaposlene previsoka, saj znaša toliko kot 31 posamičnih vozovnic. Tako se zaposlenim izplača
kupiti mesečno vozovnico le v mesecih, ko imajo več kot 16 delovnih dni. Idealno bi morala
biti cena mesečne vozovnice 20-kratnik posamične vozovnice oziroma 24 € namesto sedanjih
37 € za prvo območje (Jesenšek, 2015a). Cene prevoza ob zasnovi alternativnega omrežja ne
bomo posebej obravnavali, saj ne vpliva na strukturo omrežja.
2.3.2.2 Prostorska dostopnost
Osnovni pogoj za uporabo JPP je primerna bližina postajališča JPP. Pri zasnovi omrežja je zato
treba posebno pozornost nameniti prostorski razporeditvi postajališč. Od oddaljenosti
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postajališča je namreč odvisen čas, ki ga porabimo do vstopne postaje in od izstopne postaje
do cilja. To prispeva k skupnemu času potovanja. Uteži za hojo se gibajo na intervalu od 1,4 do
2 enoti trajanja časa vožnje. To pomeni, da je dodatna minuta hoje manj zaželena kot dodatna
minuta vožnje. Rezultati so podobni, če se do postaje pripeljemo s kolesom ali avtomobilom
(Zorić in sod., 2011). Izsledki takih raziskav so marsikje spodbudili oblikovanje vijugastih linij, z
željo po skrajšanju prehojenih razdalj. Vendar se s tem podaljša čas potovanja še za druge
potnike, zaradi podaljšanja proge pa se z enakimi sredstvi zagotavlja manj voženj. To lahko
negativno vpliva na povečanje potovalnega časa za večje število potnikov, kot jih ima časovno
korist od manjše razdalje za hojo. Poleg tega povečanje prehojene razdalje pozitivno vpliva na
povečanje fizične aktivnosti prebivalcev in s tem njihovega zdravja. To govori v prid nekoliko
daljšim razdaljam med postajališči. Pripravljenost za hojo je odvisna tudi od kakovosti storitve.
Do kakovostnejših linij so uporabniki pripravljeni prehoditi daljšo razdaljo (Mees, 2010).
Primerne razdalje za dostop do postajališč so v grafikonu 1. Na splošno za avtobusni prevoz
velja, da je razdalja do 400 m (5 minut hoje) še primerna za večino uporabnikov, nato pa začne
zelo upadati. Do podzemne železnice je pripravljenih hoditi več uporabnikov, saj jim ta
zagotavlja višjo raven storitve, še nekoliko večjo razdaljo pa so uporabniki pripravljeni
prehoditi do postaje regionalne železnice (Vuchic, 2005). Eksponenten upad pripravljenosti za
hojo so ugotovili tudi v drugih raziskavah. V raziskavi, opravljeni v ZDA, je bilo razdaljo, večjo
od 1.000 m, pripravljenih prehoditi manj kot 5 % anketiranih, razdaljo do 100 m pa 70 % (Zhao
in sod., 2002).
Grafikon 1: Sprejemljivost razdalje za dostop do različnih sistemov javnega prometa (povzeto po: Vuchic, 2005,
str. 189)

V raziskavi, ki so jo izvedli v Münchnu, so ugotovili, da potniki do avtobusnega postajališča v
povprečju hodijo 5 minut, do tramvaja 6 minut, do podzemne železnice 7 minut, do vlaka pa
11 minut. Večina uporabnikov (76 %) kot pomembno navaja čim krajšo in neposredno
povezavo. Prijetnost hoje je zelo pomembna za 46 % vprašanih, le za 20 % vprašanih pa je zelo
pomembno, da dosežejo postajo s krajšim časom čakanja (Islam Sarker, 2015a, 2015b).
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Zaradi boljše primerljivosti se bomo oprli zlasti na slovenske raziskave. V raziskavi, ki je
analizirala območje Kopra, so predpostavili, da je do 5 minut pripravljenih hoditi 90 %
potencialnih potnikov, do 10 minut pa le vsak tretji (Paliska in sod., 2006). Do nekoliko
drugačnih rezultatov je prišel Tiran, ki je v okviru doktorske disertacije (Tiran, 2015a) v
anketnem vprašalniku 485 odraslih prebivalcev Ljubljane spraševal o pripravljenosti za hojo
do avtobusnih postajališč. Do 5 minut je pripravljenih hoditi le 67 % prebivalcev, 10 minut pa
le še 18,6 %. Upad pripravljenosti za hojo je predstavljen tudi v grafikonu 2 (Tiran, 2015b). To
je veliko manj, kot je predvidel Paliska s sodelavci (2006). Prebivalci obrobja mesta so sicer
pripravljeni hoditi nekoliko več kot prebivalci mestnega središča, toda razlike niso velike (Tiran,
2015a). Rezultati te raziskave so zaradi območja proučevanja tudi najbolj relevantni.
Grafikon 2: Pripravljenost za hojo do avtobusnih postajališč v Ljubljani (vir podatkov: Tiran, 2015b)
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Pri zasnovi omrežja je treba vsekakor nekaj pozornosti nameniti prostorski razporeditvi
postajališč, tako da se čas hoje čim bolj zmanjša. Vendar je treba tudi paziti, da postajališča
niso prepogosta, saj bi to negativno vplivalo na čas vožnje, ki je ravno tako eden od dejavnikov
kakovosti storitve. V nadaljevanju bomo za mestni JPP uporabili največjo razdaljo za hojo 640
m (to ustreza 8 minutam hoje), pri medkrajevnem JPP in železnici pa bomo kot ustrezno
razdaljo upoštevali 1.000 m (to pomeni 12 minut povprečne hoje). Te vrednosti so bile
uporabljene tudi v nekaterih drugih raziskavah JPP v Sloveniji (Gabrovec, Bole, 2006;
Gabrovec, Razpotnik Viskovič, 2012; Nared in sod., 2013; Tiran, 2014; Tiran in sod., 2015).
2.3.2.3 Frekvenca prevozov
Večja frekvenca prevozov pomeni skrajšanje povprečnega časa čakanja in večjo fleksibilnost
časa vožnje. Večina študij spremembo v frekvenci izmeri kot povečanje ali zmanjšanje števila
prevoženih kilometrov ob enaki dolžini linij. V Veliki Britaniji je koeficient elastičnosti
povpraševanja po storitvi avtobusnega prevoza v krajšem obdobju 0,38, v daljšem pa 0,66. To
pomeni, da podvojitev frekvence ne podvoji števila potnikov. Koeficient elastičnosti je večji
zunaj konic, ko je kakovost storitve manjša. To je sicer pričakovano, saj se pri manjših
frekvencah povečanje števila voženj kaže v večjem zmanjšanju povprečnega časa čakanja kot
pri že prej zelo frekventni storitvi. Zanimivo je, da ob podaljšanju obratovalnih ur elastičnost
znaša 1 (Zorić in sod., 2011). To kaže na velik pomen čim daljših obratovalnih časov.
Vpliv kakovosti storitve na število potnikov je bil podrobno raziskan za občino Dol pri Ljubljani,
kjer se je delež prepeljanih potnikov z JPP zmanjševal še hitreje kot drugje v Sloveniji. Z
zmanjševanjem števila potnikov se je zmanjševalo tudi število dnevnih povezav. To je vodilo k
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še večjemu zmanjševanju števila potnikov. V letu 2006 se je ponudba medkrajevnega
avtobusnega prevoza zelo izboljšala. Mesečne vozovnice so se pocenile za 60 %, enosmerne
pa za 50 %. Pri tem se je število dnevnih povezav povečalo za približno trikrat. Pocenitev in
izboljšanje ponudbe sta prispevala k povečanju števila potnikov. Poskusi, ko so le izboljšali
ponudbo ali pocenili vozovnice, niso dali tako dobrih rezultatov. Žal povečanje števila potnikov
ni bilo dovolj veliko, da bi pokrili dodatne stroške, potrebne za zagotavljanje izboljšane
ponudbe. Vendar so rezultati še vseeno spodbudni, saj kažejo, da se potniki odzovejo na
izboljšanje ponudbe. To je lahko spodbuda za prihodnje načrtovanje sistema JPP (Gabrovec in
sod., 2007).
Pogostost prevozov je pomemben element privlačnosti JPP. Vpliv povečanja pogostosti voženj
je največji na območjih, kjer je trenutna pogostost zelo majhna. Za racionalno porabo sredstev
in smiselno prerazporeditev je treba pogostost voženj prilagajati povpraševanju po prevozu
(Gabrovec, Razpotnik Viskovič, 2012). Poleg pogostosti ima pomembno vlogo tudi
enakomernost voženj. Taktni vozni red je najboljša možnost, saj je najenostavnejši za uporabo,
hkrati pa omogoča enostavnejšo časovno integracijo JPP. Pri taktnem voznem redu so odhodi
s postaj namreč razporejeni v enakih časovnih intervalih, zato je za potnika dovolj, da si
namesto vsega voznega reda zapolni le takt voženj (Dodson in sod., 2011; Mees, 2010; Nielsen,
Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005). Zaradi prednosti taktnega voznega reda ga bomo uporabili
tudi v predlaganem alternativnem omrežju JPP.
2.3.2.4 Potovalne hitrosti
Potovalne hitrosti vplivajo na čas trajanja vožnje, ki je v urbanih okoljih le manjši del celotnega
časa potovanja. V Veliki Britaniji je koeficient elastičnosti glede na čas trajanja vožnje med −
0,4 in − 0,6. Izboljšave v potovalni hitrosti, ki se dosežejo z ločevanjem avtobusnega od
drugega prometa, pa prispevajo tudi k povečevanju zanesljivosti storitve. To še poveča učinek
ukrepov (Zorić in sod., 2011). V Ljubljani je sicer čas vožnje v primerjavi z osebnim
avtomobilom pogosto veliko daljši (Celcer, 2009), vendar se je razmerje z uvedbo rumenih
pasov in omejitvijo prometa na Slovenski cesti izboljšalo v prid JPP. V predlogu alternativnega
omrežja JPP bo treba izboljšanju potovalnih hitrosti nameniti večjo pozornost.
2.3.2.5 Vpliv prestopanja
Prestopanje je v večini študij izredno negativno ocenjeno. To pogosto vodi v zagotavljanje
velikega števila neposrednih povezav, ki naj bi zadovoljile čim širši krog uporabnikov brez
potrebe po prestopanju. V takih sistemih je prestopanje navadno zamudno in neudobno. To
se kaže v nepripravljenosti uporabnikov za prestopanje. Vendar pa primeri iz mest, kjer imajo
sisteme, zasnovane na sistemu prestopanja med linijami, na primer v Zürichu, nakazujejo na
uspešnost takega pristopa (Mees, 2010; Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
Prestopanju med mestnimi linijami ni naklonjen niti prometni strokovnjak Matej Gabrovec
(Jesenšek, 2015a), ki je v intervjuju poudaril, da prestopanje za uporabnike pomeni dodatno
oviro in izgubo časa, saj se med prestopi čaka vsaj 5 minut. Zato predlaga, da je v okviru
možnosti čim več neposrednih povezav.
2.3.2.6 Drugi dejavniki
Čakalno okolje je pomemben dejavnik zlasti na manj frekventnih postajališčih, kjer je
povprečen čas čakanja večji. Na teh postajališčih je dobrodošel vsaj nadstrešek za varovanje
pred vremenskimi vplivi. Na odločitev o uporabi JPP vpliva tudi dostop do informacij o linijah
in voznih redih. Potnikom so pomembne tudi informacije v realnem času. Integrirani sistemi
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JPP privabijo več potnikov kot neintegrirani (Zorić in sod., 2011). To kaže na nujnost integracije
vseh vrst JPP.

2.4 Raziskave potovalnih navad
Raziskave potovalnih navad so pomembne za razumevanje prometnega sistema. Potovalne
navade lahko proučujemo za vse prometne udeležence ali le za posamezno skupino, kot so
uporabniki JPP. Poznavanje potovalnih vzorcev potnikov JPP je namreč eden od
pomembnejših podatkov za načrtovanje JPP (Wang, 2010, str. 20). V Londonu vsako leto po
gospodinjstvih izvajajo anketo, v kateri prebivalce širšega območja Londona sprašujejo o
njihovih potovalnih navadah. Po naključnem vzorcu vsako leto anketirajo približno 8.000
gospodinjstev oziroma približno 19.000 oseb. Od leta 2011 osebe, starejše od 17 let, prosijo,
naj prostovoljno povejo številko njihove pametne kartice Oyster, ki se uporablja za plačilo
javnega prevoza v Londonu. To omogoča primerjavo demografskih podatkov in splošnih
potovalnih navad, s potovalnimi vzorci, določenimi na podlagi podatkov plačil s kartico Oyster
(Langlois in sod., 2016; London Travel Demand Survey (LTDS), 2015).
2.4.1 Splošne raziskave potovalnih navad
Običajen način izdelave analiz potovalnih navad je anketiranje. Tako so narejene tudi analize
potovalnih navad v LUR (Dalla Valle in sod., 2003; Klemenčič in sod., 2014), ki jih naroča
Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL). LPP izvaja le anketo o zadovoljstvu potnikov,
ne pa tudi analize potovalnih vzorcev. V občinskem odloku (Odlok o izvajanju ..., 2009) je
namreč določeno le to, da mora prevoznik za potrebe ugotavljanja kakovosti javne službe
izvajati periodična štetja potnikov in vsaj enkrat na leto meriti njihovo zadovoljstvo. Tudi v
kasnejših dopolnitvah odloka so te zahteve ostale enake (Odlok o spremembah ..., 2011, Odlok
o spremembah ..., 2014, Odlok o spremembah ..., 2016).
Zadnja raziskava na območju LUR je bila leta 2013, toda vzorec je zajemal le 2.000
gospodinjstev. Zato so že sami avtorji ob koncu raziskave opozorili na nujnost večjega vzorca.
To bi omogočalo podrobnejše analize tudi za ožja območja. Poleg tega predlagajo še sočasno
raziskavo verodostojnosti izpolnjevanja anket, ki bi temeljila na metodi sledenja vzorčne
skupine anketiranih z GNSS-napravami, s čimer bi določili delež zamolčanih poti (Klemenčič in
sod., 2014). Stroškovno učinkoviteje pa bi bilo od anketiranih zbrati podatke o številki kartice
Urbana. To bi omogočalo primerjavo dejanskih voženj z odgovori v anketah, podobno kot v
Londonu (Langlois in sod., 2016). Leta 2016 je bila narejena še anketa po gospodinjstvih o
prometnih navadah, ki je zajela prebivalce vse Slovenije (Pretnar in sod., 2016).
Zaradi zamudnosti in visokih stroškov se te raziskave izvajajo zelo poredko, na 5 ali 10 let,
vmesne spremembe potovalnih vzorcev pa so lahko le ocenjene. Prav tako ta metoda ni
omogočala primerjav med različnimi letnimi časi, v času šolskih počitnic itd. (Lu, 2008). Zaradi
naštetih slabosti se v zadnjih letih, ko so na voljo podatki, vse pogosteje izvajajo analize
avtomatsko zbranih podatkov uporabnikov JPP.
2.4.2 Analize avtomatsko zbranih podatkov uporabnikov JPP
Avtomatsko zbrani podatki uporabnikov JPP večinoma vključujejo podatke iz plačilnih
sistemov, ki hranijo podatke o validacijah plačilne kartice. Avtomatsko zbrane podatke lahko
analiziramo na ravni postajališč ali uporabnika. Zaradi metodološko zahtevnejšega pristopa
bodo analize potovalnih vzorcev na ravni uporabnikov podrobneje opisane.
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V zadnjih letih so se razširili sistemi avtomatiziranega zbiranja podatkov o JPP. Vozila imajo
vgrajen GNSS-modul za določanje lokacije, razširjeno je tudi elektronsko plačevanje prevoza.
Ti podatki se zbirajo zaradi plačila prevoza in nadzorovanja lokacije vozil, z dodatnimi analizami
pa jim lahko damo novo vrednost. Analizirati je mogoče tudi potovalne vzorce uporabnikov
(Kim in sod., 2014) in podrobno analizirati število potnikov v različnih časovnih intervalih,
skupine uporabnikov itd. (Morency in sod., 2007).
V večini raziskav so bile analize izvedene na značilen dan. Vendar da analiza potovalnih navad
v daljšem časovnem obdobju še veliko dodatnih informacij. To omogoča časovno spremljanje
potovalnih navad na ravni posameznika. Tako lahko vidimo, ali za enake poti uporablja različne
linije, na katerih postajališčih vstopa in koliko različnih poti ima (Langlois in sod., 2016). Pri
analizi za daljše časovno obdobje je mogoče natančneje oceniti tudi izstopno postajo, saj lahko
glede na potovalne navade posameznega potnika v proučevanem obdobju določimo, ali gre
za tipično vsakodnevno potovanje (He in sod., 2015).
Ena od pomembnejših analiz je določitev izstopnih postajališč in izdelava izvorno-ciljnih
matrik. Ti podatki so pripomogli k poznavanju potovalnih navad potnikov JPP (Alsger in sod.,
2016). Z analizo potovalnih vzorcev s podatki pametnih kartic se je ukvarjalo več avtorjev (Li
in sod., 2011; Lu, 2008; Tao in sod., 2014; Wang, 2010; Wang in sod., 2011; Zhao, 2004; Zhao
in sod., 2007). Raziskave so se začele po letu 2000, ko je vse več prevoznikov uvedlo plačilo s
pametnimi karticami. Nekateri so proučevali potovalne navade potnikov v železniškem
prometu (Zhao, 2004; Zhao in sod., 2007), v nekaterih mestih pa uporabljajo enotno vozovnico
za železniški in avtobusni promet. To omogoča celovito proučevanje potovalnih vzorcev
(Reddy in sod., 2009; Zhao, 2004; Zhao in sod., 2007). V primerjavi z analizami, narejenimi z
ročno zbranimi podatki, so rezultati zaradi večjega števila analiziranih podatkov teoretično
veliko bolj kakovostni (Lu, 2008).
Analiza potovalnih vzorcev je bila narejena tudi za Ljubljano v okviru diplomske naloge (Koren,
2016), vendar metodologija ni podrobno opisana, tako da ne vemo, kako natančni so rezultati.
Analizirani so bili podatki za oktober 2015. Podatki niso dovolj kakovostni za nadaljnjo
uporabo, saj je bilo definiranih le 10.340 potovanj, od skupnih 347.381, opravljenih med 7.00
in 8. uro v oktobru 2015. To je le 3 % potovanj (Validacije kartice urbana, 2016). V metodologiji
tudi ni omenjeno, ali so se posebej upoštevala potovanja s prestopi, ki jih lahko prikažemo kot
dve samostojni potovanji ali pa kot eno z enim izvorom in enim ciljem.
2.4.2.1 Postopek izračuna izvorno-ciljnih matrik
Izvorno-ciljne matrike se lahko izdelajo za vse omrežje ali le posamezne linije. Analiza po
posameznih linijah nam da boljši vpogled v zasedenost avtobusov (Lu, 2008). Metodologija
določanja izvorno-ciljnih matrik je odvisna od vrste vhodnih podatkov. Pri plačilu vožnje se
lahko zbirajo različni podatki: v najboljšem primeru podatki o vstopih in izstopih, večinoma le
vstop v vozilo, ponekod pa ni podatkov ne o vstopu ne izstopu (Wang, 2010). V Ljubljani sta
ob plačilu zabeležena čas in lokacija vstopa (Šmajdek, 2011), zato se bomo podrobneje
posvetili metodologiji izdelave izvorno-ciljnih matrik s to vrsto podatkov.
Pri sistemih, pri katerih je poleg lokacije vstopne postaje vnesena tudi izstopna postaja, je
izdelava izvorno-ciljnih matrik preprosta, saj so vsi podatki že na voljo. Ena od zgodnejših
raziskav je bila narejena že v 80. letih prejšnjega stoletja (Buneman, 1984, cv. Wang, 2010). Ta
vrsta podatkov lahko služi tudi preverjanju metodologije določanja izstopnih postaj (Alsger in
sod., 2016), to pa bo opisano v nadaljevanju.
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Če je vnesen le čas vstopa in izstopa, ne pa tudi lokacija, je treba podatke o lokaciji pridobiti
neposredno iz voznih redov. Ta način je najmanj uspešen, saj se že pri določanju vstopne
postaje naredi napaka in to dodatno poslabša končne rezultate (Wang, 2010; Zhao, 2004).
Večinoma ni na voljo podatkov o izstopnih postajah, ki jih je treba določiti z algoritmom, od
kakovosti algoritma pa je odvisna uspešnost določanja izstopnih postaj. V algoritmu sta v
večini raziskav upoštevani ti predpostavki (Wang, 2010):
1. izstopna postaja na prvi liniji je enaka vstopni postaji na naslednji liniji, kjer tisti
dan opravi vožnjo;
2. zadnja postaja, kjer potnik izstopi, je enaka prvi postaji v tistem dnevu, kjer je
vstopil.
V večini raziskav niso preverjali uspešnosti določanja izstopnih postaj, saj niso imeli podatkov
o izstopih. Farzin (2008) je uspešnost izdelave izvorno-ciljne matrike, ki jo je izdelal na podlagi
5 % vseh potovanj z avtobusom v Sao Paulu, preveril z anketo po gospodinjstvih, opravljeno
deset let pred tem. Zaradi majhnega vzorca in časovne razlike rezultati analize niso bili
najboljši. Alsgner je s sodelavci (2016) naredil analizo uspešnosti algoritma za izdelavo izvornociljnih matrik. Uporabili so podatke za območje Queenslanda, kjer potniki kartico validirajo
tudi ob izstopu. Tako so poleg vstopne postaje na voljo tudi podatki o izstopni postaji. Podatke
o izstopnih postajah so nato primerjali z ocenjenimi izstopnimi postajami. To je do sedaj edina
raziskava, ki je podrobno proučila kakovost algoritma in ga še dodatno izpopolnila, zato se v
nadaljevanju opiramo predvsem na rezultate te raziskave.
Prvi korak analize potovalnih vzorcev je zbiranje podatkov o vožnjah in preverjanje kakovosti
podatkov. Sistemi za plačevanje zbirajo različne podatke, od njih pa so odvisni postopki
nadaljnje analize. Nekateri plačilni sistemi poleg časa plačila zaznajo tudi lokacijo z imenom
postajališča in imenom linije. Zelo pomembna je tudi šifra kartice, saj omogoča sledenje
posameznemu potniku. Ponekod je ta šifra zaradi zakona o varovanju osebnih podatkov
zakrita. V nekaterih sistemih je plačilni sistem ločen od sistema za določanje lokacije vozila. To
zahteva združevanje teh dveh podatkovnih baz na podlagi časa vožnje in linije, na kateri je bilo
plačilo izvedeno (Alsger in sod., 2016).
Podatke o plačilih so morali pred uporabo še nekoliko urediti. Izločili so vse validacije, pri
katerih podatki o vstopu ali izstopu niso bili popolni. Ker algoritem za določanje izstopnih
postaj potrebuje več kot eno vožnjo, so izločili tudi podatke kartic, s katerimi je bila v tistem
dnevu opravljena le ena vožnja. Tako so izločili 12,3 % podatkov. Skupno so nato analizirali
161.446 voženj, opravljenih s 63.597 posameznimi karticami. Kljub zaznavanju izstopne
postaje nekateri potniki ob izstopu pozabijo validirati kartico, zato sistem avtomatsko določi
zadnjo postajo na liniji kot izstopno postajo. Zato so vse validacije preverili z algoritmom. Tako
so iz baze izločili še dodatnih 674 validacij, saj bi lahko negativno vplivale na rezultate analize
(Alsger in sod., 2016).
V raziskavi so najprej preverili algoritme za določanje izstopnih postaj in povezovanje delov
potovanj, kasneje pa so na podlagi rezultatov predlagali popravke. Ker lahko potniki za eno
potovanje uporabijo različne linije ali celo različna prevozna sredstva (vlak, podzemna
železnica, avtobus), je treba določiti merila, kdaj bomo vožnjo upoštevali kot eno potovanje,
kdaj pa bomo več potovalnih faz upoštevali kot eno potovanje. V algoritmih se uporabljajo
različne predpostavke za največji dovoljen čas med dvema vstopoma, da potovanje štejemo
kot eno. Uporabljeni so časi od 30 do 90 minut. Poleg časa je pri določevanju prestopov
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pomembna tudi največja razdalja med izstopno postajo na predhodni liniji in vstopno postajo
na naslednji liniji. Uporabljajo se razdalje od 400 do 1.100 m. V nekaterih raziskavah
predpostavljajo, da je zadnja izstopna postaja enaka prvi vstopni postaji tistega dne za
posameznega potnika. Drugi so uporabili merilo, ko je zadnja izstopna postaja tista, ki je
najbližja prvi vstopni postaji (Alsger in sod., 2016).
Slika 2: Shematiziran potek posameznih delov poti (povzeto po: Alsger in sod., 2016)

Na sliki 2 je prikazan potek povezovanja potovanj. Potnik vstopi na postaji A1 in izstopi na B1 v
prvem delu potovanja. Nato hodi do naslednje postaje (A2). Ker večina sistemov ne zbira
podatkov o izstopnih postajah, se okrog postaje (A2) zariše obroč, ki pomeni največjo razdaljo,
ki jo je potnik pripravljen prehoditi med prestopanjem. Na podlagi preteklega časa med prvim
in drugim vstopom se določi, ali je šlo za prestop (kratek vmesni čas) ali pa je vmes preteklo
več časa. Če med zaporednima postajama razdalja presega največjo dovoljeno razdaljo za
prestop, se smatra da je šlo za novo potovanje. Tak primer je med B2 in A3 (Alsger in sod.,
2016).
Za potrebe testiranja metodologije so uporabili različne vrednosti za razdaljo med postajami
in časom med dvema vožnjama. Največja razdalja za hojo je bila preskušena z vrednostmi 400,
800, 1.000 in 1.100 m. Za čas prestopa so preskusili vrednosti 30, 60, in 90 minut. Rezultati
uporabe različnih vrednosti so v grafikonu 3. Za razdaljo so namesto dejanske oddaljenosti po
omrežju pešpoti uporabili evklidsko razdaljo. Najprej so preskusili trenutni algoritem, nato pa
predlagali dva popravka, ki sta izboljšala natančnost (Alsger in sod., 2016).
Grafikon 3: Uspešnost algoritma glede na uporabo različnih spremenljivk (povzeto po: Alsger in sod., 2016)
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Za vse čase in razdalje je število ocenjenih izvorno-ciljnih matrik večje od dejanskega števila.
Do razlike pride zaradi predpostavke o dovoljeni razdalji in času, da se dve poti štejeta za eno
potovanje. Pri povečevanju dovoljene razdalje se zmanjšuje število izvorno-ciljnih potovanj,
saj se več posameznih voženj poveže v eno potovanje. Okrog 80 % potovanj ima povprečno
razdaljo med prestopi manjšo od 400 m. Kot najboljša sta se izkazala razdalja 800 m in dovoljen
čas 60 minut (Alsger in sod., 2016).
Pri določanju zadnje izstopne postaje so najprej preverili načine določanja. Podrobneje so
proučili pravilnost dveh predpostavk, na katerih temelji večina algoritmov in sta predstavljeni
na začetku poglavja. Avtorji so predlagali tako izboljšavo predpostavk (Alsger in sod., 2016):
•
•
•

uporabi ID zadnje linije za iskanje zadnje izstopne postaje za vsakega potnika posebej;
poišči postajališče na tej liniji, najbližje prvi vstopni postaji v proučevanem dnevu;
označi to postajo kot zadnjo izstopno postajo.

Popravljena metodologija je dala boljše rezultate. Pri analizi so preverjali dejanske podatke z
rezultati algoritma. Izračunali so evklidsko razdaljo med ocenjeno izstopno postajo in dejansko
izstopno razdaljo. Ugotovili so, da je le 16 % ocenjenih ciljev od dejanske postaje oddaljenih
več kot 800 m, 66 % potovanj pa je bilo ocenjenih pravilno (Alsger in sod., 2016).
Velika težava pri povezovanju potovanj so potovanja, ko je razdalja med izstopno postajo in
naslednjo vstopno postajo zelo velika. V tem primeru je bil vmes verjetno uporabljen drug
način prevoza, recimo avtomobil ali kolo. Težava so tudi potovalne navade potnikov. Potniki
se lahko odločijo za izstop na postaji, ki ni najbližje naslednji vstopni postaji, saj jim bolj ustreza
hoja po daljši in privlačnejši poti kakor pa po krajši poti (Alsger in sod., 2016).
Težava nastane tudi zaradi razlik v voznem redu in dejanskim časom vstopa. Tako je lahko čas
prestopa po voznem redu krajši od določene meje, ki je denimo 60 minut. Zato je v popravljeni
metodologiji uporabljen čas vožnje med postajami, prištet dejanskemu času vstopa, namesto
podatkov o prihodu na postajališče po voznem redu. Dodaten popravek se uporabi pri
ocenjevanju izstopne postaje za vsak del potovanja (Alsger in sod., 2016).
Povprečna razlika v razdalji med dejansko in ocenjeno izstopno postajo po dodatni nadgraditvi
algoritma znaša 530 m. Le 13,4 % postaj je od dejanske postaje oddaljenih več kot 800 m. Do
50 m natančno je ocenjenih 70,2 % potovanj, do 400 m natančno pa 78,3 %. Do 800 m
natančno je ocenjenih 86,5 % izstopnih postaj (Alsger in sod., 2016).
Rezultate je sicer treba jemati z določeno mero previdnosti, saj ni nujno, da enako izražajo
tudi stanje v drugih mestih, kjer je sistem linij zasnovan drugače, potniki pa imajo drugačne
potovalne navade. Dobro bi bilo tudi preveriti algoritem za daljše časovno obdobje. To bi dalo
boljši vpogled v potovalne navade potnikov (Alsger in sod., 2016).
Ker je z opisano metodo mogoče dobiti dovolj zanesljive rezultate, jo bomo uporabili tudi za
določitev izstopnih postaj uporabnikov mestnih linij LPP. Podatki o potovalnih vzorcih
uporabnikov omogočajo boljši vpogled v prednosti in slabosti trenutnega sistema JPP.

2.5 Načrtovanje omrežja JPP
Pri prilagajanju omrežja JPP prostorskim spremembam v mestih in spremembi potovalnih
vzorcev uporabnikov se prevozniki lahko odzivajo s postopnimi izboljšavami in manjšim
prilagajanjem omrežja. Tak pristop je uporabljen tudi v podjetju LPP, kjer se osnovna struktura
omrežja ni spremenila od uvedbe avtobusnih prog leta 1971, te pa so večinoma sledile
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nekdanjim progam tramvaja (Brate, 1990, 1997, 2005). Kasneje so v omrežje le dodajali nove
linije in nekoliko spreminjali potek prog. Za mesta z neustreznim omrežjem JPP je veliko bolje,
če celovito spremenijo potek prog, ki bo prilagojen trenutnim potrebam mesta (Dodson in
sod., 2011; Mees, 2010; Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
Ravno zasnova omrežja JPP je ključen element pri zagotavljanju kakovostne storitve. Treba je
upoštevati načela, ki omogočajo oblikovanje učinkovitega omrežja JPP. Zaradi specifičnih
razmer v vsakem mestu je namreč nemogoče oblikovati specifična navodila glede oblikovanja
omrežja, vendar se v vseh učinkovitih sistemih pokažejo nekatere skupne lastnosti, ki bodo
opisane v naslednjih poglavjih. Največ informacij o načrtovanju omrežij je bilo zbranih iz
priročnikov in knjig (Dodson in sod., 2011; Mees, 2010; Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod.,
2005), novejši primer uporabe predstavljenih načel v praksi pa je objavljen v znanstvenem
članku (Badia in sod., 2017). V vseh navedenih delih so predstavljena podobna načela,
pomembnejša bodo podrobneje opisana v naslednjih poglavjih.
Pri izdelavi predloga sprememb na omrežju sta na voljo dva pristopa. Omrežje lahko na podlagi
številnih vhodnih podatkov modeliramo z računalniškim modelom, kakovost rezultata pa je
odvisna od stopnje poenostavitve modela ter pravilnosti predpostavk in kakovosti vhodnih
podatkov (Badia in sod., 2016; Fielbaum in sod., 2016; Koren, 2016). Za uporabnejše so se
izkazale preprostejše in jasno razumljive metode snovanja linij. Pri takem načinu načrtovanja
se na karto narišejo vse potencialne linije, pri čemer se sistematično upoštevajo principi
načrtovanja dobro povezanih omrežij. Na koncu je za nekatere dele omrežja včasih sicer
potreben podrobnejši izračun prihodov na postajališča ali potrebnih zmogljivosti linije. Tak
pristop je tudi cenejši, saj se najprej osredotočimo na zasnovo učinkovitega omrežja, šele nato
pa se posvetimo infrastrukturnim rešitvam (Dodson in sod., 2011). Mi se bomo posvetili
drugemu načinu, zato so v nadaljevanju podrobneje predstavljene teoretične osnove
učinkovitih omrežij JPP.
2.5.1 Osnovne značilnosti organizacije JPP
Zasnova omrežja JPP ima ključno vlogo pri zagotavljanju kakovostne storitve. Zlasti je
pomembna pri zasnovi večmodalnega omrežja, saj ga je treba zasnovati tako, da se čim bolje
izrabijo prednosti vsakega podsistema. Kljub temu se zasnovi omrežja navadno ne namenja
dovolj pozornosti. Pomembno je, da je sistem kar se da preprost za razumevanje in uporabo,
to pa se doseže z optimalnim številom linij. Posebno pozornost je treba nameniti tudi voznim
redom. Najprimernejši je taktni vozni red. Linije, ki obratujejo le kratek čas (ponoči, ob
koničnih urah), ne smejo biti vključene v glavni shemi linij, ampak kot ločen element (Dodson
in sod., 2011; Mees, 2010; Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
V mestih bi moral prednost pred vlaganjem v širitev in gradnjo novih cest imeti JPP, saj se šele
z uvedbo kakovostnega JPP vidijo dejanske potrebe po širitvi cest. Če je nasprotno, da se
najprej vlaga v cestno infrastrukturo, šele nato pa v JPP, v vmesnem času konkurenčnost JPP
še dodatno upade, cestni promet pa se še poveča (Dodson in sod., 2011; Mees, 2010; Nielsen,
Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
Gostota poselitve naj bi imela ključno vlogo pri odločanju o smiselnosti uvedbe JPP. Večina
študij navaja zelo velike gostote, ki v realnosti skoraj nikjer niso dosežene. To je prikladen
izgovor za opustitev javnega prevoza. Zanimivo pa je, da te številke niso bile pridobljene z
namenskimi raziskavami, ampak so le citirane iz starejših del. Povečanje urbane gostote, z
namenom po izboljšanju javnega prometa, bi dalo prepočasne rezultate, saj se stavbni fond
menja izredno počasi, zato to ni najučinkovitejša rešitev (Mees, 2010).
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Najpomembnejša prednost učinkovitih sistemov JPP je učinek omrežja. To pomeni, da lahko
potniki nemoteno prestopajo med različnimi in enakimi prometnimi načini, da dosežejo svoj
cilj. Prednost omrežij, ki temeljijo na prestopanju, se kaže pri primeru Züricha, kjer je večina
potovanj opravljena s prestopanjem, vendar je uporaba javnega prevoza kljub visokemu
življenjskemu standardu zelo velika. Nasprotniki prestopanja črpajo običajno argumente
sistemov, v katerih je prestopanje težavno. Ker izhajajo iz predpostavke, da so prestopi
nezaželeni, se s tem tudi ne ukvarjajo, to pa težave le še povečuje. Rezultat je omrežje številnih
nizkofrekventnih direktnih linij. Posledica pa je neučinkovito delovanje. To bo podrobneje
opisano v nadaljevanju (Badia in sod., 2016, 2017; Dodson in sod., 2011; Mees, 2010; Nielsen,
Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005). Od predpostavke o pripravljenosti za hojo je odvisen tudi
rezultat modelov za izdelavo optimalnega omrežja JPP (Fielbaum in sod., 2016).
Za zagotavljanje visoko frekventnih linij so pomembne napajalne linije, ki zelo povečajo doseg
postajališč glavnih linij (Mees, 2010). Če bi v Ljubljani zgradili le sistem tramvaja ali hitrih
mestnih linij, brez sprememb na drugih linijah, ne bi dosegli dovolj velikega števila potnikov
na tramvajski liniji, zato tudi velika investicija v tramvaj ne bi bila upravičena. Pogosto se
namreč zgodi, da se kot rešitev poudarja le ena tehnološka rešitev, vendar primeri kažejo, da
je bolj kot nova tehnologija, recimo sistem hitrih avtobusov (ang. bus rapid system – BRT),
pomembna integracija sistemov, ki omogoča nemoteno prestopanje in ustvari učinek omrežja.
To je bil tudi pomemben del uspeha brazilskega mesta Curitiba, kjer so v 70. letih 20. stoletja
uvedli sistem hitrih avtobusov, ki so jih napajale lokalne linije, in to je bilo ključno za uspeh
celotnega sistema (Mees, 2010).
V ameriških mestih, kjer so radialne sisteme spremenili v mrežni sistem, so dosegli veliko večje
število potnikov in s tem učinkovitost sistema kot mesta, ki so se osredotočila na zagotavljanje
potovanj brez prestopanja do omejenega števila ciljev potovanj. V Zürichu se je v 80. letih
tramvajski promet povečal, čeprav so uporabljali tramvaje iz 50. in 60 let. To dokazuje, da
tehnologija za uporabnika ni tako pomembna. Pogosto pa se poudarjajo ravno tehnološke
rešitve, ki naj bi privabile večje število uporabnikov (Mees, 2010). Podobno je v Ljubljani, kjer
se je v zadnjih letih veliko vlagalo v nova vozila, toda število potnikov je kljub temu upadalo
(Letno poročilo 2016, 2017). Posodobitev voznega parka je sicer dobrodošla, ni pa dovolj za
povečanje števila potnikov, zlasti če omrežje ni optimalno zasnovano.
Za klasično načrtovanje omrežij je prestopanje ovira, pri načrtovanju povezanega omrežja pa
je priložnost za dosego širšega območja. Seveda je pomembno, da ob prestopanju ni potrebno
dodatno plačilo in da je poraba časa minimalna. Pri prestopanju sta mogoča dva pristopa:
časovno načrtovano in naključno prestopanje. Naključno prestopanje je možno na linijah, ki
ves dan vozijo z visoko frekvenco. Časovno načrtovano prestopanje pa je smiselno uvesti na
redkeje poseljenih območjih, kjer se ob določenem času na prestopni točki srečata dve ali več
linij ob točno določenih časovnih intervalih. To sicer zahteva več koordinacije in dobro
zanesljivost, saj morajo zaradi zamud ene linije čakati tudi na drugih linijah. Ob večjem številu
prestopnih točk se zahtevnost načrtovanja še poveča, zato mora biti njihovo število ustrezno
majhno. Za prostorsko nemoteno potovanje so v Torontu in Vancouvru naredili postajališča
na obeh straneh križišča. To omogoča prestopanje na druge linije brez prečkanja ceste
(Dodson in sod., 2011; Mees, 2010; Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
Sistem JPP mora biti oglaševan kot enoten. To vključuje tudi grafično podobo. V marsikaterem
mestu, tudi v Ljubljani, ni mogoče dobiti niti karte, na kateri bi bile zarisane proge vseh
ponudnikov JPP. Ta težava se lahko reši z ustanovitvijo krovne organizacije, ki bi pokrivala vse
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prometne načine (Dodson in sod., 2011; Mees, 2010; Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod.,
2005).
Pomembna je povezava med hojo in uporabo JPP. Večina raziskav potovalnih navad hojo
zanemarja. To se kaže v nizkih deležih potovanj, opravljenih peš. Toda vsako potovanje,
opravljeno z JPP, se začne in konča s hojo. Hoja podpira uporabo JPP. Zato je pomembno, da
so poti za hojo primerno opremljene, da je okolje prijazno do pešcev in da se ti počutijo varne.
Če ljudje niso pripravljeni hoditi, tudi JPP ne bodo uporabljali. V mestih s kakovostnim JPP je
lastništvo osebnih avtomobilov, ob upoštevanju drugih dejavnikov, v povprečju za 9 % manjše.
V zadnjih letih se kažejo negativne posledice sedečega načina življenja. Hoja in kolesarjenje
sta eden od načinov, kako zagotoviti minimalno potrebo po dnevni aktivnosti. Zato se marsikje
ukvarjajo s tem, kako povečati delež hoje in kolesarjenja. Pri izbiri potovalnega načina so
pomembne navade uporabnika, ki za vsako pot ne razmišlja, kaj bi bila najhitrejša in najcenejša
možnost, ampak izbere tisto, ki jo najpogosteje uporablja. Otroci, katerih starši vse poti
opravijo z avtomobilom, bodo tudi sami verjetneje uporabljali samo avtomobil. V mestih s
kakovostnim JPP so tudi deleži opravljenih poti peš veliko večji, saj so ljudje navajeni hoditi,
ker gredo peš do najbližje postaje javnega prometa. To ustvari trajno navado, ki se kaže tudi v
hoji do lokalne trgovine, bližnjih prijateljev ... Kakovosten JPP povečuje delež poti, opravljenih
peš, in zmanjšuje poti, opravljene z avtomobilom. Hoja in JPP se dopolnjujeta ter skupaj
zmanjšujeta odvisnost od osebnega avtomobila (Mees, 2010).
Prevoz koles na avtobusih in vlakih za potrebe dnevne mobilnosti ni smiseln, saj kolesa
zavzamejo preveč prostora, zato ga je manj za potnike. Tudi ni dokazov, da bi ob dovolitvi
prevoza koles na avtobusih, to privlačilo dosedanje uporabnike avtomobilov. V Torontu so
testno uvedli prevoz koles na mestnih avtobusih. Na liniji, ki na dan prepelje 44.000 potnikov,
so na dan prepeljali med 9 in 15 koles, na vseh 5 linijah, na katerih je bil sistem uveden, pa 19
do 32. Večinoma je šlo za trenutne uporabnike. Stroški na novega potnika so tako znašali vsaj
10.000 $, to pa je nerentabilna poraba sredstev (Mees, 2010).
Pri spodbujanju kolesarjenja in uporabe JPP so možnost tudi kolesarnice ali stojala na
avtobusnih in železniških postajah. S sodelovanjem se lahko doseže manj voženj z
avtomobilom. Parkirni prostori za kolesa na postajališčih so cenovno in okoljsko veliko
sprejemljivejši od gradnje velikih parkirišč P+R (Mees, 2010), kakršna so načrtovana tudi v LUR
(Parkiraj in prestopi ..., 2014, Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2015).
2.5.2 Principi pri načrtovanju omrežja JPP
V prejšnjem poglavju so bile predstavljene osnovne značilnosti kakovostnih omrežij JPP,
podrobnejši opisi posameznih lastnosti pa bodo predstavljeni v naslednjih podpoglavjih. Za
učinkovito načrtovanje omrežja je treba poznati vse parametre JPP in načel načrtovanja
omrežij JPP.
V zadnjih desetletjih je vse prepoznavnejša prednost načrtovanja omrežja linij, ki zagotavlja
dobre možnosti za prestopanje, namesto zagotavljanja velikega števila neposrednih povezav.
Še tako veliko število neposrednih povezav namreč ne more pokriti vseh mogočih kombinacij
izvorov in ciljev potovanj. Ravno z omrežjem zelo kakovostnih linij z vmesnimi prestopnimi
točkami pride do učinka omrežja, kjer je potovanje mogoče v vse smeri (Dodson in sod., 2011;
Mees, 2010; Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
Upravljavci sistema JPP pogosto nimajo znanja, ki bi jim omogočalo zasnovo učinkovitega
sistema, ki bi imel mrežni učinek. Velikokrat se srečujejo z zapuščino starega poteka linij, ki
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pogosto sledijo preteklim tramvajskim linijam. Medtem se lahko struktura mesta zelo
spremeni, prilagajanje trenutnih linij novim prostorskim razmeram pa je običajno težavno,
zato se izvedejo le manjše spremembe na potekih linij (Dodson in sod., 2011). To velja tudi za
Ljubljano. V naslednjih poglavjih je opisanih nekaj najpomembnejših elementov kakovostnega
sistema JPP.
2.5.2.1 Organizacija in financiranje
Za učinkovit sistem je pomembno, da je stabilen in vzdržen. Dolgoročna stabilnost je
pomembna zato, ker se potovalne navade spreminjajo dolgoročno. Z dobrim omrežjem lahko
tudi vplivamo na prostorsko načrtovanje, ki lahko upošteva značilnosti omrežja JPP. Hkrati pa
mora biti sistem dovolj prilagodljiv, da se ob spremenjenih potrebah prebivalcev ustrezno
preoblikuje. Sistem mora biti dovolj robusten, da so mogoči manjši popravki v določenih delih
mesta, hkrati pa to ne vpliva na preostali del sistema (Dodson in sod., 2011; Mees, 2010;
Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
Dobri sistemi JPP se odlikujejo po štirih dejavnikih (Dodson in sod., 2011; Mees, 2010; Nielsen,
Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005):
1. organizacija na regionalni ravni;
2. urejeno in stabilno financiranje − potrebna je volja za namembo sredstev za
infrastrukturo in izvajanje JPP;
3. politična podpora;
4. integracija prostorskega in prometnega načrtovanja.
Robusten sistem je enostavno zasnovati, če temelji na čim manjšem številu jasno definiranih
linij. Preprosto omrežje z manjšim številom linij ima še druge prednosti: sistem uporabniki
lažje razumejo, lažje ga je oglaševati, lažji sta tudi načrtovanje in upravljanje sistema (Dodson
in sod., 2011; Mees, 2010; Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
V srednje velikih mestih, kamor spada Ljubljana, so pomembni ti dejavniki (Dodson in sod.,
2011; Mees, 2010; Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005):
•

•
•
•
•
•
•
•

povečanje potovalne hitrosti na glavnih koridorjih, v ta namen se lahko uvedejo tirni
sistemi ali poenostavitev linij in povečanje prednosti avtobusov pred drugim
prometom;
splošna poenostavitev linij, na glavnih linijah naj se poveča frekvenca voženj;
osnova omrežja naj bodo glavni koridorji, saj je lažje podaljševati koridorje kot
povečevati celotno omrežje;
prej našteti ukrepi povečajo zanesljivost, to je tudi eden od pomembnih dejavnikov;
znižanje cene vozovnic z uvedbo integriranih letnih vozovnic;
integracija voznih redov na različnih prevoznih sredstvih;
zagotoviti je treba kakovostna, sodobna in čista vozila, postajališča in postaje;
dodatni ukrepi, kot so zmanjšanje razpoložljivih parkirnih mest v mestu ali povišanje
cene parkiranja, umirjanje prometa, zmanjšanje potovalnih hitrosti za osebni motorni
promet, na cestah vzporednim glavnim železniškim koridorjem, prostorsko
načrtovanje, ki spodbuja uporabo JPP; vsi ti ukrepi bodo povečali delež uporabe JPP,
čeprav mogoče ne bodo to, kar si prebivalci želijo od sistema JPP.
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Kljub zagotavljanju čim boljše storitve na območju glavnih prometnih koridorjev je treba
storitev zagotavljati za vse uporabnike. Tako se vsem prebivalcem, ne glede na lastništvo
avtomobila, omogoči dostop do ključnih storitev (Nielsen, Lange, 2008). Zagotavljanje dobre
ponudbe le za eno skupino uporabnikov, kot so migranti v mestno središče, pomeni
zanemarjanje druge skupine uporabnikov (Dodson in sod., 2011).
Predlagan je dvo-stopenjski model JPP, saj ima dve različni nalogi. Prva je, da potnike odvrne
od uporabe osebnega avtomobila, druga pa je zagotavljanje osnovnega dostopa za vse
prebivalce. Vendar mora biti za uporabnika sistem enoten in tudi enostavnejši za uporabo. Na
splošno bi moral biti tako enostaven za uporabo, kot je enostavno uporabljati cestno
infrastrukturo. JPP lahko razdelimo na (Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005):
•
•

stabilen in preprost sistem linij s stalnim voznim redom in dovolj visoko frekvenco, da
privlači velik del potencialnih potnikov;
fleksibilne linije, odvisne od povpraševanja in namenjene zagotavljanju dostopnosti v
redkeje poseljenih delih mesta.

2.5.2.2 Učinek omrežja
Velik vpliv na kakovost omrežja JPP ima učinek omrežja, ki je pogosto zanemarjen, je pa
največji potencial za izboljšanje kakovosti storitve (Badia in sod., 2016, 2017; Dodson in sod.,
2011; Mees, 2010; Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005). Osnoven princip je razložen
na sliki 3. V omrežju, ki ga sestavljajo le nizko frekventne linije, je čakanje ob prestopanju
predolgo, da bi bila potovanja z več kot enim prestopom še zaželena. Tako obliko prevoza zato
uporabljajo le tisti, ki nimajo druge izbire. Ob uvedbi nekaterih zelo frekventnih glavnih linij se
razmere izboljšajo. Šele z omrežjem visoko frekventnih linij je storitev dovolj privlačna, da je
alternativa uporabi osebnega avtomobila na vseh relacijah, ne le na osrednjem koridorju proti
mestnemu središču (Nielsen in sod., 2005).
Slika 3: Princip uvedbe omrežja (povzeto po: Nielsen in sod., 2005)

Za primer lahko vzamemo teoretično mesto, zgrajeno v pravokotni mreži enakomerno
porazdeljenih ulic, z oddaljenostjo 800 m. To je idealen primer za JPP – slika 4. Predpostavimo,
da je prometno povpraševanje enakomerno po vsem mestu. Iz vsakega križišča se opravi eno
potovanje do drugega križišča, tj. 9.900 potovanj. Deset avtobusnih linij omogoča le 900 poti.
Ob predpostavki, da JPP privlači le tretjino uporabnikov, je to le 300 potnikov − manj kot 3 %
potovanj (Nielsen in sod., 2005).
Predstavljajmo si, da se frekvenca linij z željo po zagotavljanju boljše storitve podvoji. Ob
povečanju frekvence je pričakovano povečanje števila potnikov 0,5. Tako ob povečanju
frekvence za 100 % dobimo 50 % več potnikov. V našem primeru to pomeni 450 potovanj, tj.
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4,5 % vseh potovanj. Ker bodo stroški storitve verjetno narasli za več kot 50 %, to pomeni
relativno zmanjšanje prihodkov od prodaje vozovnic (Nielsen in sod., 2005).
Slika 4: Omrežje v mestu s pravokotnimi ulicami (povzeto po: Nielsen in sod., 2005)

Namesto da povečamo frekvenco na trenutnih linijah, lahko uvedemo nove linije, ki potekajo
od zahoda proti vzhodu. To ustvari mrežo 20 povezanih linij. Tako je brez prestopanja mogočih
1.800 poti, saj se trenutnim 900 v smeri sever-jug pridruži še 900 linij v smeri vzhod-zahod. Če
so potniki pripravljeni tudi prestopati, je mogočih vseh 9.900 potovanj, 1.800 neposrednih in
8.100 s prestopom. Če predpostavimo, da je delež potovanj s prestopanjem za 50 % nižji kot
pri direktnih potovanjih, vidimo, da bi JPP uporabljalo 1.950 potnikov (1.800/3 + 8.100/6).
Tako se delež vseh potovanj z JPP poveča s 3 na 20 %. Torej se je ob povečanju sredstev za 100
% število potnikov povečalo za faktor 5,5. To je veliko več kot v prejšnjem primeru, ko je bil
faktor povečanja 0,5. V tem primeru bi povečanje voženj zlahka krilo stroške povečane
ponudbe. Toda to je le teoretičen izračun na idealiziranemu primeru, v praksi pa so številke
seveda manjše. Vendar pa primer kljub temu kaže na pomembnost učinka omrežja (Nielsen in
sod., 2005).
V primerjavi z navedenim primerom lahko radialna zasnova omrežja (neposredne povezave v
središče) zagotovi dobro dostopnost le za okrog 10 % opravljenih poti. Bolj ko se načrtovalci
osredotočijo na zagotavljanje neposrednih povezav, večja je verjetnost, da bo končno omrežje
le skupek linij namesto povezane mreže (Dodson in sod., 2011; Mees, 2010; Nielsen, Lange,
2008; Nielsen in sod., 2005).
2.5.2.3 Velikost regije, gostota in urbana struktura
Učinek omrežja ni dosegljiv le v velikih mestih, ampak se lahko vključi tudi v manjša mesta. Le
največja mesta imajo sicer možnost organizacije podobnega omrežja, kot je opisan v
teoretičnem primeru. V mestih s številom prebivalcev med 100.000 in 200.000 je zaradi
strukture mesta in povpraševanja po prevozu mogoča organizacija ene ali dveh krožnih linij.
Če se le da, naj imajo te krožne linije dovolj veliko pogostost voženj in potovalno hitrost, da
bodo postale bolj privlačne kot potovanje skozi mestno središče. Pomembno je zasnovati
kakovostne prestopne točke, kjer se križa več linij in so na voljo še druge storitve. V manjših
mestih, ki imajo manj kot 100.000 prebivalcev, je prometno povpraševanje premajhno, da bi
omogočalo organizacijo krožne linije z veliko pogostostjo voženj. Tako so potniki prisiljeni
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potovati skozi mestno središče, vendar zaradi majhnosti mesta to ni tako velika težava
(Dodson in sod., 2011; Mees, 2010; Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
Vpliv velikosti regije in urbane zasnove si lahko ogledamo tudi na primeru Melbourna in
Toronta. V letu 1990 je imel Toronto 3,9 milijona prebivalcev, Melbourne pa 3 milijone. V
obdobju 1960–1990 je število letnih poti z JPP na prebivalca v Torontu zraslo za 22 %, v
Melbournu pa upadlo za 56 %. V Torontu je delež opravljenih poti od vseh motoriziranih poti
ves čas ostal na ravni 33 %, v Melbournu pa se je znižal z 42 na 19 %. Ključni dejavniki za
relativen uspeh v Torontu so bili (Nielsen, Lange, 2008):
•

•

•

velika kakovost storitev avtobusnega prevoza v predmestjih in odlična integracija z
železniškim prometom v Torontu ter slaba storitev avtobusnega prevoza in
pomanjkanje integracije v Melbournu;
integriran sistem v Torontu je pomenil intenzivnejšo in cenovno ugodnejšo uporabo
železniške infrastrukture v primerjavi s sicer prostorsko bolj razširjenim železniškim
sistemom v Melbournu;
kombinacija avtobusa in železnice v Torontu se je izkazala za privlačnejšo kot parkirišča
P+R v Melbournu, za to pa je deloma kriva slaba integracija JPP.

Iz primera vidimo, da je bil ravno učinek omrežja v predmestjih Toronta odločilni dejavnik za
ohranjanje relativno visokega deleža voženj z JPP. Podobno kot v Melbournu se je zgodilo tudi
v večini drugih mest po svetu (Nielsen, Lange, 2008).
2.5.2.4 Prestopanje in prestopne točke
Učinek omrežja temelji na predpostavki, da so potniki pripravljeni prestopati med linijami. V
mestih, kjer je sistem linij zasnovan skupaj s kakovostnimi prestopnimi točkami, potniki
pogosto prestopajo. Pogost argument načrtovalcev je, da lahko le sistem z neposrednimi
linijami privlači uporabnike osebnih avtomobilov. To temelji na predpostavki, da je osebni
avtomobil najidealnejši način prevoza po mestu, zato mora tudi javni promet zagotavljati kar
se da podobno storitev. V praksi se posledice takega razmišljanja kažejo v velikem številu linij,
ki potekajo vzporedno in v vse smeri v zelo zapletenem sistemu linij z nizko pogostostjo voženj.
Zato se v centru mesta zgosti veliko število linij, ki povezujejo mestne soseske in predmestja z
mestnim središčem. Žal večina raziskav o pripravljenosti na prestopanje podpira tak način
načrtovanja linij, saj o pripravljenosti na prestopanje sprašujejo uporabnike, navajene
kompleksnega sistema, pri katerem so prestopi neprivlačni in komplicirani. Rezultati teh analiz
so privedli do napačnega razumevanja sistema JPP. Hkrati pa na prestope lahko gledamo kot
na neizogibno lastnost JPP. Bistvo JPP je namreč koncentracija potniških tokov v specifične
linije. Skoraj neizogibno je, da posamezne linije ne morejo ustreči vsem kombinacijam izvorov
in ciljev potovanj. Sredstva morajo biti zato skoncentrirana, saj se s tem doseže ekonomija
obsega, ki ustvari večino prednosti JPP pred uporabo osebnega avtomobila (Badia in sod.,
2017; Dodson in sod., 2011; Mees, 2010; Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
Tudi v sistemu, zasnovanem na neposrednih povezavah, so za nekatere uporabnike prestopi
nekaj neizogibnega. Pomembno je tudi upoštevati različne načine JPP, ki imajo različne
lastnosti, kot je hitrost, zmogljivost, kakovost vožnje, sposobnost prilagajanja in cena. Zato je
treba dopustiti, da ima vsaka vrsta linij (hitre ali lokalne linije) svojo vlogo v sistemu. Za potnike
je lahko zelo dobrodošlo, če na delu poti uporabijo hitrejši način prevoza (denimo vlak)
namesto počasnejšega avtobusa. Ravno tako namreč JPP pridobi prednost pred osebnim
avtomobilom (Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
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Zmanjševanje ovir za prestopanje potnikom prinese večje koristi. Načrtovanje prestopnih točk
in njihova predstavitev potnikom sta ena glavnih strategij izboljšanja kakovosti storitve JPP.
Upoštevati je treba več dejavnikov: lokacija, zunanja podoba in informacije o prestopnih
točkah. V večini mest so prestopne točke slabo urejene, omrežje linij pa ni primerno za
prestopanje. Iz tega izhaja tudi nepripravljenost potnikov za prestopanje, saj imajo s tem le
slabe izkušnje. Tisti, ki niso navajeni prestopanja, potovanja, na katerih morajo prestopiti,
ocenjujejo kot veliko zamudnejša kot tisti, navajeni prestopanja (Nielsen, Lange, 2008).
2.5.2.5 Pogostost voženj
Splošna zahteva uporabnikov je, da se pogostost voženj poveča. Študije so pokazale, da se pri
povečanju frekvence voženj število potnikov poveča za 40 do 70 %. V tem kontekstu se ob
povečevanju frekvence zmanjšuje zasedenost posameznih vozil, to pa pomeni manjše
prihodke na posamezno vožnjo. Vendar je poleg večjega števila uporabnikov treba upoštevati
tudi to, da se s povečano frekventnostjo vsem potnikom poveča kakovost storitve.
Zadovoljstvo s pogostostjo voženj je odvisno tudi od konteksta. Prebivalci mestnih središč
velikih mest pričakujejo visoko frekvenco voženj, prebivalci predmestij ali manjših mest pa so
zadovoljni tudi z nižjo. Tudi povezava med frekvenco in številom uporabnikov ni linearna.
Odvisno je torej, ali se storitev izboljša na liniji, kjer je že do sedaj veliko voženj, ali pa na liniji,
kjer je pogostost voženj zelo majhna (Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
Čeprav je visoka frekvenca pomemben dejavnik za uspešno delovanje sistema JPP, ni potrebe
po povečevanju frekvence prek meja. Za srednje velika mesta je optimalno število odhodov
med delavniki 6 do 12 na uro. Večje število voženj bistveno ne zmanjša časa čakanja. Če je
razmik med vožnjami večji kot 5 do 10 minut, se čas čakanja zelo poveča, zlasti pri potovanjih
s prestopanjem. To pomeni, da je pred potovanjem treba preveriti vozni red. Hkrati pa so krajši
časovni intervali veliko dražji in ne omogočijo bistveno krajših časov čakanja. Večje število
voženj pomeni tudi večjo gnečo na cesti in večje emisije hrupa, pri starejših vozilih pa tudi
emisije škodljivih plinov (Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
Glede na pogostost voženj obstajata dva načina prihoda na postajališče. Pri linijah z veliko
pogostostjo voženj potniki prihajajo naključno, brez preverjanja voznega reda. Pri linijah z
manjšo frekvenco pa pred potovanjem preverijo vozni red. Raziskava je pokazala, da so na
liniji, ki je obratovala na 20 minut, pred potovanjem vedno preverili vozni red, ko pa so na tej
liniji začela voziti manjša vozila na 10 minut, pa ga niso več preverjali (Nielsen, Lange, 2008).
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Slika 5: Povezava med frekvenco in povprečnim časom čakanja (povzeto po: Nielsen, Lange, 2008)

Pri načrtovanju preprostega in uporabniku prijaznega sistema JPP je glede na pogostost voženj
linije smiselno razdeliti na tri razrede (Nielsen, Lange, 2008):
1. pozabi na vozni red,
2. vozni red z enakomernim intervalom – taktni vozni red,
3. prevozi na klic.
Meja med prvim in drugim razredom ni povsem jasna, giblje pa se pri 6 do 12 odhodih na uro.
Meja med drugim in tretjim razredom pa je pri 1 odhodu na uro. Na območjih, kjer je
prometno povpraševanje majhno, je smiselno uvesti storitev na 1 uro. Tak poenostavljen vozni
red je bolj priročen za uporabnika in se je na Švedskem izkazal za zelo uspešnega. Pri
upravljanju linij z najvišjo ravnjo storitve je pomembno, da so intervali enakomerni, saj sicer
pride do gneče na avtobusih in začnejo nastajati zamude, poleg tega pa se avtobusi začnejo
dohitevati in oblikovati konvoje. Zato je pomembno, da te linije obratujejo na ločenih pasovih,
pomembna je tudi prednost v semaforiziranih križiščih, ker ti ukrepi zmanjšajo možnost
pojavljanja motenj v obratovanju. Na območjih, kjer je povpraševanje po prevozu izredno
majhno, je smiselna uvedba prevoza na klic, saj ta omogoča dostop širokega kroga
uporabnikov ob nižjih stroških zagotavljanja storitve (Nielsen, Lange, 2008).
V manjših mestih, kjer je prometno povpraševanje premajhno za zagotavljanje zelo frekventne
storitve, je smiseln taktni vozni red. Tak sistem imajo železnica v Švici in nekatera mesta, zlasti
v Švici in Nemčiji. Vozni redi različnih linij so tako usklajeni, da se na glavnih prestopnih točkah
ob istem času ustavijo vse linije. To omogoča prestope z minimalno izgubo časa. Uvedba
taktnega voznega reda je mogoča le, če so vse linije točne, da ne prihaja do zamud. Pomembna
je tudi dobra organizacija prestopnih točk, tako da potniki izgubijo čim manj časa za prestop
(Dodson in sod., 2011; Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
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2.5.2.6 Standardna raven ponudbe JPP
Pri strateškem načrtovanju omrežja si lahko pomagamo z definicijo standardne ravni ponudbe
JPP. Polna frekvenca je definirana kot standardna frekvenca na delovni dan z intervalom
voženj 5 do 10 minut. Za uporabnika to pomeni, da mu pred potovanjem ni treba preverjati
voznega reda. Prestopanje na linijah s tako frekvenco tudi ni težavno, saj je čas čakanja
razmeroma kratek. To pomeni, da se lahko ustvari učinek omrežja (Nielsen, Lange, 2008;
Nielsen in sod., 2005).
Polovična frekvenca označuje linije s približno pol manjšo frekvenco vožnje. To so odhodi na
15 do 20 minut. Na teh linijah potniki prej preverijo vozne rede. Če želimo omogočiti
prestopanje na teh linijah, je treba dobro uskladiti vozne rede. Dvojna (ali še boljša) frekvenca
bo na delih omrežja, kjer dve ali več linij poteka po istem koridorju. Na teh delih lahko
uporabniki pozabijo na vozni red v večini obratovalnega časa. Prestopi pa so mogoči z zelo
malo čakanja. V manjših mestih, kjer je povpraševanje premajhno, da bi omogočalo
organizacijo zelo frekventne glavne linije, se lahko napajalne linije združijo v enem koridorju.
V praksi je pri takih linijah žal izredno težko zagotoviti enakomeren časovni razmik, zaradi
manjših motenj lahko pride do nastanka konvojev avtobusov, to pa pomeni daljše vmesne
čakalne čase (Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
Slika 6: Razredi frekventnosti (povzeto po: Nielsen, Lange, 2008)

Zaradi poenostavitve je smiselno, da obstajata le dve ravni kakovosti ponudbe. Ena za konice,
druga pa za preostale dele dneva. Pokrivanje kratkih prometnih konic se tako prilagaja
prostoru v vozilih. Ta pristop je učinkovitejši od nenehnega prilagajanja frekvence vožnje,
pogoste prakse v mnogih mestih. Ker je udobje potovanja večje v času, ko je manj potnikov,
nekateri potniku temu ustrezno prilagodijo čas odhoda, to pa pomeni nekoliko enakomernejše
povpraševanje čez dan (Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
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Slika 7: Primer spreminjanja števila potnikov v polurnih intervalih v običajnem omrežju in poenostavljenem
sistemu (povzeto po: Nielsen, Lange, 2008)

2.5.2.7 Izziv zastojev in oblike omrežja
Ob konicah mogoče predlagana raven storitve ne bo zadoščala. To se bo videlo v prezasedenih
avtobusih. V tem primeru se je treba vprašati, ali je dodatno povečevanje frekventnosti vožnje
pravilna rešitev, ali bi bila dolgoročno učinkovitejša sprememba poteka linij. V velikih mestih
je čas med prihodi manj kot 2 minuti. V omrežjih, kjer vse linije potekajo po enem ali dveh
koridorjih, to ustvari veliko gnečo, vozila se morajo čakati, zaradi velikega števila potnikov
prihaja do gneče na postajališču. Z uvedbo ločenih pasov za JPP in omogočanjem prednosti v
križiščih so mogoče vožnje z zelo kratkimi intervali, toda čez dan še vseeno lahko pride do
manjših motenj, ki vplivajo na delovanje linije (Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005). To
je pogosto opaziti tudi v Ljubljani na Slovenski cesti.
Pogosto za preprečevanje zastojev ločujejo lokacije tramvajskih in avtobusnih postajališč,
vendar to oteži uporabo sistema. Glavna prestopna točka, kjer so zagotovljene najvišje
frekvence vožnje, postane neprivlačna za uporabo, saj so razdalje za hojo velike, oteži se
orientacija, prihaja do gneče ... Mnoga mesta veliko vlagajo v glavne prestopne točke, zaradi
omejenega prostora ter prevelike koncentracije linij in potnikov večinoma neuspešno. V
mestnem središču pogosto skušajo omejiti število avtobusov, saj se s tem zmanjšajo emisije
hrupa in izpušnih plinov. Ponekod v mestnih središčih vozijo le tramvaji. Če v določenem delu
omrežja prihaja do velikih zastojev, je smiselno razmisliti o drugačni organizaciji omrežja, kot
pa le povečevati zmogljivost na težavnem odseku (Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
2.5.2.8 Razširitev območja s kakovostno storitvijo
Če povpraševanje po prevozu presega zmogljivost storitve z intervalom 5 do 10 minut več ur
na dan, je smiselno razmisliti o spremembah v omrežju. Včasih je smiselno uvesti novo linijo,
ki razbremeni trenutne linije in ob tem dodatna območja oskrbi s kakovostno storitvijo. S tako
strategijo je mogoče zagotoviti dovolj veliko zmogljivost brez infrastrukturnega vlaganja,
hkrati pa se novim območjem zagotovi podobna kakovost ponudbe storitve, kot jo ima mestno
središče. Nekatera mesta imajo veliko koncentracijo linij v mestnem središču, kjer bi
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pomanjkanje parkirnih prostorov vsekakor povzročilo veliko povpraševanje. Z drugačnim
sistemom se več sredstev nameni zagotavljanju kakovostne storitve v stanovanjskih soseskah,
od koder se veliko ljudi vsak dan vozi z osebnim avtomobilom. Pri proučevanju alternativ je
treba paziti na dobro povezanost ključnih prestopnih točk, s čimer se ustvari učinek omrežja
(Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
2.5.2.9 Prednosti preprostega omrežja
Enostavnost in preprostost za uporabo je pogosto zanemarjena komponenta sistemov JPP. To
je zlasti očitno pri avtobusnih linijah. Ravno zaradi enostavnosti razumevanja poteka linij se
ponekod železnica bolj uporablja kot primerljivo kakovostne avtobusne linije. Obstaja vrsta
razlogov, zakaj bi moral biti sistem JPP preprost za uporabo (Mees, 2010; Nielsen, Lange, 2008;
Nielsen in sod., 2005):
•
•
•

•
•

ljudje morajo poznati linije, če jih želijo uporabljati, ravno pri občasnih uporabnikih je
največji potencial za povečanje uporabe;
pogost razlog za uporabo avtomobila je ravno enostavnost uporabe, potencialni
uporabniki niso pripravljeni proučiti zapletenega sistema JPP;
uporabniki sistema JPP se menjavajo; kljub razmeroma stabilnemu skupnem številu
uporabnikov se dejanski uporabniki menjavajo; nekateri potniki se namreč preselijo,
zamenjajo prostočasne aktivnosti, nakupovalne navade, nekateri tudi umrejo, zato je
treba novim uporabnikom ves čas pojasnjevati, kako sistem deluje;
enostavnejše sisteme je lažje oglaševati;
»manj je več« je pogosto uporabljan slogan pri trženju izdelkov – to se lahko uporabi
tudi za promocijo prenovljenega sistema JPP.

Zaradi prej naštetih argumentov ima preprosta zasnova prednost pred nekaterimi drugimi
dejavniki. Če je potrebno, se preprostemu poteku da prednost pred kratkimi razdaljami za
hojo ali neposrednim povezavam iz stanovanjskih sosesk v središče mesta (Nielsen, Lange,
2008; Nielsen in sod., 2005).
2.5.2.10 Zagotavljanje učinka omrežja
Linije, ki potekajo ena blizu druge, je smiselno združiti in tako ustvariti eno kakovostno linijo s
podvojeno frekvenco voženj, tudi če to pomeni podaljšanje razdalje do najbližjega postajališča
za nekatere uporabnike (Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
Slika 8: Koncentracija linij in prevoznih sredstev (povzeto po: Nielsen, Lange, 2008)
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Zaželeno je, da ima en cestni odsek le eno linijo. Zaradi specifičnih razmer v mestih se sicer
lahko naredijo izjeme, vendar jih naj bo čim manj. Prednost takega sistema je poenostavitev,
saj se število linij zmanjša. Vožnje na posamezni liniji je zato enostavneje usklajevati. S tem je
poenostavljena tudi koordinacija voznih redov (Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
Slika 9: Primer dveh različnih pristopov k načrtovanju omrežja (povzeto po: Nielsen, Lange, 2008)

Na sliki 9 sta dva zelo različna koncepta načrtovanja linij. Levi temelji na direktnih povezavah,
desni pa na poenostavitvi sistema. Linije naj bodo čim daljše, z ozirom na to, da se vseeno
lahko zagotovi dovolj veliko točnost in da je poraba sredstev za tako vrsto linije upravičena.
Pri kratkih linijah pomeni čakanje avtobusov na končnih postajah veliko izgubo časa in s tem
tudi denarja. Sistem z manjšim številom linij je tudi veliko odpornejši na motnje. Če na primer
na kraku A pride do motnje, bi se ta motnja ob vožnji šestih linij prenesla še na druge krake.
Ob vožnji le dveh linij pa bi se motnja prenesla le še na krak C. Namesto linij, ki potekajo le do
prestopne točke, je smiselno uvesti linije, ki potekajo od enega dela mesta prek prestopne
točke v drugi del mesta. S tem se omogoči večje število potovanj brez prestopov in to tudi
razbremeni prestopne točke v mestu (Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
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Slika 10: Povezovanje napajalnih linij v čezmestne linije (povzeto po: Nielsen, Lange, 2008)

2.5.2.11 Izbira med neposrednimi in napajalnimi linijami
Gre za klasično vprašanje o tem, ali je bolje zagotoviti neposredne povezave v središče ali pa
zasnovati sistem napajalnih linij, ki v lokalnih prestopnih točkah napajajo glavne linije.
Običajno prevlada odločitev o neposrednih povezavah, saj imajo potniki zelo negativen odnos
do prestopanja, ker to pomeni dodatno izgubo časa in manjše udobje. Če jim odvzamemo
možnost potovanja brez prestopanja, naj bi se namesto za potovanje s prestopom raje odločili
za uporabo osebnega avtomobila. Pogoste so tudi trditve, da so neposredne linije cenejše in
bolj prilagodljive za upravljanje kot kombinacija lokalnih napajalnih linij in glavnih linij (Nielsen,
Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005).
Hkrati pa je zagotavljanje vzporednega sistema železnice in avtobusne linije na istem koridorju
drago in nesmiselno. Poleg tega je lahko potovalni čas ob prestopu na vlak krajši, kot bi bil, če
bi se do središča peljali z avtobusom. Glavni argument za uvedbo napajalnih linij je ta, da tak
sistem zagotovi boljšo ponudbo v lokalnem okolju, saj se sredstva iz podvojenih koridorjev
preusmerijo na napajalne linije, ki zaradi povečane frekventnosti postanejo privlačnejše za
uporabo. Za kratka potovanja je prestopanje zelo nezaželeno. Pripravljenost za prestopanje
pa je odvisna tudi od subjektivnega dojemanja potnikov, odvisno od njihovih izkušenj s
prestopanjem. Pripravljenost na prestopanje je odvisna še od nekaterih objektivnih
dejavnikov (Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005):
•
•
•

•
•

ali ob prestopanju prihranimo kaj denarja ali časa;
kako točne in zanesljive so različne alternative;
kako so zasnovane prestopne točke; ali je prestopna točka v čistem in varnem okolju,
razdalja med postajami pa kratka; ali si zavarovan pred vremenskimi pogoji; ali pa je
prestopna točka slabše kakovosti, kjer je po možnosti potrebno tudi prečkanje ceste;
kakšna je pogostost vožnje pri ponujenih možnostih;
ali je sistem zasnovan tako, da omogoča nemoteno prestopanje brez dodatnega
plačila;
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• ali je prestopna točka le avtobusna ali železniška postaja ali gre za območje z
dodatnimi storitvami in delovnimi mesti.

2.6 Uspešni primeri preoblikovanja linij
V prejšnjem poglavju naštete rešitve se uporabljajo tudi v praksi. Po svetu je namreč več
uspešnih primerov preoblikovanja sistema JPP. Vsem je skupno, da jim je po prenovi uspelo
povečati število prepeljanih potnikov, ki je do tedaj stalno upadalo. Opisani bodo primeri iz
mest, po velikosti primerljivih z Ljubljano, saj to omogoča najboljšo primerjavo.
2.6.1 Zürich
Zürich je mesto v Švici s 400.000 prebivalci, v širši metropolitanski regiji pa jih je 1,83 milijona
(Zürich, 2016). Slovi po enem najboljših sistemov JPP. To je posledica pravilno sprejetih
odločitev v preteklosti, ki so vodile k sedanjemu učinkovitemu sistemu JPP (Mees, 2010).
V 50. letih 19. stoletja so prometni načrtovalci razmišljali podobno kot v drugih mestih.
Načrtovali so sistem avtocest in podzemnih železnic, tramvaj pa bi odpravili. Čeprav je bil
tramvaj do takrat dobro sprejet, je zaradi večje gneče na cest vse pogosteje prihajalo do
zamud. Prometni načrtovalci so trdili, da tramvaj upočasnjuje avtomobilski promet. Eden od
predlogov je bil, da se glavne tramvajske linije prestavijo pod površje, druge pa nadomestijo z
avtobusi. S tem bi tramvaj postal hitrejši, na površju pa bi bilo več prostora za cestni promet.
Ta načrt kasneje na referendumu ni prejel zadostne podpore. To je bil šok za vse politične
stranke, ki so projekt podpirale. Zato so pripravili nov načrt podzemne železnice z
dopolnjujočim hitrim železniškim omrežjem v širšo regijo. Ta načrt je bil idejno zelo podoben
tistemu, ki so ga leta 1972 izvedli v Münchnu. Tudi ti načrti na referendumu niso bili sprejeti.
Glavni nasprotniki so projektu očitali visoke stroške in povečanje avtomobilskega prometa v
središču po odpravi tramvaja (Mees, 2010).
Nasprotniki podzemne železnice so pripravili predlog izboljšave sistema tramvaja, trolejbusa
in avtobusnih prog. Glavni poudarek je bil na prednosti JPP v križiščih. Ustavljala naj bi le na
postajališčih. Mestni načrtovalci so predlog zavrnili, saj so pripravljali podoben, toda manj
ambiciozen načrt, ki ne bi vplival na uporabnike avtomobilov. Po skoraj štirih letih je šel
predlog na referendum. Kljub priporočilu mestnega sveta, naj ga zavrnejo, je bil sprejet. S tem
se je končalo obdobje tako imenovanega uravnoteženega načrtovanja, večja pozornost pa se
je začela namenjati JPP (Mees, 2010).
Rezultati teh odločitev se kažejo v pogosti uporabi JPP. Letno prepeljejo okrog 287 milijonov
potnikov. Leta 2000 je 66 % prebivalcev, ki so živeli in delali v mestu, za prevoz na delo
uporabljalo JPP. Glavni dejavnik za tak uspeh je kakovostno omrežje, kjer lahko potniki
nemoteno potujejo iz enega v drug del mesta, saj območje mesta pokriva kakovostna storitev.
Na ravni kantona velja enotna vozovnica, ki omogoča nemoteno prestopanje med prevoznimi
sredstvi. Mesta, ki so se osredotočila na gradnjo podzemne železnice, so velik del sredstev
namenila njeni gradnji in obratovanju, preostali deli mesta pa so ostali brez kakovostnega JPP.
Druga možnost bi bilo gosto omrežje nizko frekventnih linij, ki za potnike ne bi bile dovolj
privlačne. Namesto tega omrežje temelji na linijah tramvaja, na obrobju pa obratujejo
napajalne avtobusne linije, ki vozijo le do prestopne točke namesto do mestnega središča, kjer
bi ustvarjale gnečo in onesnaženje. Kakovosten JPP in malo avtomobilskega prometa
prispevajo k veliki kakovosti življenja v mestu (Mees, 2010).
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2.6.2 La Rochelle
Obmorsko mesto La Rochelle v Franciji ima 160.000 prebivalcev. V poletnem času se skupno
število prebivalcev poveča na 250.000. Mesto svojih avtobusnih linij ni spreminjalo več kot 15
let. Medtem so zgradili nove poslovne cone, ki se jim omrežje ni prilagodilo. Dodajali so mu
nove linije in podaljševali trenutne. Sistem je postal nepregleden in zahteven za uporabo. Za
to so se v okviru projekta SUCESS, ki je deloval pod okriljem programa CIVITAS 2, odločili za
celovito prenovo sistema (Varley in sod., 2009).
Pri prenovi je bil velik izziv to, da sta na območju dva prevoznika, eden v ožjem središču, drugi
pa v okolici. Po prenovi sistema so integrirali linije obeh prevoznikov. Pri oblikovanju novega
omrežja JPP je nastala interdisciplinarna ekipa, pri odločitvah pa so ji pomagali rezultati
raziskave potovalnih navad potnikov. V novem omrežju so pomembne kakovostne povezave
med glavnimi prestopnimi točkami. Promocijske kampanje in finančna podoba sta skupne za
sistem JPP in tudi za mestna kolesa. S tem uporabnik dobi občutek, da gre za enoten sistem
(Varley in sod., 2009). V Ljubljani pa so pomanjkanje potnikov na avtobusih pojasnjevali z
uspešnostjo sistema mestnega kolesa (Letno poročilo 2011, 2012).
2.6.3 Vitoria-Gasteiz
V španskem mestu Vitoria-Gasteiz so oktobra 2009 popolnoma prenovili sistem JPP. Mesto
ima 240.000 prebivalcev in je po velikosti primerljivo z Ljubljano. Spremembo so po skrbnem
načrtovanju in promociji uvedli čez noč, pri načrtovanju pa so upoštevali ta načela (New public
transport network, 2016):
•
•
•
•
•

integracija med tramvajem in avtobusom;
pokritost: v radiju 350 m od postajališča prebiva 97 % prebivalcev;
preprostost: avtobusna postajališča so na križiščih pravokotnih ulic na razdalji 400 m;
povezljivost: uporabnik lahko katerikoli del mesta doseže z dvema prestopoma;
konkurenčnost: potovalni časi morajo biti konkurenčni avtomobilu.

Z namenom po izboljšanju sistema so kupili tudi 17 novih avtobusov in zaposlili 56 voznikov.
Število linij so zmanjšali s 17 na 9, ob tem pa so uvedli 2 tramvajski liniji. V nekaterih križiščih
so priredili signalizacijo, ki daje prednost avtobusom. Poleg tega so avtobusom ponekod
namenili posebne pasove, v nekaterih križiščih pa uvedli kratke odseke z rumenimi pasovi,
imenovane »preskakovalci kolone« (ang. queue jumpers). Za plačilno sredstvo se uporablja
brezkontaktna pametna kartica. Pred uvedbo spremembe in po njej so predstavljali nov
sistem. To je potnikom olajšalo njegovo uporabo. Treba pa je omeniti, da pozornost ni bila
usmerjena le v izboljšanje JPP, temveč v vse trajnostne načine potovanja, ki vključujejo tudi
hojo in kolesarjenje. Rezultati projekta so spodbudni, saj je uporaba osebnega avtomobila po
dolgem času začela upadati. Frekvenca voženj se je povečala, pa tudi potovalna hitrost − za
18,2 % (New public transport network, 2016).
2.6.4 Jönköping
V švedskem mestu Jönköping so leta 1996 prenovili sistem JPP. Mesto ima 81.000 prebivalcev,
v širši regiji jih živi še 120.000. Omrežje je zasnovano okrog treh glavnih linij, preostale linije
pa se pogosto križajo z glavnimi. Glavne linije so temeljile na konceptu Razmišljaj o tramvaju,
uporabljaj avtobus. Tako so ustvarili kratke, neposredne, hitre in točne avtobusne linije po
pozidanem območju mesta. To so dosegli z uporabo ukrepov, kot so nadzor prometa, novi
cestni odseki, rezervirani le za avtobuse, pasovi za avtobuse, komunikacija s semaforji,
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izboljšane lokacije postajališč s sodobno opremo in informacijami v realnem času o prihodih
avtobusov. Kupili so tudi nove nizkopodne zglobne avtobuse s štirimi vrati, od tega dvema za
vstopanje in dvema za izstopanje potnikov, elektronsko plačevanje in preprost cenik. Vse to
prispeva k hitri in zanesljivi vožnji (Nielsen, Lange, 2008).
Prenova sistema je pomenila radikalne spremembe v sistemu. Prej so bile vse soseske z
mestnim središčem povezane z direktnimi nizko frekventnimi linijami. Včasih so jih
nadomestili z napajalno linijo in prestopom. Glavne linije privlačijo toliko potnikov, da večino
dneva lahko vozijo z intervalom 5 do 10 minut. To prepriča tudi potnike, ki morajo prestopati
z lokalne linije na glavno. Lokalne linije imajo večinoma 2 odhoda na uro (Nielsen, Lange,
2008).
Rezultati so bili izredno pozitivni. Bilo je sicer nekaj pritožb potnikov, ki so po novem morali
prestopati. Število potnikov se je med letoma 1996 in 2002 povečalo za 15 %, pred tem pa se
je zmanjševalo za 1 do 2 % na leto. Primerljiva švedska mesta, ki niso prenovila svojega
sistema, so v istem obdobju izgubljala potnike. Delež poti, opravljenih z avtobusom, se je
povečal z 19 na 22 %. Povečal se je tudi prihodek od prodaje vozovnic. V letu 2000 je znašal
68 %, leta 1986 pa 32 %. To pomeni, da zagotavljanje boljšega JPP ni nujno dražje, saj se s
povečanjem potnikov poveča tudi prihodek od prodaje vozovnic. Nov sistem je tudi
pripomogel k oživitvi starega mestnega jedra (Nielsen, Lange, 2008).
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3

METODOLOGIJA

Na začetku tega poglavja je opis poteka raziskave in postopka snovanja alternativnega omrežja
JPP. Sledi predstavitev uporabljene programske opreme in podatkov, na koncu pa so
podrobneje opisane nekatere zahtevnejše analize stanja JPP v LUR, ki zaradi kompleksnosti
potrebujejo obširnejšo razlago.
Raziskava je potekala v več fazah (slika 11). Najprej smo analizirali teoretične osnove, v katerih
smo proučili dejavnike izbire potovalnega načina, raziskave potovalnih navad in lastnosti
učinkovitih omrežij JPP z analizo nekaterih tujih primerov. V analizi stanja smo za območje LUR
proučili obstoječe študije o JPP in načrtovane ukrepe na tem področju. Nato smo analizirali
prometno povpraševanje, omrežje JPP, potovalne navade prebivalcev v LUR in potovalne
vzorce uporabnikov LPP. Teoretične osnove in analiza stanja so povezane, saj smo na podlagi
teoretičnih osnov videli, katere elemente stanja JPP v LUR moramo podrobneje proučiti.
Analiza stanja pa je vplivala tudi na proučevanje teoretičnih osnov, saj smo na podlagi
razpoložljivih podatkov videli, katere analize so bile že izdelane, katere pa moramo za dobro
razumevanje omrežja JPP v LUR izvesti sami. Koncept zasnove alternativnega omrežja JPP je
rezultat analize teoretičnih osnov in analize stanja, saj smo teoretične osnove prilagodili
značilnostim regije. Na podlagi koncepta in analize stanja, smo oblikovali predlog
alternativnega omrežja JPP v LUR (slika 12). Pri tem smo upoštevali koncept zasnove, dejanske
poteke linij in pogostost voženj pa smo prilagajali prometnemu povpraševanju, trenutnim
potekom linij, obremenjenosti postajališč, trenutni in načrtovani infrastrukturi, potovalnim
navadam prebivalcev in potovalnim vzorcem uporabnikov LPP.
Slika 11: Potek raziskave

Ker za celovito analizo stanja JPP ni bilo dovolj kakovostnih virov, smo iz razpoložljivih
podatkov izdelali dodatne analize. V grobem lahko analize razdelimo na dve vrsti: prikaz in

37

vrednotenje prostorskih podatkov ter zahtevnejše prostorske in statistične analize. Pri prvem
tipu analiz smo zbrali le prostorske podatke ter jih kartografsko prikazali in ovrednotili.
V sklopu drugega tipa analiz smo proučili pogostost voženj in razporeditve postajališč,
ustreznost omrežja z vidika razpršenosti poselitve, potovalnih časov in izračunali koeficient
dostopnosti. Iz podatkov validacij kartice Urbana smo izdelali statistično analizo števila
potnikov. Za analiziranje potovalnih vzorcev uporabnikov LPP smo z uporabo algoritma določili
izstopne postaje potovanj, na podlagi teh podatkov pa izdelali prostorsko analizo potovalnih
vzorcev uporabnikov, obremenitve linij in izračun števila potovanj s prestopi. Metodološko
zahtevnejše analize iz tega sklopa so podrobneje opisane v poglavju 3.3.

3.1 Snovanje alternativnega omrežja JPP v LUR
Shematiziran postopek snovanja je prikazan na sliki 12. Najprej smo v geografskih
informacijskih sistemih zbrali rezultate analiz, predstavljenih v poglavju 3. Prostorske podatke
smo vključili v skupen dokument ArcMAP. To je omogočalo prekrivanje slojev in geometrijske
poizvedbe, s katerimi smo za izbrane lokacije prikazovali podatke o vključenih podatkovnih
slojih. Na podlagi vrednotenja rezultatov analiz in koncepta zasnove alternativnega omrežja
JPP smo z metodo ekpertne ocene v ArcMAP zarisali linije JPP. Ker pri medkrajevnem in
železniškem JPP nismo načrtovali večjih sprememb, smo najprej zarisali poteke teh linij, nato
pa pri snovanju linij mestnega JPP pazili na čim boljšo povezanost med različnimi linijami ter
vrstami JPP.
Pri železniškem JPP nismo predvideli sprememb v poteku prog, vključili smo le načrtovana
nova postajališča ter predlagali lokacije novih postajališč in spremembe v voznih redih. Za
medkrajevni JPP smo predlagali le nekaj sprememb v poteku prog in lokacijah postajališč na
območju Ljubljane, za druga območja v LUR pa izdelali le konceptualno zasnovo. Za mestni JPP
smo v geografskih informacijskih sistemih izrisali vse linije s pripadajočimi postajališči. Tako
smo dobili tudi natančne podatke o dolžini linij. Za lažjo interpretacijo smo za območje
Ljubljane z okolico izdelali še shemo alternativnega omrežja JPP.
Slika 12: Postopek snovanja alternativnega omrežja JPP v LUR
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Pri snovanju alternativnega omrežja JPP smo analizirali te prostorske in neprostorske
podatkovne baze:
•

•
•

•
•
•

•

podatki po postajališčih:
– lokacije postajališč vseh vrst JPP,
– lokacije trenutnih in načrtovanih zbirnih središč P+R,
– število dnevnih voženj na vseh postajališčih,
– število potnikov, število potnikov na postanek ter število in delež prestopov na
mestnem JPP;
linijska zgradba:
– število potnikov na JPP po cestnih odsekih,
– število potnikov na posamezni liniji mestnega JPP;
podatki po prometnih conah:
– število prebivalcev,
– število delovnih mest,
– površina trgovskih površin;
podatki o številu prebivalcev:
– gostota poselitve,
– prebivalci brez dostopa do JPP;
potovalne navade:
– skupno število potovanj med prometnimi conami,
– število potovanj z mestnim JPP med prometnimi conami;
podatki o generatorjih prometa:
– lokalna središča,
– izobraževalne ustanove,
– zdravstvene ustanove;
kartografske podlage in dodatni viri:
– digitalni ortofoto posnetki,
– mestni zemljevid mobilnosti,
– Google maps,
– Google street view.

Na območjih, pri katerih nismo bili prepričani o ustreznosti cestne infrastrukture za potek
avtobusnih linij, smo si pomagali s storitvijo Google street view. Kjer so se ceste prenavljale po
izvedbi snemanja, pa smo opravili terenske oglede.

3.2 Programska oprema in podatki
Za izdelavo prostorskih analiz smo uporabili programsko opremo ESRI ArcGIS 10.4.1. Poleg
osnovne različice smo uporabljali še razširitev Network analyst in razširitve, namenjene analizi
JPP (Esri public transit tools, 2016, Add GTFS to a Network Dataset, 2017). Za upravljanje in
analizo podatkovnih baz smo uporabili Microsoft Access 2016, grafikone in osnovne statistike
smo izdelali s programskim orodjem Excel, shemo alternativnega omrežja JPP in nekatere
druge grafične priloge pa s programsko opremo Adobe Ilustrator 16. Podatke o omrežju JPP in
voznih redih smo dobili iz podatkovne baze v formatu General transit feed specification − GTFS
(Google Transit APIs, 2016), ki je uveljavljen standard zapisa voznih redov. Podatke za mestne
proge LPP smo dobili pri prevozniku (LPP − Podatkovna baza voznih redov, 2016), podatke o
železniškem prometu pri Slovenskih železnicah (SŽ − Podatkovna baza voznih redov, 2016),
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podatke o medkrajevnem JPP pa od Ministrstva za infrastrukturo, ki jih tudi zbira (MZI −
Podatkovna baza voznih redov, 2016).
Poleg voznih redov smo uporabili še vrsto drugih prostorskih podatkov. Nekatere smo morali
dodatno obdelati (podrobno v nadaljevanju). Pomembnejši podatki, uporabljeni v analizah:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

demografski podatki po območjih velikosti 100 × 100 m (STAGE, 2017),
podatki o pešpoteh (Kozina, Tiran, 2016),
podatki o vožnjah na mestnih linijah LPP – validacije kartice Urbana (Validacije kartice
Urbana, 2016),
podatkovna baza voznih redov za medkrajevni potniški promet (MZI − Podatkovna
baza voznih redov, 2016),
podatkovna baza voznih redov za mestni potniški promet (LPP − Podatkovna baza
voznih redov, 2016),
podatkovna baza voznih redov za železniški promet (LPP − Podatkovna baza voznih
redov, 2016),
pomembnejši generatorji prometa v Ljubljani, določeni z občinskim prostorskim
načrtom (OPN MOL − izvedbeni del, 2010),
prometne težnje v LUR (Klemenčič in sod., 2014),
prometno povpraševanje v LUR po prometnih conah (Strokovne podlage urejanja ...,
2009b),
podatki o cestah iz baze Open street map (Open street map − podatkovni sloj, 2016),
podatki o cestah iz uradnih državnih evidenc (Gospodarska javna infrastruktura −
podatkovni sloj, 2016),
podatki o poteku linij LPP (Podatki o poteku linij Ljubljanskega potniškega prometa −
podatkovni sloj, 2016).

3.2.1 Podatki o pešpoteh
Za izračun pravilnih razdalj za hojo je treba uporabiti natančno omrežje pešpoti. Do razlik v
primerjavi z zračno oddaljenostjo pride predvsem na območjih, kjer so prisotne večje ovire:
reka, železnica, avtocesta, zidovi, sklenjene stavbe, široke prometnice itd. Te ovire
onemogočajo neposreden prehod med območji, s tem pa se razdalja med postajališči lahko
drastično poveča (Zhao in sod., 2003). Tudi v Ljubljani izračun oddaljenosti do postajališč po
omrežju pešpoti daje natančnejše rezultate kot izračun zračne oddaljenosti (Kozina, 2010).
Zato smo tudi mi uporabili izračun oddaljenosti do postajališč po omrežju pešpoti. Omrežje
pešpoti za območje Ljubljane smo dobili na Geografskem inštitutu Antona Melika, ZRC SAZU
(Kozina, Tiran, 2016). Ti podatki so iz podatkov o cestni mreži GURS. Iz njih so bile izločene
kategorije cest, po katerih hoja ni dovoljena. Baza je bila nato še dopolnjena s podatki o
pešpoteh, pridobljenih iz podatkovnih baz MOL. Ti podatki so bili kasneje še dopolnjeni z
daljinsko zaznanimi pešpotmi na podlagi digitalnih ortofoto posnetkov, posamezni odseki pa
so bili dodatno preverjeni na terenu. Težava so bili predvsem podhodi pod železnico in prehodi
skozi večstanovanjske stavbe. Analiza omrežja je pokazala veliko natančnost izdelanega
podatkovnega sloja pešpoti (Kozina, 2010). To omrežje pešpoti je bilo kasneje uporabljeno še
v drugih raziskavah (Tiran, 2015a; Tiran in sod., 2015). Ker je omrežje zajemalo le območje
Ljubljane, smo omrežje dopolnili, tako da sedaj zajema območje celotne LUR. Za dopolnjevanje
smo uporabili podatke iz baze Open street map (Open street map − podatkovni sloj, 2016), ki
vključuje podatke o cestah, ki jih vnašajo uporabniki. Kjer podatkov iz baze Open street map
ni bilo, smo uporabili sloj cest iz baz GURS (Gospodarska javna infrastruktura − podatkovni
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sloj, 2016). Iz baze smo izločili avtoceste in hitre ceste, zunaj naselij pa tudi glavne ceste.
Manjkajoče dele smo dodali z digitalnimi ortofoto posnetki. Na karti 1 so prikazani uporabljeni
sloji na območju Medvod. Nekaj popravkov smo naredili tudi na že pridobljenem delu omrežja.
Preverjanje pravilnosti omrežja je bilo zlasti v okolici avtobusnih postajališč, kjer je pravilnost
izračuna toliko potrebnejša.
Karta 1: Primer dopolnjenega omrežja pešpoti na območju Medvod

Omrežje pešpoti je podrobno za območje Ljubljane in sosednja območja, kamor vozijo
trenutne mestne in integrirane mestne linije LPP. Drugje so podatki uradnih baz sicer nekoliko
dopolnjeni, vendar bi bilo treba za izdelavo popolnega omrežja natančno pregledati omrežje
pešpoti. Za potrebe izračuna servisnih območij je sloj pešpoti sicer dovolj natančen, da pa
veliko boljše rezultate kot uporaba zračne oddaljenosti v starejših raziskavah (Gabrovec, Bole,
2006; Gabrovec, Razpotnik Viskovič, 2012). Tako lahko veliko natančneje določimo število
prebivalcev z dostopom do JPP. Do pomembnih razlik v velikosti storitvenih območij pride ob
naravnih in umetnih ovirah: vodotoki, strm relief in hitre prometnice.
3.2.2 Podatki o voznih redih in lokacijah postajališč
Podatke o voznih redih za mestni JPP smo pridobili za 6. 9. 2016. Vendar v voznih redih še ni
linij, uvedenih ali spremenjenih 1. 9. 2016 (Spremembe linij ..., 2016), zato so ti vozni redi lahko
uporabljeni skupaj s podatki kartice Urbana za maj 2016. V voznih redih so vse mestne linije,
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le redne dnevne linije pa vključujejo tudi podatke o poteku linij. To je za izdelavo analiz
zadoščalo, zato podatkov o drugih linijah nismo pridobivali. Tudi podatke o voznih redih
medkrajevnega in železniškega JPP smo pridobili v obliki zapisa GTFS. Struktura podatkov je
bila sicer nekoliko drugačna. Režimi voznega reda so namreč določeni za vsak dan posebej, v
nasprotju s podatki za LPP, kjer so vozni redi izdelani le za štiri različne režime.
V letu 2016 se je prenavljal južni del Slovenske ceste. V tem času so avtobusi po tem delu vozili
le v eno smer, v drugi smeri pa je bil obvoz. Promet je nemoteno stekel v nedeljo 8. 5. 2016
(Ljubljana praznuje, 2016).
Analizo potovalnih vzorcev smo izdelali le za en dan, zato je bilo treba izbrati značilen dan. V
raziskavah se navadno uporablja sreda v času šolskega pouka (Gabrovec, Bole, 2006). Ker na
potovalne navade vplivajo tudi vremenske razmere, smo izbrali dan brez padavin. Vremenske
podatke smo dobili v arhivu podatkov Agencije RS za okolje (Arhiv podatkov, 2016). Poleg
vremenskih podatkov za srede smo vključili tudi podatke o četrtkih, saj se količina padavin
meri ob 7. uri za zadnjih 24 ur. Padavine, ki so padle v sredo čez dan, se tako zaznane šele v
četrtek. Po teh merilih sta bili primerni sredi 18. 5. 2016 in 25. 5. 2016. Ker se v maju končuje
letni semester na fakultetah, smo izbrali zgodnejši datum, tj. 18. 5. 2016, saj bolje ponazarja
stanje med šolskim in študijskim letom.
3.2.3 Podatki validacij kartice Urbana
V mestnem JPP v Ljubljani so se uporabljali različni načini plačevanja. Do leta 1974 so se
uporabljali vozni listki, ki jih je pregledoval sprevodnik. Leta 1974 so bili uvedeni žetoni. Vstop
je bil od takrat mogoč le pri voznikovih vratih, kjer se je žeton vrgel v posebej prirejen predal.
En žeton je veljal za eno vožnjo. To se kaže tudi na poteku linij, saj jih večina vodi v središče
mesta, kar je omogočalo velik delež potovanj brez prestopanja.
Testno obdobje uporabe kartice Urbana na avtobusih se je začelo 15. 3. 2009, v maju 2009 pa
je stekla prodaja šolskih mesečnih kartic. V septembru 2009 so šolarji lahko kupili le še
elektronske vozovnice. Prodaja žetonov se je končala septembra 2009, plačilo z žetoni pa je
bilo mogoče še do konca leta 2009. Plačilo z gotovino je bilo možno še do 10. 5. 2010, do takrat
so nadgradili urbanomate, na katerih je zdaj mogoče tudi kupiti kartice. Gotovinsko plačilo je
bilo povsem odpravljeno, saj je vzdrževanje tega sistema zelo drago. Kartica Urbana je
omogočala brezplačno prestopanje v 90 minutah od plačila prve vožnje. To znatno poceni
potovanje ob uporabi različnih linij (Šmajdek, 2011). Kartica Urbana se lahko uporablja tudi
kot kartica integriranega JPP. To pomeni, da se lahko uporablja na vlakih Slovenskih železnic
in v medkrajevnem JPP (Portal subvencij potniškega prometa, 2016).
Stranski produkt elektronskega plačilnega sistema je podatkovna baza o plačilu voženj. Sistem
je namreč takšen, da se ob vsakem plačilu v bazo vnašajo podatki o plačilu. Strukturo baze, ki
jo prejmejo na LPP, navaja preglednica 2. Za analize so najpomembnejši podatki o času in
postajališču. Na podlagi podatkov o postajališču in liniji pa lahko podatke povežemo tudi z
voznimi redi v formatu GTFS, saj so uporabljene enake šifre postajališč in linij.
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Preglednica 2: Struktura podatkov kartice Urbana

Ime stolpca

Primer vrednosti

Številka kartice (CUID)

xxxxxxxxxxxxxx075

Čas validacije

2016-05-01 00:00:42.000

Število potnikov

1

Ime vozila

Vozilo 160

ID vozila

116

Opis linije

B ZALOG–BEŽIGRAD

ID Linije

792

Ime postaje

Bolnica

ID postaje

1987

Ime produkta

VREDNOSTNA

ID produkta

15

Ime tarifnega razreda

PRENOSNA

ID tarifnega razreda

5

3.3 Analiza stanja JPP v LUR
V tem poglavju bodo podrobneje predstavljeni postopki izdelave nekaterih analiz, katerih
rezultati so prikazani v poglavju 4. Poudarek bo na metodološko zahtevnejših analizah,
enostavnejši postopki so opisani že ob predstavitvi rezultatov ali pa so splošno znani in zato
ne potrebujejo dodatnega opisa.
3.3.1 Izračun razdalj med postajališči
Za analizo potovalnih vzorcev uporabnikov kartice Urbana je treba najprej določiti izstopne
postaje (poglavje 3.3.5), kot vhodni podatek je potrebna tudi razdalja med postajališči. Izdelali
smo dve analizi: ločeno za pare postajališč, oddaljenih do 800 m, in za vse pare postajališč ne
glede na razdaljo.
V analizo smo vključili 840 postajališč mestnih in integriranih mestnih linij LPP. Lokacije
postajališč smo pridobili iz baze voznih redov GTFS (LPP − Podatkovna baza voznih redov,
2016). Baza sicer vključuje 849 postajališč, vendar smo izločili 9 postajališč, kjer obratuje linija
52, ki pelje do Črnega vrha. Ker nas je zanimala razdalja med vsemi postajami, to pomeni
705.600 kombinacij, zato smo v mrežni analizi izračunali le oddaljenost do 800 m. Za izračun
smo uporabili orodje OD Cost matrix. Z njim smo izračunali razdalje po omrežju pešpoti za LUR.
Razdalje med vsemi postajališči smo izračunali z orodjem Point distance na podlagi evklidske
razdalje. Rezultat analize sta dve preglednici: ena s pari postajališč v oddaljenosti do 800 m ter
druga z vsemi kombinacijami postajališč in njihovo oddaljenostjo.
3.3.2 Izračun števila voženj po postajališčih
Za potrebe analize sistema JPP smo izračunali frekvenco voženj na postajališčih. Analizo smo
izvedli za železniški, medkrajevni in mestni JPP, za vhodne podatke pa uporabili vozne rede v
zapisu GTFS (LPP − Podatkovna baza voznih redov, 2016, MZI − Podatkovna baza voznih redov,
2016, SŽ − Podatkovna baza voznih redov, 2016). Vse izračune števila voženj smo naredili na
značilne dneve: sreda, sreda med poletnimi počitnicami, sobota in nedelja.
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Analize so bile izdelane s programsko opremo ArcGIS z razširitvami Display GTFS in ArcGIS ter
Better bus buffers (Esri public transit tools, 2016). Izračun smo naredili z orodjem Count Trips
at Stops. Za vsako postajališče smo izračunali število voženj v naprej določenem časovnem
intervalu. Ta izračun je služil le prikazu števila voženj po postajališčih, za izračun koeficienta
dostopnosti (poglavji 4.4.3 in 3.3.3) pa smo število voženj izračunali za vsako linijo posebej. To
namreč omogoča pravilen izračun dostopnosti tam, kjer se prekrivajo zaledja več postajališč,
na katerih vozijo različne linije. Postopek izračuna je opisan v nadaljevanju.
Za izračun števila voženj po linijah smo uporabili programsko opremo Access 2016. Podatki v
voznih redih za LPP so zapisani tako, da režim vožnje določa, ob katerih dnevih v tednu velja
določen režim in med katerima dvema datumoma velja vozni red. Obstajajo štirje režimi: en
med počitnicami med tednom, drugi med šolskim letom med tednom ter sobotni in nedeljski,
ki veljata vse leto. Zato smo število voženj izračunali za vsak režim voznega reda posebej. Iz
podatkovne baze smo izločili nekatere medkrajevne in integrirane mestne linije − proge 51
(Ljubljana–Polhov Gradec), 52 (Polhov Gradec–Črni Vrh), 56 (Ljubljana AP–Šentjošt), 60
(Ljubljana AP–Vodice–Polje) in 61 (Vodice–Polje–Vodice), saj so te vključene tudi v
podatkovno bazo medkrajevnega JPP.
Podatki za medkrajevni JPP so zapisani v nekoliko drugačni obliki kot za mestni JPP. V voznih
redih namreč ni splošnega režima, ki bi veljal ob določenih dnevih. Režim voženj je določen za
vsak dan posebej. Izračuni se nanašajo na določen datum namesto na dan v tednu. Za značilne
datume smo izbrali sredo med poletnimi šolskimi počitnicami (13. 7. 2016), sredo v času
šolskega pouka (12. 10. 2016), soboto v času šolskega pouka (15. 10. 2016) in nedeljo v času
šolskega pouka (15. 10. 2016). V analizi dostopnosti smo naredili izbor postajališč na območje
LUR in ga dodatno razširili za 1.000 m. Tako smo zagotovili pravilen izračun dostopnosti na
mejah regije, kjer prebivalci lahko dostopajo tudi do postajališč zunaj regije, če so primerno
oddaljena. To vrednost smo izbrali zato, ker je 1.000 m največja razdalja, ki so jo potniki
pripravljeni prehoditi do postajališča (Gabrovec, Bole, 2006; Paliska in sod., 2006).
Za železniški promet ni bilo treba narediti posebnega izračuna po linijah, saj se servisna
območja postajališč ne prekrivajo. Izračun smo zato lahko naredili kar z orodjem Count Trips
at Stops.
3.3.3 Izračun koeficienta dostopnosti
Koeficient dostopnosti PTAL (ang. public transport acessibility level) poleg pogostosti voženj
na postajališčih upošteva še čas hoje do postajališča, zato da boljšo informacije o kakovosti
storitve, kot le analiza števila voženj po postajališčih (Assessing transport connectivity in
London, 2015). Koeficient dostopnosti PTAL je bil za območje Ljubljane že izračunan (Tiran,
2014; Tiran in sod., 2015). Tokrat smo izračun razširili na celotno območje LUR. Bazo voznih
redov smo uredili v programu Access 2016 (opisano v poglavju 3.3.2), s to razliko, da smo iz
baze za medkrajevni JPP izločili 29 linij, ki imajo na območju LUR le en postanek, saj te linije
ne moremo uporabljati za potovanja v regiji. Prostorske analize pa smo naredili s programsko
opremo Esri ArcGIS 10.4.1, pri čemer smo ponavljajoče procese avtomatizirali z orodjem
model builder. V tem poglavju bo poudarek na postopku izračuna ter uporabljeni programski
opremi in orodjih, podroben opis metodologije pa je na voljo v: (Assessing transport
connectivity in London, 2015) in v: (Tiran, 2014; Tiran in sod., 2015).
Postopek izračuna koeficienta dostopnosti PTAL je opisan na sliki 13. Najprej pripravimo
omrežje pešpoti (opisano v poglavju 3.2.1). Nato iz voznih redov v obliki GTFS izvozimo lokacije
postajališč za vsako obliko JPP posebej. Postajališča izvozimo ločeno za vsako linijo posebej,
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nato pa jih združimo s podatki o številu voženj v proučevanih obdobjih. Izračun števila voženj
je opisan v poglavju 3.3.2. Sledi izračun servisnega območja okrog postajališč, za vsako linijo
posebej, pri čemer se upošteva tudi smer vožnje. Servisno območje je območje okrog
postajališča, ki ga lahko prehodimo v določenem času. Izračunamo ga le do razdalje, ki so jo
uporabniki še pripravljeni prehoditi do postajališča. Mi smo uporabili vrednosti 640 m za
postajališča mestnega JPP ter 1.000 m za postajališča medkrajevnega in železniškega JPP
(poglavje 2.3.2.2). Izračun smo naredili z razširitvijo Network analyst, delom programskega
paketa ArcGIS. Servisno območje smo izračunali po 25-metrskih odsekih. To je omogočalo
dobro prostorsko ločljivost rezultatov. Pri nastavitvi Polygon type smo izbrali možnost Simple
polygon, na območjih, kjer so se servisna območja prekrivala, pa upoštevali le najbližje
postajališče. Vključeno smo imeli tudi možnost Trim polygons, pri čemer smo izbrali vrednost
75 m, ki se je pri preskusu različnih vrednosti izkazala za najboljšo izbiro.
Slika 13: Postopek izračuna koeficienta dostopnosti PTAL (vir podatkov: Assessing transport connectivity in
London, 2015)

Nato smo servisna območja združili s podatki o voznih redih − za 3 časovna obdobja: jutranjo
konico, opoldanski režim in popoldansko konico, ki smo jo določili na podlagi števila
postankov. Uporabili smo časovne intervale 6.30–7.30, 10.00–13.00 in 14.00–15.00. Izračun
za več časovnih intervalov nam je omogočil primerjavo dostopnosti ob različnih delih dneva.
Iz števila postankov po postajališčih smo izračunali povprečen čas čakanja, ki se izračuna po
enačbi 0,5 × (60/število prihodov) (Assessing transport connectivity in London, 2015). Tako
dobimo povprečen čas čakanja na avtobus, če na postajališče pridemo ob naključnem času –
brez preverjanja voznega reda. To zlasti velja za uporabnike bolj frekventnih mestnih linij, manj
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pa za uporabnike medkrajevnih linij ali manj frekventnih mestnih linij in železnice. Na liniji, ki
opravi 4 vožnje na uro znaša povprečni čas čakanja 7,5 minute. V izvorni metodologiji
(Assessing transport connectivity in London, 2015) je temu času prištet še faktor zanesljivosti,
ki za London znaša 2 minuti. Mi tega dodatnega faktorja nismo upoštevali, saj bi pred tem
morali opraviti analizo zanesljivosti za vse tri vključene vrste JPP. Ker ga faktorja nismo
upoštevali, je končen rezultat kazal nekoliko boljše vrednosti, kot bi jih sicer. Nato smo času
čakanja prišteli čas hoje, ki smo ga izračunali tako, da smo razdaljo do postajališča, ki smo jo
izračunali na intervale 25 m, pomnožili s hitrostjo hoje 4,8 km/h. To znaša 80 m/minuto
oziroma 0,0125 minute/m (Assessing transport connectivity in London, 2015). Povprečen čas
čakanja smo nato sešteli s časom hoje, s čimer smo dobili skupen čas dostopa. Skupen čas
čakanja smo pretvorili v ekvivalent frekvence dostopa. To nam da enako vrednost, kot če bi
bila storitev na voljo pred našim vhodom. Pri tem smo 30 delili s skupnim časom čakanja
(Assessing transport connectivity in London, 2015). Ob upoštevanju zgolj časa čakanja bomo
na linijo, ki pelje 6-krat na uro, v povprečju čakali 5 minut. Če živimo 5 minut stran od
postajališča, bomo med odhodom od doma in vstopom na avtobus v povprečju porabili 10
minut. Povprečen čas za prihod na avtobus bo tako enak kot pri liniji, ki pelje 3-krat na uro in
pri kateri je povprečen čas čakanja 10 minut.
Za izračun frekvence dostopa se upošteva najpogostejša linija, ki se ji prišteje polovica
seštevka preostalih linij. S tem je izračun natančnejši na območjih, kjer se prekrivajo servisna
območja različnih postajališč (Assessing transport connectivity in London, 2015). Pomen
takega načina izračuna bomo ponazorili s primerom. Na območju, ki je od dveh postajališč
oddaljeno 5 minut hoje in je na enem na voljo linija s frekvenco 10 minut, na drugem pa linija
s frekvenco 20 minut, se mora uporabnik pred odhodom odločiti, na katero postajališče bo
šel. Na voljo ima sicer dve postajališči, vendar bo šel potem lahko le na eno linijo. Poprečen
čas dostopa se tako nič ne izboljša, izboljša se le možnost izbire. Če bi v izračunu le sešteli vse
ekvivalente frekvence dostopa, bi to območje dobilo veliko večjo vrednost, kot jo sicer ima,
vendar to ne bi izražalo resnične kakovosti storitve.
Preglednica 3: Primer izračuna koeficienta PTAL

Linija

Čas hoje
(v
minutah)

Št. prihodov

Povprečen čas
čakanja (v
minutah)

Skupen čas
dostopa (v
minutah)

Ekvivalent
frekvence
dostopa

Postajališče 1

1

5

10

5

10

3

Postajališče 1

2

5

10

5

10

3

Postajališče 2

3

5

20

10

15

1,5

Postajališče 2

4

5

20

10

15

1,5

Faktor dostopa za vrednosti v preglednici 3 znaša 3 + 0,5 × (3 + 1,5 + 1,5) = 6. Če bi le sešteli
vse ekvivalente frekvence dostopa, bi dobili vrednost 9.
Pred končnim izračunom frekvence dostopa smo podatke pretvorili v rastrsko obliko. Iz teh
podatkov smo z orodjem Cell statistics za vsako rastrsko celico izračunali seštevek in najvišjo
vrednost ekvivalentov frekvence dostopa za vse linije. Ta dva sloja smo nato sešteli tako, da
smo sešteli najboljši ekvivalent frekvence dostopa in polovično vrednost drugih ekvivalentov
frekvence dostopa. Na zadnje pa smo sešteli še ekvivalente frekvence dostopa za mestni,
medkrajevni in železniški JPP.
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3.3.4 Analiza potovalnih časov
Analizo potovalnih časov smo naredili v programski opremi ArcGIS z uporabo razširitve
Network analyst. Za vključitev voznih redov v analizo smo uporabili orodje Add GTFS to a
Network analyst, ki je na voljo kot dodatek k razširitvi Network analyst in omogoča vključitev
podatkov o voznih redih v omrežje. Sledil je izračun območij, dostopnih z določene točke z
uporabo JPP. Za izračun na območju LUR smo vključili mestni, medkrajevni in železniški JPP,
pri izračunu potovalnih časov med četrtnimi skupnostmi v Ljubljani pa smo uporabili le
podatke za mestni JPP.
Analiza poteka na določen datum in uro, pri čemer se tako upošteva še čas čakanja. Mi smo
izbrali sredo 14. 12. 2016, saj so se takrat prekrivali podatki za vse tri vozne rede, poleg tega
pa je sreda značilen dan med tednom. Analizo bi lahko ponovili še za druge dele dneva ali
druge dneve v tednu, vendar smo se osredotočili le na jutranjo konico ob delavnikih, ko je
največ voženj. Pri izračunu časa hoje smo upoštevali hitrost 4,8 km/h, tj. 80 m/minuto. Ob
vstopu v vozilo smo prišteli še pol minute, ki ponazarja izgubo časa ob vstopanju.
Za določitev najmanjšega časa dostopa do lokacije smo naredili analize za različne ure – z
razmikom 5 minut. Tako smo dobili bolj splošen rezultat potovalnega časa, ki vključuje časovno
okno za potovanje. Analizo smo izdelali za potovanje s prihodom med 7.00 in 7.55. S tem smo
dobili 12 slojev, ki smo jih nato z orodjem Cell statistics pretvorili v raster in izračunali
minimalni čas dostopa.
Ker med analizo lahko omejimo le skupni čas potovanja, ne pa tudi največje razdalje za hojo,
smo končen rezultat obrezali na območje 1.000 m oddaljenosti do postajališč. S tem smo
izločili območja, ki so od najbližjega postajališča oddaljena več, kot znaša pripravljenost za
hojo. Pri tem smo upoštevali le postajališča, ki imajo v voznem redu za ta dan registriran odhod
s postajališča med 6.00 in 8.00. S tem smo zagotovili natančnejše rezultate, saj smo izločili
območja okrog postajališč brez prihodov v proučevanem časovnem intervalu.
3.3.5 Analiza potovalnih vzorcev uporabnikov LPP
Za izračun potovalnih vzorcev uporabnikov LPP smo uporabili podatke validacij kartice Urbana
(Validacije kartice urbana, 2016) in vozne rede za mestni JPP (LPP − Podatkovna baza voznih
redov, 2016). Ključen korak je bil izračun izstopnih postaj, rezultati te analize pa so bili vhodni
podatek za analize potovalnih vzorcev uporabnikov LPP.
3.3.5.1 Izračun izstopnih postaj
Za podrobno analizo potovalnih vzorcev smo morali določiti izstopne postaje. Pri tem smo se
oprli na rezultate raziskave, v kateri so preverjali uspešnost algoritma določanja izstopne
postaje (Alsger in sod., 2016). Postopek izračuna je opisan v slikah 14 in 15. Ker smo imeli na
voljo potrebne podatke, smo uporabili enak algoritem. Pri izračunu je sodeloval diplomirani
inženir računalništva in informatike (UN) Matej Žebovec, ki je izdelal posebno samostojno
programsko orodje, namenjeno izračunu izstopnih postaj.
Za izdelavo algoritma smo najprej pripravili vhodne podatke:
•
•
•

preglednica razdalj med postajališči po omrežju pešpoti do oddaljenosti 800 m za
določanje prestopov;
preglednica zračne oddaljenosti med postajališči za določanje zadnje izstopne
postaje;
podatkovna baza voznih redov GTFS;
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•

podatki o validacijah za 18. 5. 2016.

Validacije smo analizirali za sredo 18. 5. 2016, ko je bila že odprta Slovenska cesta, poleg tega
pa ni bilo padavin. To je povprečen delavnik med šolskim letom. V voznih redih so uporabljene
enake šifre za postajališča in linije kot v podatkovni bazi validacij. To je omogočilo enostavno
združitev podatkovnih baz. Predhodno pripravo podatkov validacij in voznih redov je s
programsko opremo mySQL opravil Matej Žebovec, ki je opravil tudi končni izračun s posebnim
samostojnim programskim orodjem v programskem jeziku PHP.
V algoritmu smo za definiranje prestopov upoštevali predpostavke, prevzete po (Alsger in sod.,
2016):
1. največja razdalja (parameter X) med postajališči je 800 m po omrežju pešpoti;.
2. največji čas (parameter T) med izstopom na prejšnji in vstopom na naslednjo linijo
je 60 minut.
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Slika 14: Algoritem izdelave izvorno-ciljne matrike (povzeto po: Alsger in sod., 2016)
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Slika 15: Določanje izstopnih postaj (povzeto po: Alsger in sod., 2016)

3.3.5.2 Analiza potovalnih vzorcev
S podatki o izstopnih postajah lahko analiziramo potovalne vzorce. Za izračun števila potnikov
po posameznem delu linije in kasneje po cestnih odsekih za vse linije smo za vsako linijo izločili
zaporedje postajališč. Te podatke smo nato združili s številom vstopov in izstopov po
postajališčih. Ker so v voznih redih napake, smo upoštevali le najpogostejše zaporedje
postajališč. Pri nekaterih vožnjah vmesna postajališča namreč niso zabeležena. Tako smo
dobili pravilno zaporedje postajališč za vse linije. Nato smo za vsako postajališče po linijah
izračunali razliko med številom vstopov in izstopov. Razliko smo seštevali po zaporedju
postajališč do končne postaje. Za novo linijo smo izračun ponovili in tako za vsako linijo
posebej. S tem smo dobili število potnikov po linijah med zaporednimi postajališči.
Ker nas je zanimala tudi skupna obremenitev cestnih odsekov med postajališči, smo podatke
združili po parih postajališč in za njih izračunali seštevek potnikov z vseh linij. Če bi na karti
postajališča med sabo povezali le z ravno linijo, se na območjih, kjer vozi več linij, ki ne
ustavljajo na istih postajališčih, ne bi videlo skupno število potnikov na cestnem odseku. Zato
smo v programski opremi ArcGIS z orodjem Make closest facility naredili sloj povezav med
vsemi postajališči po trasah linij LPP. S tem smo dobili sloj cestnih povezav med pari postajališč.
Ta sloj smo združili s podatki o potnikih med pari postajališč, odvečne povezave pa izbrisali.
Tako smo dobili 1.029 povezav med pari postajališč. Ker linije potekajo v obe smeri, mi pa smo
povezave narisali le po sredini ceste, se linije prekrivajo. Zanimala nas je skupna obremenitev
cestnih odsekov, zato smo podatke pretvorili v raster in nato z orodjem Cell statistics izračunali
seštevek vseh vrednosti.
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4

STANJE JPP V LUR

V tem poglavju bo predstavljena analiza sedanje ponudbe JPP v LUR. Na podlagi analize bomo
skušali opredeliti, kateri elementi trenutnega omrežja so dobri, katere pa bi bilo smiselno
spremeniti. Najprej bomo predstavili dosedanje študije in projekte, v katerih so proučevali JPP
na območju LUR. V nekaterih dokumentih so opredeljeni tudi konkretni ukrepi na področju
JPP. Te bomo podrobneje proučili in se do njih opredelili. Ker za celovito analizo omrežja JPP
ni na voljo dovolj kakovostnih virov, smo številne analize izdelali sami. Predstavljene bodo
predvsem v poglavjih 4.4 in 4.6, skupaj z analizami voznih redov, potovalnih časov, prostorske
dostopnosti in potovalnih navad uporabnikov LPP.

4.1 Geografske značilnosti LUR
LUR je na območju osrednjeslovenske statistične regije. Vključuje 26 občin, največja med njimi
je MOL. V regiji je na začetku leta 2017 živelo 539.672 prebivalcev. To je več kot četrtina
prebivalcev Slovenije. V regiji je okrog 282.000 delovnih mest, od tega jih okrog 80.000
zasedajo delavci iz drugih statističnih regij. Samo v MOL je 213.000 delovnih mest. Približno
117.000 ljudi prihaja na delo iz drugih občin (Podatkovni portal SI-STAT, 2017). Poleg delovnih
mest pa v mesto prihajajo še dijaki in študenti, kupci in drugi dnevni obiskovalci. Dijakov in
študentov je bilo pred 10 leti 87.000, nekaj jih sicer živi v Ljubljani, tisti iz bližnjih občin pa se
vsak dan vozijo. Zato prihaja do velikih koncentracij prometa v regiji, predvsem na območju
Ljubljane. Velike koncentracije ljudi spremlja gneča na cestah. To je opazno zlasti na glavnih
vpadnicah (Bole in sod., 2016; Koblar, 2016). Veliko povpraševanje po prevozu pa omogoča
tudi ureditev učinkovitega JPP (Tolley, Turton, 2014).

4.2 Pregled projektov in prometnih študij na območju LUR
Za razumevanje stanja JPP je ključen pregled projektov in prometnih študij z območja LUR. V
večini študij so bile predlagane tudi izboljšave. Za območje LUR je bilo izdelanih že nekaj študij
o JPP, nekatere so se ukvarjale s trenutnim stanjem, v nekaterih pa so bili tudi predlogi
izboljšav v omrežju. Pomembnejše bodo opisane v tem poglavju, s poudarkom na novejših.
4.2.1 Starejše prometne študije
Podroben pregled študij in projektov do leta 2005 je naredila Koželjeva (2005), ki je v diplomski
nalogi proučila sistem JPP v luči novih razvojnih območij. Za območje Ljubljane je bilo narejenih
že veliko prometnih študij, ki so izhajale iz plana iz leta 1986, ki je predvideval uvedbo tirnega
sistema, ki bi bil nosilec JPP (povzeto po: Koželj, 2005):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mestna železnica v Ljubljani, šest obsežnih tematskih elaboratov in sintezno gradivo,
PNZ, 1989 in 1991
Raziskava potovalnih zakonitosti v Ljubljani, anketa po gospodinjstvih, PNZ, 1994
Strategija razvoja vseh vrst prometa v Ljubljani, PNZ, 1994
Zasnova dolgoročnega razvoja primestnega javnega prometa v Ljubljani, PNZ, 1995
Izdelava koncepta za javni mestni in primestni promet v Ljubljani, TTK, 1997
Public transport concept for city and region of Ljubljana, TTK, 1999
Prometna analiza cestnega omrežja Ljubljane, PNZ, 1999
Podzemni tramvaj v Ljubljani, študija o inženirsko-geoloških in geotehničnih pogojih
izgradnje podzemnih tramvajskih prog, GEOT, 2000
Integrated transport demand management, PTI in PROGNOS, 2000
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•
•
•
•
•
•
•

Study of rail-bound public transport networks for the inner city of Ljubljana, ISP, IC,
Consulenten, 2000
Zasnova prihodnjega mestnega in primestnega javnega prometa v Ljubljani, napoved
prometnih tokov, PNZ, 2000
Integralna zasnova prometa, LUZ in PNZ, 2001
Promet, strokovne podlage za prostorsko zasnovo MOL, LUZ in PNZ, 2001
Promet v Ljubljani 2002, štetje prometa in študija potovalnih časov, TECA, d. o. o., 2002
Urbanistični koncept razvoja naselij v Ljubljanski regiji v koridorjih integriranega mestnega
in regionalnega tirnega potniškega prometa, 2002
Promet v Ljubljani 2003, štetje prometa, TECA, d. o. o., 2003

Z analizo je ugotovila, da se trajnostna mobilnost, ki jo omenjajo številne študije, v praksi ne
izvaja. Posledica tega so številne prometne težave. Mestni JPP se je v Ljubljani razvijal zelo
stihijsko, zato so številna območja brez dobrega dostopa. Kot glavno težavo za neučinkovit JPP
vidi to, da JPP v prometni ureditvi ni obravnavan prednostno. Pri vrednotenju razvojnih
projektov na območju MOL z vidika dostopnosti z mestnim avtobusom je kot linijsko slabo
povezane navedla nekatere že uresničene projekte: Univerzitetno središče pod Rožnikom,
Tehnološki park Brdo, Športno središče Stožice. Univerzitetno središče in športni park sta
dobila drugačne poteke mestnih linij, tako da se je dostopnost izboljšala, dostopnost
Tehnološkega parka pa je ostala enaka.
Poleg prometnih študij na področju trajnostne mobilnosti se hkrati še vseeno načrtuje vlaganje
v cestno infrastrukturo. Najbolj pereča je predlagana širitev ljubljanske obvoznice na 6 pasov
(Guzelj, Pretnar, 2010). V tej študiji so zapisali, da bi bila širitev obvoznice potrebna tudi, če bi
se prej zgradila predlagana mestna železnica in izboljšali preostali deli JPP. Gre za klasično
prometno načrtovanje, ko se promet ureja z gradnjo nove infrastrukture. Po tem scenariju bi
dobili drag sistem mestne železnice, ki pa zaradi zmogljivosti cestne infrastrukture ne bi zaživel
(Bole, 2004). Do študije so bili kritični tudi predstavniki nevladnih organizacij, zato so pripravili
svoj predlog urejanja prometa v LUR (6 do 10-pasovni ..., 2011).
4.2.2 Nacionalne strategije in projekti
Zasnova bodočih sprememb na področju prometa v Sloveniji je opredeljena v Resoluciji o
nacionalnem programu razvoja prometa (2016), ki je nadomestila starejše dokumente. Slednji
so pokrivali le posamezna področja prometa. Pred pripravo Resolucije je bila izdelana še
Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji (2015). V tem poglavju bo opisanih nekaj
pomembnejših vsebin teh dveh dokumentov, predvsem tistih, ki se navezujejo na razvoj JPP.
V Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji (2016) je pokrito
področje cest, železnice, letalstva, pomorstva in JPP. Dokument opredeljuje konkretne
aktivnosti na teh področjih. Izdelan je za obdobji 2016–2022 in 2022–2030. Prej je bila izdelana
strategija (Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2015) v kateri je bilo poudarjeno,
da »je potrebno pri pripravi konkretnih projektov v okviru aktivnosti slediti predvsem načelu
prometne in stroškovne učinkovitosti. To pomeni, da je najprej potrebno poiskati in izčrpati
ustrezne možnosti nadgradenj in posodobitev obstoječe infrastrukture. Novogradnje pa
načrtovati le takrat, ko samo z nadgradnjami in posodobitvami obstoječe infrastrukture ni več
mogoče zagotavljati primernega nivoja prometnih uslug«. (Resolucija o nacionalnem ..., 2016,
str. 4) Zapisano je tudi, da mora razvoj dejavnosti JPP temeljiti na optimizaciji stroškov in koristi
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(Resolucija o nacionalnem ..., 2016). Ta načela upošteva tudi predlog alternativnega omrežja
JPP, saj se bo z optimizacijo linij dosegla boljša kakovost storitev in stroškovna učinkovitost.
Na področju trajnostne mobilnosti so opredeljeni ti ukrepi: Parkiraj in se pelji (P+R), enotna
vozovnica za vse vrste javnega potniškega prometa, usklajeni vozni redi, kakovost storitev …
(Resolucija o nacionalnem ..., 2016, str. 7). Če se načrtovani ukrepi ne bi izvedli, se delež
uporabe JPP ne bi povečal, del tovornega prometa pa bi se preselil z železnice na ceste. Sedanji
javni promet ni konkurenčen osebnemu avtomobilu, njegova konkurenčnost pa se še slabša
(Resolucija o nacionalnem ..., 2016). V nacionalnem programu razvoja prometa so določeni
tudi konkretni ukrepi. Najpomembnejši ukrepi s področja trajnostne mobilnosti na območju
LUR bodo tudi podrobneje opisani.
• Integracija JPP
Integracija JPP zajema prostorsko, časovno in tarifno integracijo (Tolley, Turton, 2014). Ena
najoprijemljivejših koristi za uporabnike povezanih prevoznih sistemov je uvedba integriranih
tarifnih sistemov. V tem sklopu sta določena dva ukrepa: uvedba sistema integrirane
vozovnice v Republiki Sloveniji in ustanovitev upravljavca integriranega JPP na državni ravni
(Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2015, str. 233).
Projekt integriranega JPP se že izvaja, osnovni cilj projekta pa je tarifna integracija vseh vrst
JPP v Sloveniji (Portal subvencij potniškega prometa, 2016). Pri izvedbi projekta je prihajalo do
zamud, v letu 2016 je bil mogoč nakup integrirane vozovnice za dijake in študente (Zaradi
velike gneče ..., 2016). V okviru projekta so bile izdelane tudi številne strokovne podlage (Blaž,
Hočevar, 2008; Hočevar in sod., 2008; Lep, Hmelak, 2011; Lep, 2007; Zorić in sod., 2011). Za
konec leta 2017 je napovedan začetek prodaje integrirane vozovnice za vse uporabnike JPP.
To bo pomenilo tudi tarifno integracijo (Stergar, 2017).
Eden glavnih ciljev strategije za razvoj prometa je povečati trajnostnost prometnega sistema
in tudi zagotoviti rešitve za JPP, dostopne večini prebivalstva. Ob upoštevanju, da ponekod v
Sloveniji ni dovolj povpraševanja za upravičenost uvedbe rednih prog JPP (podeželje ali
območje razpršene poselitve), bo uvedba storitev JPP na zahtevo omogočila, da bodo te
storitve na voljo tudi tam (Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2015, str. 233).
Da bi povečali delež JPP v mestnem, primestnem in regionalnem prometu, je treba izboljšati
povezljivost, učinkovitost in usklajenost različnih načinov prevoza in uskladiti vozne rede. V
nadaljnjih študijah se bo ta možnost analizirala upoštevaje število potnikov ter operativnih in
infrastrukturnih zahtev (Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2015, str. 234).
Razen nekaj izjem je trenutni vozni park JPP star ter temelji na zastarelih in neučinkovitih
tehnologijah. Da bi povečali konkurenčnost JPP v primerjavi z osebnimi avtomobili, je treba
vozni park posodobiti in zagotoviti, da bo skladen z najvišjimi standardi kakovosti ter
varnostnimi in okoljskimi standardi, pa tudi dostopen osebam z omejeno mobilnostjo. Obnova
bo potekala skupaj s predvidenimi izboljšavami infrastrukture. Prvi korak k temu ukrepu sta
celovita analiza trenutnih organizacijskih, operativnih in vzdrževalnih struktur operaterjev ter
analiza prihodnjih zahtev in operacijskega ter vzdrževalnega načrta. Ko bodo ugotovljene
dejanske potrebe, bodo na podlagi nadaljnjih študij opredeljene posebne tehnične zahteve
glede voznega parka. To je predvideno v obdobju 2019–2025 (Strategija razvoja prometa v
Republiki Sloveniji, 2015, str. 234).
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• Povečanje intermodalnosti
Eden ključnih vidikov pri uvajanju dobrega sistema JPP je uspešnost povezanosti transportnih
sistemov, ki spodbujajo prehod z zasebnega na javni prevoz, in med različnimi oblikami
javnega prevoza (denimo med prometnimi sredstvi: avto, kolo, vlak, avtobus, kombinirano
vozilo, taksi, žičnica, plovila). Skupaj z razvojem ustreznih intermodalnih terminalov, kot so
P+R (Parkiraj in bodi peljan), Kiss & ride (kombinacija dostave potnikov z osebnimi vozili in
javnega prevoza), Bike & ride (kolesari in se pelji) itd., se bo vozačem zagotovila dodatna
možnost dostopa do mesta, ki se bo izogibala zastojem na osrednjih mestnih območjih in
spodbujala uporabo JPP. Lokacije te infrastrukture bodo podrobno analizirane za vsak primer
posebej, pri čemer bo upoštevana funkcionalnost. V Ljubljani lahko velik del dnevnih selitev
izboljšamo z ustrezno postavitvijo sistema P+R. Parkirišča bodo neposredno povezana z
zmogljivim JPP. To bo omogočalo uporabniku neposreden in okoljsko ustrezen dostop do
središča mesta. V Ljubljani in njeni okolici se predvideva ureditev 25 lokacij P+R. Terminski
plan je 2017−2020, izvedba je v pristojnosti občin, financiranje pa se zagotovi iz sredstev EU
(Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2015, str. 233).
• Ločitev vrst prometa
V ta namen bo opravljeno ovrednotenje možnosti uvedbe rumenih pasov za večja mesta.
Mestni JPP (avtobusi in morebiti lahka železnica) mora zaradi prostorskih omejitev soobstajati
z drugimi vrstami prometa. Zaradi povečanja učinkovitosti JPP se v večjih mestih stopnja
ločitve osebnega in javnega prometa poveča z zgraditvijo voznih pasov, namenjenih samo
javnemu prometu (avtobusi in morebitna lahka železnica) in izvajanju ukrepov za dajanje
prednosti javnemu prevozu s sredstvi upravljanja prometa, kot so semaforji. Poleg tega bodo
odstranjene ovire, ki onemogočajo učinkovit pretok javnega prometa, povzročajo zamude in
lahko ogrozijo varnost v cestnem prometu, kot so cestni prehodi čez železniško progo
(Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2015, str. 233)
• Železniško omrežje
Za progo Ljubljana–Kranj–Jesenice– državna meja je bil eden od ciljev prostorske ureditve tudi
navezava Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana na posodobljeno železniško infrastrukturo. V ta
namen so bile pripravljene študije variant, ki so pokazale, da je priključitev letališča na progo
Ljubljana–Kranj–Jesenice–državna meja okoljsko nesprejemljiva in investicijsko nerentabilna.
Zaradi tega je za to progo predvidena gradnja dodatnega tira ob sedanji progi. Za navezavo na
letališče so v pripravi študije možnosti za drugačno povezavo letališča z Ljubljano, na primer
prek Kamnika (Resolucija o nacionalnem ..., 2016, str. 19).
Eden od pomembnejših področij, kjer se lahko izboljša kakovost storitve železniškega sistema,
so postajališča. V Strategiji jim je namenjen poseben ukrep. »Z ustrezno analizo obstoječega
stanja ter pričakovanega razvoja prometnega sistema in družbeno-gospodarskih okoliščin na
mestnih in regionalnih območjih – z vidika trajnostne mobilnosti/integriranih javnih
prometnih načrtov – bo mogoče prepoznati potrebo po obnovi/nadgradnji obstoječih postaj
ali gradnji novih, kjer bo to upravičeno zaradi stopnje mobilnosti. Po drugi strani pa bi to lahko
pomenilo tudi ukinjanje ali funkcionalno degradiranje nekaterih obstoječih postaj, kjer
pričakovane stopnje mobilnosti postanejo neustrezne. Razvoj postaj bo osredotočen
predvsem na izboljšanje dostopnosti za potnike, zlasti za osebe z omejeno mobilnostjo, s čimer
bo zagotovljena varnost potnikov, uvedeni pa bodo tudi informacijski sistemi in sistemi za
javno obveščanje. Posebno pozornost je treba nameniti ureditvi danes neustrezne potniške
postaje Ljubljana.« (Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2015, str. 233)
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Da bi povečali konkurenčnost železniškega prometa v primerjavi z drugimi načini prevoza, je
treba posodobiti železniški vozni park, skladno s predvidenimi izboljšavami infrastrukture. Prvi
korak tega ukrepa je celovita analiza trenutnih organizacijskih, operativnih in vzdrževalnih
struktur železniškega operaterja ter s tem prihodnjih zahtev ter operacijskega in
vzdrževalnega načrta. Ko bodo znane dejanske potrebe, bodo na podlagi nadaljnjih študij
opredeljene specifične tehnične zahteve glede železniškega voznega parka. To je predvideno
v obdobju 2023–2030 (Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2015, str. 222).
Ljubljansko železniško vozlišče je križišče mednarodnih prometnih koridorjev in
najpomembnejše nacionalno prometno vozlišče. Povečanje zmogljivosti je nujno za
zagotovitev prepustnosti za blagovne tokove in tudi izboljšanje storitev za JPP. Poleg same
preureditve (reorganiziranja) sedanjega vozlišča, podaljšanja in gradnje manjkajočih tirov
(recimo Tivolski lok …) bo treba zagotoviti tudi obvoznico za tovorni promet, da ne bo več
potekal skozi glavno železniško postajo. Nujna je tudi ureditev potniške postaje v Ljubljani
(Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2015, str. 222)
Preglednica 4: Ljubljansko železniško vozlišče in razvoj postaj (vir: Strategija razvoja prometa v Republiki
Sloveniji, 2015)

Ukrep

Terminski plan

Celostna študija razvoja postaj in vpadnic v ljubljansko železniško vozlišče

2016−2018

Tivolski lok

2020−2021

Ureditev obvoznih prog za tovorni promet in ureditev ljubljanskega železniškega
vozlišča
Preureditev glavne postaje Ljubljana

/

Nadgradnja odseka Ljubljana−Litija

2018−2022

Nadgradnja odseka Ljubljana−Logatec

2018−2022

Po letu 2022

Projekti na železniški infrastrukturi bodo predstavljeni po prometnih koridorjih. Koridor
Kamnik–Ljubljana je ena od pomembnejših vpadnic v glavno mesto z veliko prometa − dnevne
selitve na delo in nazaj. Precej obsežen je tudi JPP, toda lahko bi se še izboljšal, zlasti pri
železnici. To bi dosegli s povečanjem zmogljivosti in kakovosti storitev potniškega prometa.
Treba bi bilo zagotoviti dvotirnost proge (ali vsaj delno dvotirnost), ki bi omogočila taktni vozni
red in elektrifikacijo (Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2015).
Preglednica 5: Koridor Kamnik–Ljubljana (vir: Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2015)

Ukrep

Terminski plan

Nadgradnja postaj Ljubljana-Črnuče, Domžale in Jarše-Mengeš,
ustrezna oprema postajališč
Izvedba delne dvotirnosti na progi Ljubljana-Šiška−Domžale

Do 2025

Izvedba končne rešitve (popolna dvotirnost)

Po 2025

Do 2025

Koridor Kranj–Ljubljana je pomembna ljubljanska vpadnica s precejšnjim številom potnikov na
železnici. Že sedaj je premalo zmogljivosti za prevoz potnikov. Zato bo treba zagotoviti
dvotirnost, s čimer se omogoči taktni vozni red. Ta odsek spada v celovito omrežje TEN-T, na
celotni dolžini je pomembno za tovor, odsek Ljubljana−Kranj pa je pomemben tudi za potniški
promet. Treba je povečati zmogljivost proge in jo nadgraditi za večjo raven storitve. Progo je
treba usposobiti za hitrosti do 160 km/h za potniški promet (Strategija razvoja prometa v
Republiki Sloveniji, 2015).
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Preglednica 6: Koridor Ljubljana–Jesenice (vir: Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2015)

Ukrep

Terminski plan

Nadgradnja postaj Medvode, Škofja Loka, Kranj, gradnja dodatne postaje Bitnje

Do 2025

Ljubljana−Jesenice: nadgradnja

2018−2022

Ljubljana−Jesenice: dograditev dodatnega tira

2020−2025

Koridor jugovzhodno od Ljubljane je ena od pomembnejših vpadnic v glavno mesto, na kateri
je veliko prometa, zlasti dnevnih migracij in predvsem z osebnimi avtomobili. Z nekaterimi
ukrepi bi na tem odseku lahko izboljšali tudi JPP, zlasti po železnici. To bi dosegli s povečanjem
zmogljivosti in kakovosti storitev potniškega prometa. Za to je potrebna dvotirnost proge na
odseku Ljubljana–Grosuplje (ali vsaj delna dvotirnost), da se omogočita taktni vozni red in
elektrifikacija (Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2015).
Preglednica 7: Koridor jugovzhodno od Ljubljane (vir: Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, 2015)

Ukrep

Terminski plan

Nadgradnja postaj Ljubljana-Rakovnik, Škofljica, Grosuplje in Šmarje-Sap

2018−2022

Izvedba končne rešitve (celotna dvotirnost)

Po 2025

Za načrtovanje alternativnega omrežja JPP je najpomembnejša uvedba integriranih tarifnih
sistemov, ki predvidevajo plačevanje glede na relacijo, ne glede na izbiro prevoznika in vrste
JPP. To bo omogočalo nemotene prestope in vključuje tudi cilj povečanja intermodalnosti, h
kateri bo prispevala tudi uvedba taktnih voznih redov. Slednji bodo omogočali boljšo
povezanost železnice z medkrajevnim in mestnim JPP. V poglavju o intermodalnosti je sicer
velik poudarek na zbirnih središčih P+R, pri zasnovi omrežja pa bodo upoštevana le zbirna
središča, ki se dajo smiselno povezati s kakovostnim JPP. Pri ločitvi vrst prometa v mestih je
poudarek na gradnji novih prometnih pasov za JPP. S stroškovnega vidika in povečanja števila
potnikov na JPP je bolj smiselna uvedba rumenih pasov na sedanjih voznih pasovih (Mees,
2010; Nielsen in sod., 2005). Predvidena je tudi posodobitev železniške infrastrukture. Žal je
terminski plan nekaterih ukrepov nedorečen (recimo izvedba po 2025), na podlagi izkušenj pa
lahko dvomimo tudi o pravočasni izvedbi časovno določenih ukrepov. Zato bomo v predlogu
alternativnega omrežja načrtovane ukrepe pri železniški infrastrukturi upoštevali, vendar
zaradi vprašljivosti izvedbe ne smejo biti ključni za spremembe na avtobusnem omrežju.
4.2.3 Železniška infrastruktura
Na področju železniške infrastrukture je najnovejša študija iz projekta Rail huc (Tehnična
ekspertiza za ..., 2013, Posodobitev železniškega prometa ..., 2014). Poudarili so, da v LUR kot
prednostne projekte obravnavajo posodobitev železniške infrastrukture, saj so nekateri odseki
že zdaj preobremenjeni. Strokovne podlage so bile izdelane v sodelovanju z Regionalno
razvojno agencijo za LUR, toda ukrepi so le v pristojnosti države in Slovenskih železnic.
Nekateri predlagani ukrepi so vključeni tudi v strategijo razvoja prometa (Strategija razvoja
prometa v Republiki Sloveniji, 2015). Po teh načrtih bi železnica postala osrednja hrbtenica JPP
v regiji.
4.2.4 Analize mestnega JPP
Za Ljubljano in LUR je bilo doslej izdelanih več analiz mestnega potniškega prometa. Brate
(1990, 1997, 2005) je podrobneje opisal zgodovino JPP v Ljubljani, vendar za sedanje stanje ni
tako pomembna, zato je ne bomo podrobneje obravnavali. Ključna je bila odločitev o odpravi
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tramvaja leta 1958 in nato leta 1971 še trolejbusa. Od takrat se mestni JPP izvaja le še z
avtobusi.
Z mestnim JPP v Ljubljani se je podrobneje ukvarjal Bole (2003, 2004). V raziskavi je proučeval
tudi poteke linij. Ugotovil je, da je večina linij zasnovanih diametralno. To pomeni, da potekajo
po dveh oseh skozi mestno središče. Težava takih linij je v tem, da pri vožnji skozi središče
porabijo veliko časa, saj je hitrost vožnje tam najnižja. Avtor navaja tudi pomanjkanje
neposrednih povezav med določenimi deli mesta. To je bilo v času žetonskega plačevanja še
posebej problematično. Na primeru Novih Fužin je ugotovljeno, da imajo sicer na voljo dovolj
postajališč s primernim številom voženj, vendar potovalni čas do središča in linijska zgradba
nista ustrezna. Z JPP so slabo povezane nekatere novejše blokovske soseske, ki so nastale po
letu 1990, saj se od takrat do leta 2004 zgradba JPP ni spreminjala. To so bile soseske Mostec,
Nove Poljane in bloki ob Jurčkovi cesti, ki zdaj sicer imajo avtobusno povezavo. To kaže, da JPP
pri umeščanju novih sosesk v prostor ni več pomemben lokacijski dejavnik. To je težavno zlasti
pri umeščanju nakupovalnih središč, izrazito usmerjenih v zagotavljanje dobre dostopnosti z
avtomobilom. Razvoj sistema JPP je zastal v 70. in 80. letih 20. stoletja. Hkrati pa se je v tem
obdobju mesto intenzivno spreminjalo, sistem JPP pa je doživel le lepotne popravke. Delni
krivci so tudi prostorski načrtovalci, ki prometno intenzivne dejavnosti umeščajo na območja,
slabo dostopna z JPP. Pogosto se navaja, da je edina mogoča rešitev uvedba mestne železnice.
»Vendar pa se poraja vprašanje, ali ne bi bilo bolj smiselno spremeniti neugodnih potovalnih
navad, ki so izvorni problem, saj bo v nasprotnem primeru Ljubljana dobila zelo drag in po
svoje slabo uporaben tramvaj ter se še naprej dušila v prometnih zastojih.« (Bole, 2004, str.
30)
Bajt (2005), je v magistrski nalogi proučeval kakovost storitev mestnega JPP v Ljubljani.
Ugotovljena je bila slaba povezanost med mestnim prevozom in primestnimi avtobusnimi
prevozniki ter železnico. Za dvig kakovosti storitev bi bilo treba zmanjšati zasedenost
avtobusov, izboljšati obratovalni čas in hitrost potovanja. Predlagajo podaljševanje
prednostnih pasov za avtobuse, uvajanje prednosti v križiščih in s tem točnosti prihoda vozil
na postajališča. Poudarjajo tudi potrebo po hitrejšem vstopanju in izstopanju potnikov na
postajališčih. Predlagani sta uvedba sodobnega plačilnega sistema, ki je bila izvedena v letu
2010 (Šmajdek, 2011), in uvedba enotne vozovnice, ki je bila deloma uvedena v letu 2016 − le
za dijake in študente (Portal subvencij potniškega prometa, 2016). Poudarjena je potreba po
izboljšanju in gradnji prestopnih točk, pa tudi potreba po uvedbi tirnega mestnega prevoza
(Bajt, 2005).
Celcerjeva (2009) je proučevala potovalne čase z mestnimi avtobusi in jih primerjala s
potovalnimi časi z avtomobilom. Ugotovila je, da so potovalni časi z avtobusom na
proučevanih relacijah zelo nekonkurenčni glede na osebni avtomobil. Kasneje so bili uvedeni
rumeni pasovi na Celovški in Dunajski cesti, tako da so zdaj potovalni časi bolj izenačeni.
4.2.5 Prenova Slovenske ceste
Šabič (2015) je v diplomski nalogi proučeval učinke sprememb prometnega režima na
Slovenski cesti. Ugotovil je, da so bili potovalni časi pred spremembami na osrednjem delu
Slovenske ceste in v času začasne ureditve prometa, ko je bil promet dovoljen le za vozila LPP,
približno enaki. Taka prometna ureditev na osrednjem delu velja še zdaj. Do spremembe
potovalnih hitrosti ni prišlo, ker je bil promet za avtobuse že pred tem urejen z rumenimi
pasovi. Hkrati pa je spodbudno, da se kljub omejitvi hitrosti na 30 km/h potovalne hitrosti niso
zmanjšale. Velik del časa avtobusi sicer porabijo ob čakanju na vstop in izstop potnikov. To
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velja zlasti za postajališča na Slovenski cesti, kjer je veliko potnikov. Predlagal je tudi
preusmeritev nekaterih linij s Slovenske ceste na druge ulice, vendar ob predhodni natančni
proučitvi potovalnih vzorcev uporabnikov in glede na zagotavljanje dovolj visoke hitrosti
potovanja. Preusmeritev linij na sosednje ulice bi večinoma pomenila podaljšanje tras.
Posledica tega pa bi bilo podaljšanje potovalnih časov.
Izdelana je bila tudi analiza spremembe prometnih obremenitev, po uvedbi rumenih pasov na
Celovški in Dunajski cesti (Koblar, 2016). Ugotovljeno je bilo, da je leto po uvedbi promet
upadel za 13 %. Na Celovški cesti se je promet po uvedbi rumenega pasu v smeri proti središču
mesta zmanjšal za 10 %, v smeri iz njega pa za 6 %. Zaradi omejitve prometa na Slovenski cesti
se je nekoliko povečal promet na Bleiweisovi cesti, vendar je skupno število vozil na
Bleiweisovi in Slovenski cesti še vseeno manjše kot pred izvedenimi ukrepi. To kaže na
učinkovitost ukrepov, zato bi jih bilo treba razširiti še na preostale mestne vpadnice.
4.2.6 Sprememba poteka linij JPP
Ker uvedba tramvaja ali mestne železnice v Ljubljani ni več aktualna, se bomo posvetili
študijam poteka avtobusnega omrežja. Tematika je dokaj slabo raziskana, poleg tega pa v
nobeni študiji JPP ni bil obravnavan celostno.
Podjetje OMEGA consult je v letu 2009 izdelalo strokovne podlage urejanja javnega prometa
v regiji (Strokovne podlage urejanja ..., 2009a, Strokovne podlage urejanja ..., 2009b). Kasneje
je bil na podlagi te študije izdelan še obsežen načrt zbirnih središč P+R (Parkiraj in prestopi ...,
2014). V strokovnih podlagah so izdelali obsežno analizo stanja in tudi prometni model.
Predlagani so bili ukrepi, ki naj bi bili izvedeni do leta 2027. Ugotovili so, da je najučinkovitejša
uvedba hitrih avtobusnih linij na posebnih rumenih pasovih. Ta odločitev pomeni velik premik
od preteklih študij, ki so predlagale uvedbo tirnega sistema. Predlagan načrt je finančno
ugodnejši, omogoča pa tudi postopnejše uvajanje, zato je lažje izvedljiv. Poudarjen je pomen
intermodalnih prestopnih točk, ki omogočajo prestop med različnimi prometnimi sistemi in
podsistemi JPP. Na sliki 16 je prikazan predlog sistema JPP. Najbolj izstopajo zbirna središča
P+R, nekaj od njih jih je že urejenih. Pri medkrajevnih linijah ni predvidenih bistvenih
sprememb. Predvidena je tudi železniška povezava na progo Ljubljana–Jesenice prek letališča
Brnik. Ta predlog je sicer v Resoluciji o nacionalnem razvoju prometa v Republiki Sloveniji
(Resolucija o nacionalnem ..., 2016) zavrnjen. Poiskala se bo varianta za navezavo s proge
Ljubljana–Kamnik. Na območju Ljubljane so predvidene sodobne hitre linije po sedmih
vpadnicah. Na drugem delu omrežja mestnih linij ni bilo predvidenih sprememb. To pa bi bilo
za celovito delovanje sistema nujno. Sistem so namreč zasnovali tako, da bi poleg sedanjih linij
na sodobnih hitrih linijah obratovale še štiri dodatne linije. Tako bi se število linij skozi mestno
središče še povečalo.

58

Slika 16: Predlagan sistem JPP na območju LUR (vir: Strokovne podlage urejanja ..., 2009)

Načrtovanih je pet intermodalnih središč, kjer bi bil mogoč prestop med vsemi podsistemi JPP.
To vključuje območje glavne železniške postaje ter prestopne točke v Črnučah, Stanežičah, na
Dolgem mostu in Rudniku (Strokovne podlage urejanja ..., 2009a).
Slika 17: Izsek predlaganega sistema JPP na območju LUR (vir: Strokovne podlage urejanja ..., 2009)

V študiji manjka predvsem podrobnejša zasnova omrežja avtobusnih linij v regiji. To bi
omogočilo dostop do intermodalnih točk. Predlagan sistem namreč temelji predvsem na
dostopu z osebnim avtomobilom do najbližjega središča P+R. Težava velikih parkirišč P+R je v
tem, da je prostor ob kakovostnem JPP zelo dragocen in se lahko nameni za novo poselitev,
zato je gradnja velikih parkirišč izredno potratna. Pretirano spodbujanje sistema P+R lahko
zmanjša tudi število potnikov na regionalnih linijah JPP (Bole in sod., 2012, str. 161).
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V okviru idejne zasnove prenove Slovenske ceste (Nova Slovenska cesta, 2013) so bile
predlagane nekatere spremembe na poteku linij v mestnem središču in uvedba krožnih linij
okrog mestnega središča. Spremembe so bile načrtovane do leta 2015, vendar predlagani
ukrepi doslej niso bili izvedeni. Po novem naj bi bila krožna linija načrtovana za leto 2018
(Mićić, 2016). Tudi Koren (2016) je v diplomski nalogi predlagal krožno linijo okrog centra.
Meni, da bi privlačila zadostno število potnikov. Predlagal je še spremembo poteka linije 18,
ki bi potekala mimo Tehnološkega parka in nato proti nakupovalnemu središču Rudnik. Vendar
bi taka sprememba linije poslabšala dostop do fakultet ob živalskem vrtu, zato ni
najprimernejša. Predlaga tudi linijo med Dravljami in BTC, ki bi delno potekala po severni
ljubljanski obvoznici, toda to zaradi varnosti po trenutni zakonodaji ni dopustno. Od
predlaganih linij je torej najbolj smiselna krožna linija okrog mestnega središča.
Večji evropski projekt, ki se je ukvarjal s potencialom JPP, je bil Catch-MR, v okviru katerega
so proučevali razmerje med suburbanizacijo in trajnostno mobilnostjo. Na podlagi rezultatov
projekta so bili objavljeni skupna projektna publikacija, znanstveni članki in monografija
(Austin in sod., 2012; Bole in sod., 2012; Nared in sod., 2013). Ugotovili so, da je poglavitni
problem v LUR pravno-politična ureditev. Pristojnosti v JPP imajo le ustanove na državni in
lokalni ravni. Pomanjkanje regionalne ravni načrtovanja se kaže v nepovezanih ukrepih, ki niso
del širšega, regionalnega sistema JPP. Kot primer lahko navedemo podaljševanje mestnih linij
v obmestna naselja, pri čemer so se za marsikatero naselje potovalni časi zelo podaljšali. Boljše
rezultate bi lahko dosegli s tarifno integracijo.
Izdelali so tudi idejno zasnovo javnega potniškega prometa na območju notranjskega koridorja
(slika 18). Potek linij bi bil takšen (Nared in sod., 2013):
I. železniške povezave:
1. (Sežana)–Logatec–Borovnica–Ljubljana (hitra linija),
2. Logatec–Ljubljana;
II. neposredne avtobusne linije v Ljubljano:
1. (Idrija)–Logatec–avtocesta–Ljubljana,
2. (Postojna)–Logatec–Vrhnika–avtocesta–Ljubljana,
3. Vrhnika–Log pri Brezovici–Ljubljana,
4. Notranje Gorice–Ljubljana,
5. Podpeč–Črna vas–Ljubljana,
6. (Gorenja vas)–Šentjošt–Horjul–Ljubljana,
7. Črni Vrh–Polhov Gradec–Ljubljana;
III. napajalne linije:
1. (Cerknica)–Laze–Logatec,
2. (Žiri)–Rovte–Logatec,
3. (Žiri)–Smrečje–Vrhnika,
4. Horjul–Vrhnika,
5. Rakitna–Preserje,
6. Vrhnika–Borovnica–Preserje–Podpeč–Notranje Gorice,
7. Vrhnika–Bevke–Log pri Brezovici–Notranje Gorice,
8. Ig–Podpeč–Notranje Gorice.
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Slika 18: Idejna zasnova JPP na območju notranjskega koridorja (vir: Nared in sod., 2013)

Predlog spremembe potekov nekaterih prog mestnega JPP je bil tudi v predlogu prometne
politike MOL (Prometna politika MOL, 2012). Ti ukrepi so bili predvideni do leta 2015, vendar
se doslej niso uresničili. Med drugim so predlagali dve krožni liniji okrog mestnega središča,
potek nekaterih linij po Vilharjevi cesti ter še nekaj sprememb na drugih delih omrežja. Žal so
pri zasnovi sprememb izhajali iz sedanjega omrežja, na katerem so spreminjali poteke
posameznih delov prog in dodajali nove, s čimer so še otežili razumevanje strukture omrežja.
V projektu Civitas ELAN so za Ljubljano predvideli testni koridor hitre avtobusne linije od
parkirišča P+R Barje po Barjanski, Slovenski in Dunajski cesti do parkirišča P+R Stožice (Civitas
ELAN Ljubljana, 2013). Menimo, da je predlog dober, vendar se žal ni se uresničil po prvotnih
načrtih.
Ključne ugotovitve študij so, da je v Ljubljani najprimernejša uvedba hitrih avtobusnih linij na
rumenih pasovih. Smiselna je tudi uvedba krožne linije okrog središča mesta. V regionalnem
JPP je smiselno prestopanje z lokalnih avtobusnih prog na hitrejšo železnico, podaljševanje
mestnih linij v regijo pa zaradi nižjih potovalnih hitrosti v primerjavi z medkrajevnim JPP ali
železnico ni smiselno. Regionalni JPP tako temelji na železniški povezavi z neposrednimi
avtobusnimi linijami v Ljubljano in napajalnimi avtobusnimi linijami, ki zagotavljajo dovolj
veliko število potnikov na železnici in neposrednih avtobusnih povezavah.
4.2.7 Celostna prometna strategija MOL
Ljubljana se je s sprejetjem prometne politike zavezala k načrtovanju prometnih površin, na
katerih bodo prednostno obravnavani najšibkejši udeleženci v prometu. To so pešci, med
katerimi je tudi veliko otrok in starejših. Med prevoznimi sredstvi ima prednost kolo, saj ne
povzroča hrupa in emisij. Sledi JPP, ki pomembno prispeva h kakovosti življenja v mestu, saj je
na voljo vsem starostnim in socialnim skupinam. Na zadnjem mestu so avtomobili. Avtomobil
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je zaradi velikega zavzemanja prostora pri vožnji in parkiranju, onesnaževanju zraka in
povzročanju hrupa najmanj primerno prevozno sredstvo. Zaradi tega skušamo njegovo
uporabo z različnimi ukrepi čim bolj omejiti (Prometna politika MOL, 2012).
V letu 2017 je bila izdelana nova celostna prometna strategija, ki bo dopolnjevala starejšo in
kasneje omogočala tudi črpanje evropskih sredstev za izvedbo ukrepov. Med cilje so med
drugim uvrstili uvajanje takšnega trajnostnega prometnega sistema, ki bo zagotovil
dostopnost delovnih mest in storitev za vse. To se lahko doseže s kakovostnim JPP. Pri zasnovi
so si zastavili štiri stebre, tretji steber se nanaša na JPP in se glasi: »Več ljudi uporablja javni
potniški promet.« V konkretno postavljenem cilju je povečanje števila potovanj z LPP do leta
2020 za 10 in do leta 2027 za 30 %. To bi pomenilo 50 milijonov potovanj v letu 2027. Za dosego
tega cilja so si zastavili več strateških ciljev. V enem od njih so zapisali: »Za udobje bo poleg
hitrosti mesto poskrbelo s smiselno vzpostavljeno mrežo linij LPP, ki bodo vključevale tudi
večje število tangencialnih povezav, z nadgrajevanjem podaljšanih linij v sosednje občine ter z
neposredno povezavo parkirišč P+R s središčem mesta.« (Celostna prometna strategija ...,
2017, str. 33) Ta cilj nakazuje na potrebo po spremembi sedanjega omrežja. En od strateških
ciljev je tudi zagotavljanje hitrejših potovalnih časov z avtobusom glede na osebna vozila. To
se bo doseglo z nadaljnjim urejanjem rumenih pasov in križišč, kjer bo omogočena prednostna
vožnja avtobusov. Med pomembnejšimi strateškimi cilji so še prenova avtobusne in železniške
postaje in razvoj mestne železnice na sedanjih tirih (Celostna prometna strategija ..., 2017).
Najpomembnejši ukrepi na področju JPP, opredeljeni v akcijskem načrtu, sta uvedba rumenih
pasov na vpadnicah in zagotavljanje prednosti v križiščih za LPP. Ta dva ukrepa sta
obravnavana prednostno, skupna vrednost pa znaša 300.000 €. Do leta 2022 sta predvidena
tudi sistem hitrih linij z zagotavljanjem povezav s P+R in uvedba tangencialnih linij. Ta dva
ukrepa sta ocenjena na 2,5 milijona € (Celostna prometna strategija ..., 2017). Osnova za ta
dva ukrepa je lahko predlagano alternativno omrežje JPP.

4.3 Prometno povpraševanje
Ponudba JPP mora biti prilagojena prometnemu povpraševanju. Samo dobro poznavanje
prometnega povpraševanja namreč omogoča smiselno razporeditev linij in določitev
optimalne frekvence. Glede na prometno povpraševanje se tudi odloča, med katerimi območji
se bodo zasnovale neposredne povezave. V tem poglavju bo zato podrobneje predstavljeno
prometno povpraševanje, ki ga bomo primerjali tudi s sedanjim omrežjem JPP.
Prometno povpraševanje je odvisno od števila prebivalcev, števila delovnih mest, površine
trgovskih površin itd. Te podatke smo na ravni prometnih con povzeli po študiji Strokovne
podlage urejanja javnega prometa v regiji (Strokovne podlage urejanja ..., 2009a), ki jih je
pripravilo podjetje OMEGA consult. Nekaterih con ni bilo mogoče natančno določiti, zato smo
tam zarisali večja območja, za katera imamo podatke le o številu prebivalcev. Digitalizirane
podatke smo nato združili s preglednico s podatki o prometnem povpraševanju. Del
prometnega povpraševanja se sicer lahko opravi v coni, zato ne moremo enostavno sešteti
števila prebivalcev in števila delovnih mest, da bi dobili število potovanj med conami.
Predstavljeni podatki so tako le približen okvir, ki kaže, kje je potreba po potovanjih večja in
kje manjša. Prikaz je narejen v dveh merilih: eno je za celotno LUR, eno pa za območje
Ljubljane z okolico. Prikaz je v absolutnih podatkih na prometno cono, zato je število zelo
odvisno od velikosti cone.
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Dodatne podatke o generatorjih prometa smo pridobili iz občinskega prostorskega načrta
MOL (OPN MOL − izvedbeni del, 2010). Ti podatki vključujejo ustanove za vzgojo in
izobraževanje, med katerimi so zlasti pomembne srednje, visoke šole in fakultete. Pri osnovnih
šolah in vrtcih so šolski okoliši večinoma dovolj majhni, da je do njih mogoča hoja ali
kolesarjenje. Dijaški in študentski domovi zahtevajo dobro povezanost do izobraževalnih
ustanov. Velik generator prometa so bolnišnice in zdravstveni domovi, med njimi izstopa
Univerzitetni klinični center. Poseben generator prometa so zbirna parkirišča P+R. V LUR je
načrtovanih 27 takih zbirnih središč. Nekaj jih je že zgrajenih, nekaj pa jih je neformalnih. Za
uspešno delovanje parkirišč je med drugim pomembna dobra povezava z JPP (Parkiraj in
prestopi ..., 2014). Poleg je smiselno upoštevati tudi načrte širitve poslovnih con in
stanovanjskih območij, ki so določene v občinskem prostorskem načrtu. Gospodarska središča
je podrobno proučil Bole (2010). Predlaga, da naj bodo čim dostopnejša z JPP.
4.3.1 Število prebivalcev
Ker so bili podatki o številu prebivalcev po prometnih conah nekoliko zastareli, novi pa so dokaj
enostavno dosegljivi, smo podatke o številu prebivalcev posodobili. Dobili smo jih na
Statističnem uradu RS − na celico velikosti 100 × 100 m (STAGE, 2017). Vključujejo skupno
število prebivalcev in število prebivalcev po petletnih starostnih skupinah. Tako je mogoče
izdelati podrobno analizo ciljne publike. Gostoto poselitve smo proučevali na ravni celic 100 ×
100 m. To pomeni površino 1 ha. Izračun gostote prebivalstva je lahko zelo odvisen od
prostorske enote, za katero računamo gostoto (Tiran, 2013). Za lažjo primerjavo z drugimi
raziskavami (Gabrovec, Razpotnik Viskovič, 2012) smo gostoto izračunali še v polmeru 500 m
okrog poseljenih območij.
Število prebivalcev po prometnih conah je zelo različno in odvisno predvsem od lokacije
prometne cone (urbano/ruralno območje). V večini con je nad 500 prebivalcev, v conah, ki
zajemajo večje stanovanjske soseske, pa živi od 1.000 do več kot 3.000 prebivalcev. Vse
prometne cone z večjim številom prebivalcev imajo vsaj eno linijo JPP.
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Karta 2: Število prebivalcev leta 2016 po prometnih conah v LUR
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Karta 3: Število prebivalcev leta 2016 po prometnih conah v Ljubljani z okolico

Za boljšo prostorsko predstavitev smo gostoto prebivalcev prikazali tudi kot število
prebivalcev v polmeru 500 m okrog poseljenih območij. Če je v 500-metrski oddaljenosti od
postajališča vsaj 200 prebivalcev, je na tem območju smiselno postajališče. Frekvenca voženj
zunaj delavniške konice pa bi znašala uro, izjemoma dve. Na območjih z manjšo gostoto voženj
se prevozi prilagajajo šolskim prevozom ali pa se uvedejo prevozi na klic (Gabrovec, Razpotnik
Viskovič, 2012).
Območja zgostitve poselitve so v Ljubljani in drugih večjih naseljih. Večinoma so dobro pokrita
z linijami JPP. Na območjih z gostoto poselitve od 100 do 200 prebivalcev, kjer trenutno ni
linije JPP, bi bila glede na gostoto poselitve smiselni prevozi na klic.
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Karta 4: Število prebivalcev v polmeru 500 m okrog poseljenih območij

4.3.2 Število delovnih mest
Podatki za število delovnih mest so sicer nekoliko zastareli, saj se nanašajo na leto 2008. V
večini con je število delovnih mest manjše od 200, več delovnih mest je le v nekaterih
industrijsko-obrtnih conah in ožjem središču Ljubljane. Delovna mesta na obrobnih lokacijah
ne prispevajo veliko k prometnemu povpraševanju, saj je večina območij zunaj urbanih središč
in obrtno-poslovnih con le spalnih naselij brez večjih delodajalcev.
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Karta 5: Število delovnih mest po prometnih conah v LUR leta 2008

Z velikim številom delovnih mest izstopajo industrijske cone Trzin, Ježa, Stegne, Šiška ter širše
območje BTC, Rudnika, industrijske cone Vič in mestnega središča ter območij ob glavnih
mestnih vpadnicah. Na karti še ni Tehnološkega parka Ljubljana na Brdu, kjer je več kot 300
podjetij (Tehnološki park Ljubljana, 2017).
V teh conah je tudi veliko storitvenih dejavnosti, ki poleg zaposlenih pritegnejo tudi dodatne
obiskovalce, zato mora biti frekvenca voženj ustrezna tudi čez dan, v času prihoda na delo in
odhoda z dela pa so potrebne še večje frekvence voženj.
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Karta 6: Število delovnih mest po prometnih conah v Ljubljani z okolico leta 2008

4.3.3 Površina trgovskih površin
Trgovske površine privlačijo številne obiskovalce, toda kupci imajo običajno posebne zahteve
glede prevoza (veliki nakupi). Večina trgovin je odprta tudi ob nedeljah in praznikih, zato je
potrebna ustrezna frekvenca voženj tudi ob teh dnevih. Največ trgovskih površin je v glavnih
industrijskih conah, saj se veliko podjetij v teh conah ukvarja tudi s trgovino. V Ljubljani
izstopajo BTC, industrijska cona Stegne, Rudnik ter Brdo, kjer je velika trgovina s pohištvom.
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Karta 7: Površina trgovskih površin po prometnih conah v LUR leta 2008
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Karta 8: Površina trgovskih površin po prometnih conah v Ljubljani z okolico leta 2008

4.3.4 Drugi pomembnejši generatorji prometa
Nekatere dodatne generatorje prometa smo določili iz občinskega prostorskega načrta za
Ljubljano. Poleg tega smo vključili tudi trenutna in načrtovana središča P+R. Za druge občine
nismo delali podrobne analize občinskih prostorskih načrtov, saj so dejavnosti večinoma
skoncentrirane v občinskih središčih in večjih naseljih. To se ujema z večjo gostoto poselitve,
prikazano že na drugih kartah.
Karta 9 prikazuje ustanove za vzgojo in izobraževanje v Ljubljani. Vrtci z vidika zagotavljanja
kakovostnega JPP niso tako pomembni, saj so prostorsko dobro razporejeni, tako da so
večinoma dostopni peš. Nekatere osnovne šole imajo širše šolske okoliše, ki segajo tudi na
obrobje. Te je smiselno povezati z JPP, saj to omogoča uporabo JPP za šolske prevoze in zniža
stroške občine za šolske prevoze. Zaradi širšega zaledja so pomembnejše srednje šole in
fakultete, ki jih je treba dobro povezati z medkrajevnim JPP in železnico. Tako se omogočijo
nemotena potovanja z različnimi podsistemi JPP. Večina fakultet je sicer v okolici mestnega
središča ter na območju Viča in Bežigrada. Tu zaradi bližine pomembnejših cest in številnih
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drugih dejavnosti ni težav z zagotavljanjem kakovostnega JPP. Nekoliko bolj problematične so
fakultete pod Rožnikom. Pomembna je tudi dobra povezava študentskega doma Litostroj z
lokacijami fakultet.
Karta 9: Ustanove za vzgojo in izobraževanja v Ljubljani

Karta 10 prikazuje lokacije zdravstvenih ustanov v Ljubljani. Najpomembnejši je Univerzitetni
klinični center. Poleg pacientov se v njem vsak dan zvrstijo številni zaposleni in obiskovalci.
Lokacije zdravstvenih ustanov so trenutno v bližini linij JPP. Slabše je glede načrtovanih domov
za ostarele. Marsikateri so namreč oddaljeni od linij JPP in to je težava, saj je JPP edini način,
ki starejšim omogoča samostojen prevoz na daljšo razdaljo.
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Karta 10: Zdravstvene ustanove v Ljubljani

Karta 11 prikazuje četrtna in lokalna središča v Ljubljani. To so centri najrazličnejših aktivnosti,
zato jih je treba povezati s kakovostnim JPP. Pri organizaciji linij je treba paziti na to, da je
možno neposredno potovanje med četrtnimi središči brez daljših obvozov. Trenutno omrežje
taka potovanja zelo otežuje, saj skoraj vse linije vodijo skozi mestno središče.
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Karta 11: Četrtna in lokalna središča v Ljubljani

Zbirna središča P+R so pomembne točke, kjer je treba zagotoviti kakovosten JPP, saj je od
njega odvisna uspešnost zbirnega središča (Parkiraj in prestopi ..., 2014). Na lokacijah sedanjih
in načrtovanih zbirnih središč je treba zagotoviti čim bolj frekventne linije, ki bodo z
neposredno povezavo povezovale zbirna središča in ključne cilje potovanj. Pri tem je treba
paziti na smiselnost poteka linij, različna zbirna središča lahko povezujejo različne cilje
potovanj, tako da se lahko uporabnik odloči za uporabo parkirišča glede na končen cilj
potovanja. Ni namreč smiselno, da so vsa zbirna središča povezana z enakimi cilji potovanj.
Tudi železniške postaje je treba preurediti v večmodalna zbirna središča. Postajališča v
Ljubljani je treba dobro povezati z mestnimi linijami, tako da se omogoči izstop iz vlaka že pred
glavno postajo in nadaljuje pot v prečni smeri. Tako je na primer smiselna povezava
postajališča Litostroj z Bežigradom, saj se z vožnjo do glavne postaje in nato nazaj do Bežigrada
porabi preveč časa. Enako velja v obratni smeri s postajališča Brinje, ki ga je treba povezati s
Šiško. Nekatere povezave sicer že obstajajo, v bodoče pa jih bo treba povezati v smiselno
celoto. Na postajališčih zunaj Ljubljane je treba železniška postajališča povezati z
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medkrajevnim JPP. S tem se omogoči prestop s počasnejših avtobusov na hitrejše vlake. To je
predvsem v času prometnih konic pomemben prihranek časa.
Karta 12: Večmodalna središča v LUR

4.3.5 Prometne obremenitve cest v Ljubljani
Prometne obremenitve cest kažejo na potrebe po potovanjih. Tudi potniki v osebnih vozilih so
potencialni uporabniki JPP. Podrobnejše analize prometnih obremenitev so izdelane v
prometnih modelih, ki predvidijo tudi izvore in cilje potovanj. Prometne obremenitve se
merijo z avtomatskimi števci prometa. Za območje Ljubljane je bila analiza prometnih
obremenitev izdelana za obdobje 1998–2014 (Koblar, 2016). Obstaja tudi podrobnejša analiza
prometnih obremenitev na Celovški cesti (Bole in sod., 2016). Glavne ugotovitve obeh raziskav
so, da je začela količina prometa po gospodarski recesiji leta 2008 upadati, na nekaterih
cestnih odsekih v letu 2014 pa je količina motornega prometa znova narasla. Upad je bil
izrazitejši v bližini mestnega središča. To kaže na večji vpliv ukrepov za spodbujanje trajnostne
mobilnosti ali pa na zmanjševanje privlačnosti mestnega središča za potovanja.
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Na karti prometnih obremenitev cest je opazen upad prometa na cestah bližje središča in velik
pomen glavnih mestnih vpadnic, kjer je (poleg obvoznice) večina prometa. Na Dunajski in
Celovški cesti se je po uvedbi rumenega pasu proti središču mesta število vozil na Dunajski
cesti zmanjšalo za 13, na Celovški pa za 10 %. Ob tem sta se povečala hitrost avtobusov in
delež prepeljanih potnikov z JPP (Koblar, 2016).
Karta 13: Prometne obremenitve cest (vir: Koblar, 2016)

V grafikonu 4 so prikazani podatki avtomatskih števcev prometa na občinskih cestah v Ljubljani
za sredo 16. 4. 2016. Bolj kot absolutne številke je pomembna razporeditev obremenitev čez
dan. Do 5. ure skoraj ni prometa, po 6. uri pa začne količina prometa strmo naraščati. Jutranja
konica doseže vrhunec med 7. in 8. uro, do 9. ure pa količina prometa že zelo upade. Do 14.
ure počasi narašča, nato pa strmo in preseže število vozil v jutranji konici. Popoldanska konica
traja nekoliko dlje, količina prometa pa začne bolj upadati šele po 16.30. Nato do večera
enakomerno upada. Podatke lahko primerjamo tudi s številom postankov JPP, ki so prikazani
v grafikonih 6 in 7 in kažejo na podobno razporeditev čez dan.
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število vozil v 15 minutnem intervalu

Grafikon 4: Prometne obremenitve cest v Ljubljani 16. 4. 2014 (vir podatkov: Prometne obremenitve cest v
Ljubljani, 2014)
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4.4 Analiza sedanjega sistema JPP v LUR
V tem poglavju bodo poleg primerov iz literature, predstavljene tudi lastne analize JPP. To bo
omogočalo celovito razumevanje obstoječega sistema JPP v LUR. Poudarek bo predvsem na
analizah voznih redov in prostorske dostopnosti do JPP.
Razpršena poselitev je v različnih strateških dokumentih in strokovni literaturi označena kot
ovira pri ureditvi ustrezne prometne infrastrukture. To še zlasti velja za ureditev JPP
(Gabrovec, Razpotnik Viskovič, 2012). Resolucija o prometni politiki (Resolucija o prometni ...,
2006) poudarja te slabosti prometnega sistema v Sloveniji:
•
•
•
•
•

nepovezanost izvajalcev prevoznih storitev in različnih vrst prometne infrastrukture
(intermodalnost, multimodalnost), pomanjkanje logističnih centrov;
razpršena poselitev prebivalstva in s tem draga infrastruktura, ki lahko zadovolji te
potrebe;
slabo razvit in nepovezan JPP;
manj konkurenčno železniško omrežje in (v primerjavi s cestnim), slaba organizacija
železniških prevozov;
nedokončan sistem železniške infrastrukture.

Za lažjo organizacijo JPP je potrebno celovito prostorsko in prometno načrtovanje. Na to se
opozarja že dlje časa (Plevnik, 1997; Šašek Divjak, 2004), vendar se stanje ni bistveno
spremenilo (Austin in sod., 2012; Gabrovec, Razpotnik Viskovič, 2012). Integracija
prostorskega in prometnega načrtovanja je še vedno nujna, vendar tudi sedanje poselitvene
razmere omogočajo organizacijo učinkovitega JPP, saj je na večini območij gostota poselitve
ustrezna. Poselitvena sestava je pogosto le priročen izgovor za zanemarjanje JPP, češ da ga v
slovenskih poselitvenih razmerah ni mogoče učinkovito organizirati. Ponekod to res velja,
vendar živi večina prebivalcev na območjih, ki so dovolj gosto naseljena, da bi se lahko uredil
učinkovit JPP (Gabrovec, Razpotnik Viskovič, 2012). Tudi pregled sistemov JPP po svetu kaže,
da je bolj kot velika gostota poselitve pomembna učinkovita organizacija. Med gostoto
poselitve v mestu in deležem uporabe JPP namreč ni jasne korelacije, pomembnejši so namreč
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drugi dejavniki. Poselitveni vzorec torej ni priročen izgovor za slabo organizacijo javnega
prevoza le v Sloveniji, temveč tudi v drugih mestih po svetu (Mees, 2010).
»Suburbanizacija v Ljubljanski urbani regiji je v zadnjih desetletjih povečala odvisnost od
osebnega avtomobila in poslabšala dostopnost do postajališč JPP. Zaradi takih negativnih
trendov je nujno pristopiti k skupnemu prostorskemu in prometnemu načrtovanju, vendar
razmeroma neugodna poselitvena sestava ne sme služiti za izgovor, češ da se v Ljubljanski
urbani regiji ne da organizirati učinkovitega javnega potniškega prometa.« (Gabrovec,
Razpotnik Viskovič, 2012, str. 8)
4.4.1 Pogostost voženj in razporeditev postajališč
V tem poglavju bodo opisane splošne značilnosti JPP v LUR. Analizo smo po enaki metodologiji
izdelali ločeno za vsak podsistem JPP, na koncu pa sledi sintezna analiza splošnih značilnosti
JPP. Poudarek bo predvsem na razporeditvi postajališč in frekventnosti voženj na postajališčih.
Frekvenca voženj je pomembna z vidika uporabniške izkušnje, saj se ob povečanem intervalu
čas čakanja zmanjša. Analiza voznih redov je preprosto orodje za časovne primerjave kakovosti
storitve JPP.
4.4.1.1 Mestni JPP
Za mestni JPP smo poleg analize trenutnega stanja izdelali še časovno primerjavo voženj na
liniji 1. Ugotovljeno je bilo, da se je število voženj med letoma 1993 in 2004 najprej povečevalo,
nato pa padalo. Do leta 2001 se je zmanjšalo pod raven iz leta 1993 (Bole in sod., 2016).
Grafikon 5: Število voženj avtobusa številka 1 po urah (vir podatkov: Bole in sod., 2016)

Za analizo trenutnega stanja smo za aktualne vozne rede izračunali število postankov na vseh
postajališčih mestnih linij LPP. Tako smo dobili predstavo o razporeditvi voženj čez dan. Iz baze
voznih redov smo zato izločili nekatere medkrajevne in integrirane mestne linije: proge 51
(Ljubljana–Polhov Gradec), 52 (Polhov Gradec–Črni Vrh), 56 (Ljubljana AP–Šentjošt), 60
(Ljubljana AP–Vodice–Polje) in 61 (Vodice–Polje–Vodice), saj so te linije vključene v
podatkovno bazo medkrajevnega JPP. V analizo je bilo vključenih 742 postajališč.
Grafikon 6 prikazuje število postankov na mestnih linijah LPP. Avtobusi v nočnih urah od 1.00
3.30 ne vozijo. Večje število voženj se začne od 5. ure naprej. Število voženj se med tednom
nato zelo poveča. Največ, kar 5.615, postankov po voznem redu je med 7. in 8. uro. Po tej uri
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začne število postankov znova upadati. Med 9.30 in 12.30 se ustali pri približno 4.000
postankih na uro, nato pa je število postankov ponovno večje. Popoldanski vrhunec je med
14.30 in 15.30, toda število postankov je nekoliko nižje kot v jutranji konici.
Med poletnimi počitnicami je število voženj manjše. V jutranji konici pelje približno toliko
avtobusov kot sredi dneva v času šolskega pouka. Tudi povečanje števila voženj med konico ni
tako izrazito kot v času šolskega pouka. Ob sobotah in nedeljah je število voženj čez dan skoraj
enako. Zanimivo je, da je ob nedeljah največ voženj v večernih urah. To je najbrž povezano s
prihodi tedenskih migrantov, zlasti dijakov in študentov. Podobna razporeditev je tudi pri
prometnih obremenitvah cest (Prometne obremenitve cest v Ljubljani, 2014).
Grafikon 6: Število postankov na mestnih linijah LPP (vir podatkov: LPP − Podatkovna baza voznih redov, 2016)
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Preglednica 8 prikazuje skupno število postankov v dnevu in ob koničnih urah. Med tednom
znaša dnevno število postankov skoraj 80.000, med šolskimi počitnicami jih je okrog 25 %
manj, ob sobotah pa skoraj pol manj. Najmanj postankov je pričakovano ob nedeljah, ko jih je
le 28.000.
Preglednica 8: Število postankov na mestnih linijah LPP (vir podatkov: LPP − Podatkovna baza voznih redov,
2016)
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Poleg skupnega števila postankov je pomembna tudi njihova razporeditev po postajališčih
(karta 14). Opaziti je močno zgoščanje na postajališčih na Slovenski cesti, kjer je na dan od 500
do 1.000 prihodov. Največ prihodov je na Bavarskem dvoru, saj tam ustavlja največje število
linij. Zelo je očitna tudi večja pogostost voženj na glavnih mestnih vpadnicah.
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Karta 14: Število prihodov avtobusov na mestnih linijah LPP po postajališčih ob sredah

Razporeditev števila voženj po postajališčih ni optimalna, saj je veliko število postankov
skoncentriranih v mestnem središču, zlasti na postajališčih ob Slovenski cesti. To povzroča
gnečo na postajališčih, druga območja pa imajo zato slabšo pogostost voženj. Pri
alternativnem omrežju bomo na postajališčih zagotavljali približno enako frekvenco, kot je
zdaj, seveda ob predpostavki, da je trenutna frekvenca ustrezna. To bomo v nadaljevanju
podrobneje analizirali.
4.4.1.2 Medkrajevni JPP
Frekventnost medkrajevnega JPP sta na ravni Slovenije proučevala Gabrovec in Bole (2006).
Ugotovila sta, da bi glede na gostoto poselitve lahko na nekaterih območjih povečali frekvenco
voženj ali celo uvedli nova postajališča. Podobna analiza je bila kasneje narejena še za LUR
(Gabrovec, Razpotnik Viskovič, 2012). Tudi v tej raziskavi je bilo ugotovljeno, da na nekaterih
dovolj gosto poseljenih območjih ni na voljo dovolj kakovostnega JPP ali pa ga sploh ni. Vse te
analize so bile narejene na podlagi zračnih razdalj. To se v izračunu kaže v večji dostopnosti
JPP od dejanske.
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Število postankov smo računali za vseh 1.374 postajališč na območju LUR. V analizo so bile
vključene linije, ki imajo na območju LUR vsaj 2 postanka. Torej se lahko uporabijo za
potovanje v regiji. Od 843 linij smo jih izločili 33. Ker je podatkovna baza voznih redov v taki
obliki, da je režim voženj določen za vsak dan posebej, smo izbrali značilne datume: sredo med
poletnimi šolskimi počitnicami (13. 7. 2016), sredo v času šolskega pouka (12. 10. 2016),
soboto v času šolskega pouka (15. 10. 2016) in nedeljo v času šolskega pouka (15. 10. 2016).
Grafikon 7: Število postankov v medkrajevnem JPP na območju LUR (vir podatkov: MZI − Podatkovna baza
voznih redov, 2016)
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Podobno kakor pri številu postankov na mestnih linijah LPP sta tudi pri medkrajevnem JPP
izraziti jutranja in popoldanska konica, ki sta pri medkrajevnem JPP še bolj izraziti. Zelo izrazit
je upad števila voženj ob koncih tedna, ob tem pa je število voženj ob sobotah le nekoliko višje
kot ob nedeljah. Ob sredah obratuje 470 medkrajevnih linij, ob nedeljah pa le 125.
Preglednica 9: Število postankov v medkrajevnem potniškem prometu na območju LUR (vir podatkov: MZI Podatkovna baza voznih redov, 2016)
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Največ postankov je med 6.30 in 7.30 − 2.813. Od 7. do 8. ure je postankov že precej manj −
2.289, v tem času je največ voženj na mestnih linijah LPP. Po 8.30 število voženj zelo upade.
Popoldanski vrhunec je med 14. in 15. uro, ko je postankov 2.610. Po 16. uri število postankov
že zelo pade. Kaže se prilagojenost voznih redov dijakom in študentom.
Število postankov po postajališčih je prikazano prostorsko na karti 15. Na redko poseljenih
obrobnih območjih je število dnevnih postankov manjše od 16 − osnovna raven dostopnosti.
Ob pomembnejših koridorjih je na dan več kot 23 postankov − dovolj voženj. Neprimerna je
ureditev v občini Ig, kjer je potreben prestop z medkrajevne linije na mestno. To časovno ni
učinkovito, saj je prestop na počasnejše prevozno sredstvo nezaželen. V Medvodah in
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Mednem je postankov medkrajevnega avtobusa več kot pri mestnem. To kaže na nujnost
tarifne integracije, ki bo omogočala uporabo vseh načinov potovanja brez dodatnih stroškov.
Karta 15: Število postankov v medkrajevnem JPP ob sredah med šolskim letom

4.4.1.3 Železniški JPP
Za železniški promet smo poleg števila voženj analizirali še prostorsko dostopnost, saj je
razvejenost omrežja veliko manjša kot pri medkrajevnem JPP. V LUR je 48 postajališč. Od tega
jih je 13 na območju MOL. V LUR nima železniške povezave 12 občin. Število prebivalcev, ki
živijo v določenem polmeru od postajališč, navaja preglednica 10. Za večino prebivalcev LUR
so železniške postaje slabo dostopne. Z izjemo proge Ljubljana-Kamnik živi v 500-metrskem
polmeru okrog postajališč manj kot 1.000 prebivalcev. Zato uporabljajo železnico tisti, ki imajo
izvor in cilj potovanja blizu postaje (Tehnična ekspertiza za ..., 2013).
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Preglednica 10: Število prebivalcev ob železniških postajališčih (lastni izračuni)

Postajališča
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500 m od postajališča

1.000 m od postajališča
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77.999

214.199

Vsa zunaj avtocestnega obroča
Vsa brez MOL

55.096
37.148

127.060
80.448

Iz podatkov o številu prebivalcev je jasno, da je za učinkovito delovanje železniškega omrežja
treba uvesti avtobusne napajalne linije, ki bodo zagotavljale večje število potnikov, s čimer se
upraviči povečanje frekventnosti voženj in zagotovi kakovostnejša storitev.
Karta 16: Število voženj vlakov ob sredah v obe smeri

Poleg prostorske dostopnosti je pomembna tudi frekvenca na postajališčih. Analiza voznih
redov je bila narejena za sredo 14. 12. 2016 v času šolskega pouka in študijskega leta. To je
značilen datum med letom. Vključeni so vsi vlaki, ki ustavljajo na postajališču, vendar večina
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potnikov na krajše razdalje potuje z lokalnimi potniškimi vlaki, ki so sicer glavnina vlakov.
Število voženj je prikazano na karti 16. Največ odhodov vlakov je na postaji Ljubljana − 244.
Sledi postaja Litija s 65 odhodi. Na večini postajališč je 32 do 45 voženj na dan. To ni primerno
število voženj, tj. 23 parov voženj na dan. Najboljša povezanost je z občino Litija, saj na tej
progi pelje na dan več kot 46 vlakov.
Za večjo uporabo železnice bo treba povečati frekvenco voženj na vseh postajališčih. Za
doseganje večjega prostorskega dometa pa je treba uvesti napajalne avtobusne linije. Primer
take linije je iz Šmartnega pri Litiji do železniške postaje Litija. Za potnike je prestop na hitrejši
vlak smiseln, saj zaradi višje potovalne hitrosti z vožnjo prihranijo čas.
4.4.1.4 Dostopnost do vseh oblik JPP
Iz števila postankov po postajališčih vidimo, da mestne linije zagotavljajo višjo raven storitev
kot medkrajevni JPP, saj je število dnevnih postankov na postajališčih za več kot dvakrat višje
kljub manjšemu številu postajališč. To je sicer povezano z razporeditvijo poselitve in drugih
generatorjev prometa, saj mestni promet pokriva gosteje poseljeno urbano območje. V
medkrajevnem JPP so tudi veliko večje razlike v številu voženj med različnimi dnevi. Ob koncih
tedna in med šolskimi počitnicami je število voženj še manjše kot na mestnih linijah LPP.
Največ postankov na vseh podsistemih JPP skupaj je v jutranji konici med 6.30 in 7.30 in
popoldne od 14. do 15. ure. Reprezentativno obdobje sredi dneva je od 10. do 13. ure. Zato
smo za ta časovni interval tudi računali koeficient dostopnosti PTAL, ki bo predstavljen v
nadaljevanju. Z analizo števila voženj na postajališčih lahko proučujemo le število voženj, ne
moremo pa določiti ustreznosti prostorske razporeditve postajališč. Zato smo lokacije
postajališč analizirali še z vidika razpršenosti poselitve.
4.4.2 Ustreznost omrežja JPP z vidika razpršenosti poselitve
Ustreznost omrežja JPP se pogosto primerja z gostoto poselitve (Mees, 2010). Tako lahko
izpostavimo območja, kjer je pokritost z JPP neustrezna. Za LUR je bila analiza ustreznosti
omrežja JPP z vidika razpršenosti poselitve izdelana že v letu 2012 (Gabrovec, Razpotnik
Viskovič, 2012). Ker je ta analiza že nekoliko zastarela, v njej pa so upoštevali zračno
oddaljenost do postajališč, smo izdelali lastno analizo. Servisna območja postajališč smo
analizirali na podlagi podatkov o pešpoteh. To zagotavlja boljšo prostorsko natančnost kot
uporaba zračnih razdalj (Kozina, 2010).
V letu 2012 je v LUR 86 % prebivalcev živelo na lokacijah, kjer je gostota poselitve tako velika,
da omogoča organizacijo primernega JPP. Na območjih z gostoto, zadostno za ureditev
dobrega JPP, je živelo 61 % prebivalcev. V kilometrski oddaljenosti do najbližjega postajališča
je živelo 93 % prebivalcev. Omrežje JPP je z vidika dostopnosti prebivalcev do postajališč
ustrezno, vendar je ponekod neustrezna frekvenca voženj. To zlasti velja zunaj konic, tudi na
območjih z razmeroma gosto poselitvijo (Gabrovec, Razpotnik Viskovič, 2012).
Na karti 17 so predstavljeni rezultati lastne analize. Z rdečo barvo so označena območja z
veliko gostoto prebivalstva, toda brez postaje JPP. V analizi smo upoštevali vsa postajališča, na
katerih je bil registriran postanek v sredo med šolskim letom med 6.30 in 7.30. Za postajališča
mestnega JPP smo upoštevali servisno območje 640 m oddaljenosti, za postajališča
medkrajevnega JPP in železnico pa servisno območje 1.000 m oddaljenosti do postajališč.
Izračun razdalj je temeljil na omrežju pešpoti. Nato smo izračunali število prebivalcev okrog
poseljenih območij brez dostopa do JPP. Za izračun smo uporabili polmer 500 m, le da smo
tokrat zaradi poenostavitve izračuna uporabili zračno razdaljo. Na območjih, kjer živi v
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polmeru 500 m več kot 200 ljudi, je smiselno uvesti redno avtobusno linijo (na karti označeno
z rdečo barvo), tam, kjer pa je prebivalcev manj, pa prevoze na klic ali šolske prevoze,
integrirane v sistem JPP (Gabrovec, Razpotnik Viskovič, 2012).
Karta 17: Območja z neustrezno dostopnostjo do JPP ob sredah med šolskim letom med 6.30 in 7.30

Na obrobju Ljubljane izstopa nekaj območij brez dostopa do JPP in veliko gostoto poselitve. To
je predvsem posledica upoštevanja servisnega območja 640 m oddaljenosti do postajališč, ki
smo ga upoštevali za postajališča mestnega prometa. Na večini teh območij imajo ob
povečanju servisnega območja na 1.000 m vsi stanovalci dostop do JPP. Taki primeri so v
Tomačevem, na območju okrog Ceste dveh cesarjev in na delu Rakove Jelše, južno od
avtoceste. Na nekaterih območjih bi se dostopnost izboljšala že z novimi pešpotmi do
postajališč. Brez dostopa je tudi del Vevč, kjer bi bilo zaradi razpršenosti naselja težko
zagotoviti boljšo prostorsko dostopnost. V Podutiku že sedaj obratuje ena krajša linija na klic,
ki še ni bila vključena v analizo. Dostopnost tega območja je sedaj zadostna.
Zunaj Ljubljane izstopa del Vnanjih Goric. Tu bi bilo težko zagotoviti boljšo dostopnost, saj
ceste v naselju niso dovolj široke za nemoteno vožnjo avtobusov. V občini Medvode izstopajo
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Žlebe, ki kljub zadostnemu številu prebivalcev nimajo linije JPP. Lahko bi se uredila napajalna
linija v Medvode, kjer bi se lahko prestopilo na vlak ali medkrajevni avtobus. Brez dostopa so
tudi Radomlje. Tam sicer poteka ena linija JPP, toda število voženj je neustrezno. Brez dostopa
so tudi Tunjice pri Kamniku. Tudi v bližini ni nobene linije JPP. Treba bi bilo uvesti linijo do
Kamnika, kjer bi bil mogoč prestop na vlak ali medkrajevni avtobus.
4.4.3 Koeficient dostopnosti PTAL za LUR
Nadgradnja analize števila voženj po postajališčih je bil izračun koeficienta dostopnosti PTAL
(ang. public transport acessibility level), prevzet po metodologiji, ki jo uporabljajo v Londonu
(Assessing transport connectivity in London, 2015). Prednost te analize je, da se okrog
postajališč zariše servisno območje, na podlagi katerega se analizira povprečen čas čakanja,
odvisen od števila voženj. Na območjih, kjer je mogoč dostop do dveh postajališč, na katerih
vozijo različne linije, dobimo realnejši izračun, saj se upošteva dostop do obeh postajališč.
Koeficient dostopnosti PTAL je bil za območje Ljubljane že izračunan (Tiran, 2014; Tiran in sod.,
2015), toda le za linije LPP na območju Ljubljane. Tokrat smo izračun naredili za celotno
območje LUR za vse podsisteme JPP. Podatki vključujejo čas hoje do postajališča, h kateremu
je prištet povprečen čas čakanja. Višje vrednosti pomenijo boljšo dostopnost (krajši čas
dostopa in čakanja). Po izvirni metodologiji (Assessing transport connectivity in London, 2015)
se lahko določijo razredi dostopnosti na 8-stopenjski lestvici. Ker je metodologija namenjena
uporabi v gosto poseljenem urbanem območju, so rezultati na manj poseljenih podeželskih
območjih večinoma slabi, seveda v primerjavi z mestnim območjem. Izračun pomeni le enega
od možnih izračunov dostopnosti do JPP, vendar je zaradi upoštevanja dejanskih razdalj in
števila voženj še vseeno velik korak naprej od računanja le dnevnega števila voženj, ki je bilo
uporabljeno v starejših raziskavah (Gabrovec, Bole, 2006; Gabrovec, Razpotnik Viskovič, 2012)
in smo jih analizirali tudi v poglavju 4.4. Prednost je tudi vključitev vseh podsistemov JPP,
dosedanje raziskave so upoštevale le enega. V analizi servisnih območij smo upoštevali
oddaljenost po omrežju pešpoti. Za mestni JPP smo upoštevali servisno območje 640 m
oddaljenosti, za postajališča medkrajevnega JPP in železnico pa 1.000 m.
Na karti 18 je prikazan koeficient PTAL za sredo v času šolskega pouka med 6.30 in 7.30, ko je
frekvenca voženj največja (poglavje 4.4.1). Izstopajo območja brez dostopa do JPP, kjer v
proučevanem časovnem obdobju ni na voljo storitve ali pa je razdalja do najbližje postaje
večja, kot znaša postavljena meja. Območje brez dostopa do JPP je podobno kot na karti 19
ter vključuje zlasti hribovita in redkeje poseljena območja. Opazna je boljša dostopnost na
območjih okrog železniških postaj in združevanj koridorjev medkrajevnega JPP.
Zunaj območja MOL je dostopnost večinoma v razredu 1 a ali 1 b − slaba dostopnost, večina
občinskih središč ima dostopnost vsaj 2 − slaba dostopnost, toda v smislu mestnega prometa,
v medkrajevnem potniškem prometu pa je za manjša naselja tudi taka dostopnost lahko že
ustrezna. Večja občinska središča, kot so Škofljica, Domžale, Trzin, Vrhnika, Medvode in
Grosuplje, imajo dostopnost 3 ali 4 − srednje dobro do dobro dostopnost.
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Karta 18: Koeficient dostopnosti PTAL ob sredah med šolskim letom v jutranji konici

Karta 18 prikazuje frekvence v jutranji konici v sredo v času šolskega pouka, ko je število voženj
največje. Enako analizo smo naredili še za druge dele dneva (od 10. do 13. ure in od 14. do 15.
ure) ter za različne dneve (sreda med poletnimi šolskimi počitnicami, sobota in nedelja).
Rezultati analize so prikazani v grafikonu 8. Pričakovano najboljša dostopnost je ob sredah v
jutranji konici, sledi popoldanska konica. Ob sredah med poletnimi šolskimi počitnicami je
dostopnost v času jutranje konice približno enaka kot ob sredah čez dan. Ob sredah ima v času
jutranje konice okrog 45 % prebivalcev dobro do odlično dostopnost. To je predvsem posledica
višje gostote poselitve v mestnem središču in ob glavnih vpadnicah. Ob sredah zjutraj je brez
dostopa okrog 11 % prebivalcev, v nedeljo popoldne, ko je število voženj najmanjše, pa je brez
dostopa kar 27 % prebivalcev.
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Grafikon 8: Delež prebivalcev po posameznem razredu dostopnosti PTAL v LUR (vir podatkov: lastne analize)
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Predstavljeni podatki pomenijo pregled trenutnega stanja in jih je težko realno vrednotiti, saj
podobna raziskava za celotno regijo še ni bilo narejena, neposreden prenos iz veliko večje
urbane regije, kot je London, pa je vprašljiv, saj je v manjši in redkeje poseljeni regiji težko in
tudi nesmiselno zagotavljati tako visoko stopnjo dostopnosti do JPP, ker je število potencialnih
uporabnikov veliko manjše. Zato bi bilo treba mersko lestvico prilagoditi lokalnim razmeram,
za to pa bi potrebovali dodatne raziskave. Analizo bi bilo smiselno občasno ponavljati, saj bi
tako videli, kako spremembe v voznih redih vplivajo na delež prebivalcev v določenem razredu
dostopnosti. Pri načrtovanju novega omrežja JPP je analiza pomembna predvsem z vidika
razporeditve območja z dobrim dostopom. Kasneje bi bila mogoča tudi primerjava koeficienta
dostopnosti PTAL sedanjega in alternativnega omrežja.
Za uporabnike je poleg primerne prostorske dostopnosti in pogostosti voženj pomembna tudi
hitrost potovanja, ki bo predstavljena v naslednjem poglavju. Celovit vpogled v stanje omrežja
JPP dobimo le z uporabo več kazalnikov dostopnosti s čimer ugotovimo njegove prednosti in
slabosti.
4.4.4 Analiza potovalnih časov
Analiza frekvenc voženj nam ne da podatkov o potovalnih časih in povezanosti z JPP. Izračun
potovalnih časov z uporabo JPP se lahko uporablja za analizo števila prebivalcev z
dostopnostjo do določenih lokacij ob različnih delih dneva. Pri načrtovanih izboljšavah v
omrežju lahko enostavno preverimo učinek sprememb na potovalne čase. Analiza dostopnosti
se lahko izvede tudi za različne lokacije. Pri tem se preveri primernost lokacij z vidika
dostopnosti z JPP, to pa se lahko upošteva tudi pri določanju parkirnih standardov (Ford in
sod., 2015; Assessing transport connectivity in London, 2015).
Uporabljene analize pridejo v poštev pri načrtovanju omrežja, tako da se pogleda, kje so
potovalne hitrosti najmanjše. Proučita se lahko tudi učinek sprememb v voznih redih ali
poteku linij ter njihov vpliv na dostopnost do različnih lokacij. Analiza poteka na določen
datum in uro, upošteva pa se še čas čakanja. Mi smo izbrali sredo 14. 12. 2016, saj so se takrat
prekrivali podatki za vozne rede za vse tri podsisteme JPP, poleg tega pa je sreda značilen dan
v tednu. Analizo bi lahko ponovili še za druge dele dneva ali dneve v tednu, vendar smo se
osredotočili le na jutranjo konico ob delavnikih, ko je največ voženj. To vpliva na čas čakanja
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in večje območje z dostopom do JPP. V tem času so potovalne hitrosti zaradi večje prometne
obremenjenosti manjše kot sredi dneva ali ob večerih. To delno vpliva na rezultat analize.
Pri izračunu potovalnih časov med središči krajevnih skupnosti v Ljubljani smo uporabili le
vozne rede LPP, saj se za potovanja v mestu druge oblike javnega prometa večinoma ne
uporabljajo, zato jih ne bi bilo smiselno vključiti v analizo.
4.4.4.1 Potovalni časi z JPP do izbranih četrtnih središč v Ljubljani
Karta 19 prikazuje čas potovanja v mestno središče z JPP 14. 12. 2016 s prihodom med 7. in 8.
uro. Tako smo ponazorili potovalni čas za nekoga, ki ima možnost fleksibilnega časa prihoda.
Potovalni časi za prihod ob točno določeni uri so z nekaterih območij nekoliko daljši, saj so
odvisni od voznih redov in s tem časa čakanja na najprimernejšo povezavo. Potovalni čas je
namreč izračunan na podlagi razlike v času med odhodom od doma do ure, ki jo določimo v
analizi. Času prihoda na cilj se tako prišteje še razlika med dejanskim in načrtovanim časom
prihoda. Lokacije četrtnih skupnosti so prikazane na karti 11.
Mestno središče je v 90 minutah dosegljivo s skoraj vsega območja LUR. Območje v Ljubljani
je večinoma dosegljivo v 30, bolj obrobne lokacije pa v 45 minutah. Daljši potovalni časi so na
območjih, kjer je potrebno prestopanje: občine Grosuplje, Kamnik in Polhov Gradec. Poleg
prostorske dostopnosti je pomemben tudi delež prebivalcev, ki živi v določenem razredu
dostopnosti, saj je boljše omrežje večinoma na območjih z gostejšo poselitvijo. Časovno
sprejemljiva je dostopnost v 45 minutah ali manj, saj trajajo povprečno vse poti na delovni dan
v osrednjeslovenski statistični regiji nekaj manj kot 90 minut (Pretnar in sod., 2016). Potovanja,
daljša od 60 minut v eno smer, za prevoz na delo niso več privlačna, zlasti če je prevoz z
avtomobilom veliko krajši. Območja z dostopnostjo od 60 do 90 minut štejemo za območja z
osnovno dostopnostjo, ki zadovolji občasne uporabnike ali pa tiste brez alternativ.
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Karta 19: Časovna oddaljenost do središča Ljubljane ob sredah med 7. in 8. uro

V preglednici 11 je prikazano število prebivalcev, ki živi v določenem razredu dostopnosti. Do
30 minut časovne oddaljenosti živi 49 % prebivalcev. To je predvsem posledica velike gostote
prebivalstva okrog mestnega središča in velikega števila linij, ki vodijo v mestno središče.
Območje 30-minutne dostopnosti pokriva območje znotraj avtocestnega obroča in dodatna
območja ob glavnih vpadnicah. Od 30 do 60 minut so oddaljena središča večine občin, saj do
njih vodijo neposredne medkrajevne avtobusne ali železniške povezave. Na tem območju živi
36 % prebivalcev. Več kot 60 minut dostopnosti imajo le območja, do katerih je mogoče priti
le s prestopanjem med medkrajevnimi linijami ali pa med železnico in medkrajevnimi linijami,
poleg tega pa so vozni redi slabo usklajeni. Na takih območjih sicer živi le 5 % prebivalcev. Več
kot 50.000 prebivalcev oziroma 10 % nima dostopa do JPP, pri čemer sta upoštevani razdalja
1.000 m do postajališča po omrežju pešpoti in časovna oddaljenost 90 minut s časom prihoda
med 7. in 8. uro. Večinoma gre za bolj hribovita in redko poseljena območja, s posebno analizo
pa je treba določiti, ali je gostota poselitve dovolj velika, da bi bilo na teh območjih smiselno
uvesti nove linije. To je opisano v poglavju 4.4.2. Če kot primerno časovno oddaljenost
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vzamemo 60 minut, ima 85 % prebivalcev z JPP na voljo dobro dostopnost do mestnega
središča. Mogoča je tudi primerjava z dejanskim deležem uporabe JPP, prikazanim na kartah
21 in 22. Delež uporabe za potovanja iz regije v mestno središče znaša od 10 do 40 %, ter za
potovanje z drugih območij MOL v središče od 20 do 40 %. Za potovanja v druge prometne
cone je delež uporabe JPP veliko manjši. To je verjetno posledica manj konkurenčnih
potovalnih časov z JPP, prikazanih v grafikonu 9.
Preglednica 11: Število prebivalcev po razredih časovne dostopnost z JPP

Oddaljenost (minute)
Do 30
Od 30 do 60
Od 60 do 90
Brez dostopa

Število prebivalcev
269.678
201.228
27.600
53.631

Delež prebivalcev
49 %
36 %
5%
10 %

Potovanje v mestno središče je iz večine občin najhitrejše, saj se večina linij steka v mestno
središče. Zanimiva je primerjava potovalnih časov do različnih četrtnih skupnostih. Na karti 20
so prikazani potovalni časi v središče četrtne skupnosti Jarše. Ker večina medkrajevnih linij
vodi le v mestno središče, je za prihod do četrtnega središča Jarše potreben prestop na mestno
linijo 7 ali 12, ki potekata sicer mimo glavne avtobusne in železniške postaje. To čas potovanja
v povprečju podaljša za 15 do 30 minut, odvisno od časa čakanja na prihod mestnega
avtobusa. Zelo je zmanjšano tudi območje z dostopnostjo pod 30 minut.
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Karta 20: Časovna oddaljenost z JPP do središča četrtne skupnosti Jarše

Za boljši prikaz razlike v časovni dostopnosti do različnih četrtnih skupnostih smo izračunali
število prebivalcev v določenem razredu dostopnosti do posameznega središča. Rezultati so
prikazani v grafikonu 9. Število prebivalcev je odvisno sicer tudi od lokacije, saj v gosteje
poseljenih delih na enako velikem območju živi več prebivalcev.
Najboljšo dostopnost ima četrtna skupnost Center 1. Z JPP jo lahko doseže skoraj 50 %
prebivalcev regije v 30 minutah. Delež prebivalcev brez dostopa je po četrtnih skupnostih
približno enak, med 10 in 12 %. To je posledica uporabe širokega časovnega razpona 90 minut.
Za pot na delo je to za večino uporabnikov preveč, zlasti če so potovalne hitrosti z
avtomobilom veliko večje. Delež prebivalcev z dostopnostjo do 60 minut (to je lahko časovno
še sprejemljivo) je po nekaterih četrtnih skupnostih manjši od 70 %. To pomeni nujnost
boljšega dostopa do nekaterih četrtnih skupnosti, saj imajo zdaj centralne precej boljšo
časovno dostopnost kot tiste na obrobju. To je posledica neustrezne strukture omrežja.
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Grafikon 9: Delež prebivalcev po razredih časovne dostopnosti do četrtnih središč z JPP (vir podatkov: lastne
analize)
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4.4.4.2 Potovalni časi med četrtnimi središči v Ljubljani
Kot dopolnilo k analizi potovalnih časov do četrtnih skupnosti smo naredili še analizo
potovalnih časov med posameznimi četrtnimi skupnostmi. Izračun kaže stopnjo povezanosti
med posameznimi središči. V izračunu smo uporabili le vozne rede za mestne linije LPP, ki se
večinoma uporabljajo za potovanje v mestu. Rezultati analize so prikazani v preglednici 12. Za
lažje razumevanje so potovalni časi obarvani. S temno zeleno je označen potovalni čas, krajši
od 15 minut, s svetlo zeleno od 15 do 30 minut, z rumeno od 30 do 45 minut, z oranžno od 45
do 60 minut in z rdečo nad 60 minut. Zaradi poteka linij je povezanost med centrom in drugimi
središči dobra, povezanost med obrobnimi središči pa slaba. Med nekaterimi središči je
potrebna več kot ura potovanja, zlasti do četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je najdlje od
mestnega središča. Potovalni časi so odvisni tudi od smeri potovanja. Ker je bila analiza
narejena v času jutranje prometne konice, so potovalni časi proti središču daljši kot v nasprotni
smeri. Če bi bilo za avtobuse več rumenih pasov, bi bile te razlike manjše. Čas potovanja je
seveda odvisen tudi od dejanske razdalje med središči, ponekod pa avtobusi zaradi poteka linij
opravijo še veliko daljšo pot in to podaljša čas potovanja.
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Preglednica 12: Potovalni časi z JPP med četrtnimi središči v Ljubljani (vir podatkov: lastne analize)
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Za vsako četrtno skupnost smo izračunali tudi povprečen čas potovanja do drugih četrtnih
skupnosti (grafikon 10). Zaradi bližine postajališč Pošta in Konzorcij ima najboljšo povezanost
četrtna skupnost Center 1, kjer povprečen čas dostopa znaša 20 minut. Povprečen potovalni
čas med vsemi četrtnimi skupnostmi je 28 minut, najdaljši je za četrtno skupnost Šmarna gora,
tj. 40 minut. Podatki o povprečnih potovalnih časih so zanimivi za časovno primerjavo ob
spremembah na omrežju in določitev splošne stopnje povezanosti z drugimi četrtnimi
skupnostmi. Pri preverjanju kakovosti alternativnega omrežja bi lahko izračunali potovalne
čase, s čimer bi dobili dobro primerjavo dveh omrežij JPP.
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potovalni čas (minute)

Grafikon 10: Povprečen potovalni čas med vsemi četrtnimi skupnostmi (vir podatkov: lastne analize)
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4.4.4.3 Razmerje med potovalnimi časi z avtomobilom in JPP
Konkurenčnost JPP ni odvisna le od dejanskih potovalnih časov, temveč tudi od razmerja med
potovalnim časom z avtomobilom in JPP. Analiza potovalnih časov je bila objavljena v
publikaciji Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji (Nared
in sod., 2013). Za potovalne čase z osebnim avtomobilom so potovalne čase izračunali s
spletno aplikacijo Google Maps, potovalne čase z JPP pa na podlagi voznih redov.
JPP je konkurenčen zlasti v naseljih z železniško postajo. Izstopajo železniški koridor proti
Zasavju, primorska proga do Borovnice, gorenjska proga do Medvod. Na vseh teh odsekih je
železniška proga elektrificirana. Težava je enotirnost gorenjske proge, zato je za srečevanje
vlakov treba čakati na večjih postajah. Kljub železniški progi koridor proti Kamniku časovno ni
konkurenčen osebnemu prevozu. Avtobusni prevoz v vseh naseljih z avtocestno povezavo je
tudi ob poteku proge JPP po avtocesti, zaradi manjše dovoljene hitrosti časovno
nekonkurenčen (Nared in sod., 2013).
Poleg potovalnih hitrosti na JPP je pomembno tudi razmerje potovalnega čas v primerjavi z
osebnim avtomobilom. V LUR in tudi v Ljubljani so potovalni časi z JPP v primerjavi z osebnim
avtomobilom nekonkurenčni (Celcer, 2009). Zato je treba zmanjševati potovalne čase z
avtomobilom in povečevati hitrost na JPP. To se lahko doseže z rumenimi pasovi na voznih
pasovih. Le konkurenčni potovalni časi namreč lahko zagotovijo veliko potnikov na JPP.
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Slika 19: Razmerje med potovalnimi časi z JPP in osebnim prevozom (vir: Nared in sod., 2013)

4.5 Potovalne navade prebivalcev v LUR
Pred izdelavo alternativnega omrežja JPP je poleg prometnega povpraševanja dobro poznati
tudi potovalne navade uporabnikov. Tako lahko ponudbo prilagodimo povpraševanju po
prevozu. V tem poglavju bodo predstavljene splošne potovalne navade, ki vključujejo vse
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načine potovanja in se izvajajo z anketiranjem. V poglavju 4.6 bodo predstavljeni vsebinsko
podobni rezultati, ki smo jih dobili z analizo podatkov iz plačilnega sistema Urbana.
Na ravni mesta se potovalne navade ne spremljajo sistematično. V letih 2003 in 2013 sta bili
narejeni dve anketni raziskavi, vendar metodološko nista primerljivi. Obe raziskavi kažeta, da
na stanje prometnega sistema v Ljubljani zelo vplivajo poti, ki izvirajo iz širše urbane regije. Pri
tem so tudi velike razlike med posameznimi mestnimi predeli, ki so posledica omejitev
dostopa z avtomobili v mestnem središču ter razlik v dostopnosti do JPP in kakovosti
kolesarske infrastrukture. Primerjava obeh raziskav kaže spremembe zlasti pri deležu hoje in
uporabe avtomobila, delež uporabe JPP pa je ostal skoraj enak. Leta 2003 je bilo z JPP v MOL
opravljenih 12,6 % vseh poti, leta 2013 pa 13,1 % (Dalla Valle in sod., 2003; Klemenčič in sod.,
2014). Ta neznatna sprememba se ujema s podatki o številu prepeljanih potnikov, ki prav tako
ne kaže bistvenega povečanja (Letno poročilo 2007, 2008, Letno poročilo 2014, 2015). Delež
JPP med potovalnimi načini Ljubljano uvršča približno v sredino med evropskimi mesti,
primerljivimi po številu prebivalcev (TEMS - The EPOMM Modal Split Tool, 2016).
Grafikon 11: Razmerja med potovalnimi načini v MOL leta 2003 in 2013 (vir: Klemenčič in sod., 2014, Dalla
Valle in sod., 2003)
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Grafikon 12: Delež potovanj z JPP po statusu za leto 2013 (vir: Klemenčič in sod., 2014)
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Rezultati kažejo, da so najštevilčnejša skupina uporabnikov JPP osnovnošolci, dijaki in
študentje oziroma prebivalci brez osebnega avtomobila. JPP med zaposlenimi postopno
postaja nekoliko bolj zastopan zaradi povečane uporabe parkirišč P+R (Jesenšek, 2016),
postopnega omejevanja dostopa do mesta z avtomobilom in odpravljanja brezplačnega
parkiranja. Tudi anketni raziskavi pri projektu CIVITAS (Uršič in sod., 2013) kažeta, da kljub

96

nekaterim izboljšavam sistema JPP še ni izrazitejšega premika k večji uporabi JPP, saj ostaja
pogostost uporabe na približno enaki ravni.
Grafikon 13: Pogostost uporabe mestnega avtobusa (vir: Uršič in sod., 2013)
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V odgovorih iz obeh raziskav se kaže velika načelna podpora JPP glede prioritet v prometni
ureditvi in tudi z vidika alokacije oziroma črpanja in prerazporejanja finančnih sredstev za
razvoj prometne infrastrukture. Študija na splošno ugotavlja, da je sistem JPP razmeroma
slabo izrabljen, saj šibka rast rabe (in za nekatere dejavnosti celo upad) kaže sorazmerno
majhno učinkovitost in nakazuje potrebo po spremembah in izboljšanju storitve JPP v mestu.
4.5.1 Prometne težnje
Poznavanje prometnih teženj bo omogočilo oblikovanje alternativnega omrežja JPP, ki ga
bomo lahko prilagodili potrebam po potovanjih med različnimi območji. Podatki so iz študije
potovalnih navad iz leta 2013 (Klemenčič in sod., 2014). Študija sicer poudarja, da bi za
pridobitev natančnejših podatkov potrebovali več časa in opravljenih intervjujev. Dejanski
podatki se lahko torej nekoliko razlikujejo, poleg tega so nekoliko zastareli, toda še vseeno
dobro prikažejo splošne razmere in velikostne razrede potovanj med posameznimi območji.
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Karta 21: Število potovanj na delovni dan in delež uporabe JPP med regijo in MOL

Karta 21 prikazuje vsa potovanja na delovni dan v LUR. Debelina povezav prikazuje število vseh
potovanj, zapisano tudi ob vsaki povezavi, barva pa ponazarja delež uporabnikov JPP. Tu niso
vključena potovanja, ki imajo izvor zunaj regije, tako da je v posamezne predele opravljenih še
veliko več potovanj na dan. Najmanj potovanj je iz smeri območja 3, največ pa z območij 2 in
6. Le del potovanj je usmerjen v mestno središče (območje 1), druga potovanja so dokaj
enakomerno razporejena po območjih v MOL. Delež uporabe JPP je odvisen od
konkurenčnosti JPP v primerjavi z avtomobilom. V območja z večjim številom šolskih ustanov
je lahko večji delež uporabnikov JPP zaradi več dijakov in študentov, ki pogosteje uporabljajo
JPP, saj večinoma nimajo možnosti uporabe osebnega avtomobila.
Na karti je prikazan tudi delež uporabnikov JPP, ki se med območji zelo razlikuje. Med LURobmočjem 6 in 1 je skoraj 40 % potovanj z JPP. Ta delež je razmeroma visok tudi iz LURobmočja 2 v območje 1. Znaša namreč nekaj manj kot 30 %. Med regijo in drugimi območji v
MOL je delež potovanj z JPP zelo nizek. To je najbrž posledica usmerjenosti linij JPP v središče
mesta in slabih povezav med drugimi območji v MOL. Skoraj vse železniške linije z lokalnimi

98

potniškimi vlaki imajo končno/začetno postajo na ljubljanski glavni železniški postaji. Izjema je
le linija Kranj–Litija, ki ima nekaj neposrednih povezav. Drugje so vozni redi slabo usklajeni,
tako da potovanja s prestopanjem niso privlačna (SŽ − Podatkovna baza voznih redov, 2016).
Na glavni avtobusni postaji ima končno postajo tudi večina medkrajevnih avtobusnih linij (MZI
− Podatkovna baza voznih redov, 2016). Nekoliko boljšo povezanost med različnimi območji
zagotavljajo integrirane mestne linije (LPP − Podatkovna baza voznih redov, 2016).
Za razumevanje potovalnih navad uporabnikov mestnega prometa so pomembnejši potovalni
vzorci v MOL, prikazani na karti 22. Med območji v MOL je delež opravljenih potovanj z JPP
višji kot pri potovanjih med regijo in območji v MOL. To je verjetno posledica boljše pokritosti
z JPP in manjše konkurenčnosti osebnega avtomobila. Najvišji delež uporabnikov JPP je med
območjema 3 in 1, kjer je več kot 40 % potovanj opravljenih z JPP. Presenetljivo nizek delež
uporabe JPP je na območju 4, od koder v mestno središče pelje nekaj bolj frekventnih linij (1,
3, 6, 9). Absolutno število prepeljanih potnikov z JPP je med tema dvema območjema sicer
največje. Najmanjši delež uporabe JPP je med območji, ki so med sabo slabo neposredno
povezana, hkrati pa so dobro povezana z avtocesto oziroma hitro cesto, recimo območji 2 in
3 ter območji 3 in 4. Dobra povezava teh območij z JPP bi razbremenila avtocestni obroč. To
bi bilo z okoljskega vidika primernejše kot gradnja predvidenih dodatnih pasov na obvoznici
(Guzelj, Pretnar, 2010; 6 do 10-pasovni ..., 2011).
Delež uporabe JPP je največji proti mestnemu središču, kjer je JPP časovno najbolj
konkurenčen osebnemu avtomobilu. Med območji s slabimi avtobusnimi povezavami in dobro
cestno povezavo, pa je delež uporabe JPP zelo nizek. Uporabniki se torej odzovejo glede na
primerljivo kakovost JPP v primerjavi z osebnim avtomobilom. Zato je treba čim bolje povezati
posamezna območja z JPP in hkrati nekoliko poslabšati razmere za potovanje z osebnim
avtomobilom. To se lahko doseže z označevanjem dodatnih rumenih pasov in poostreno
parkirno politiko, na območjih, kjer se sedaj ne izvaja ali pa se izvaja le deloma.
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Karta 22: Število potovanj na delovni dan in delež uporabe JPP med posameznimi območji v MOL

Iz podatkov prometnih teženj je opaziti velike razlike v deležu uporabe JPP med različnimi
območji, ki je odvisna predvsem od kakovosti ponudbe JPP. Razporeditev potovanj je zelo
razpršena, zato bo temu treba prilagoditi tudi omrežje linij JPP. Še posebej bo treba okrepiti
povezave med območji z visokim številom potovanj in nizkim deležem uporabe JPP.
4.5.2 Prestopanje med različnimi podsistemi JPP
Z analizo trenutnih navad potnikov pri prestopanju med različnimi prometnimi podsistemi
bomo lahko ugotovili, kakšna je trenutna stopnja integracije JPP. Podatki bodo izražali
trenutne možnosti za prestopanje. To pomeni, da se lahko število prestopov ob njegovi
optimizaciji zelo poveča. Podatke smo pridobili iz poročila Prestopanja v sistemu integriranega
javnega potniškega prometa (Lep, 2007). Študija je nekoliko zastarela, vendar se razmere za
prestopanje do uvedbe enotne vozovnice za dijake in študente niso bistveno izboljšale.
Uvedba enotne vozovnice je najbrž nekoliko povečala število prestopov.
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Število potnikov in delež prestopov prikazuje preglednica 13. Na območju Ljubljane je bilo v
letu 2005 na vseh železniških postajališčih prepeljanih 2.800.000 potnikov, od tega jih je 28 %
prestopilo na mestni avtobus. To pomeni 800.000 potnikov na leto. Prestopi s primestnih
avtobusov na mestne so mogoči že na vmesnih postajah v Ljubljani ali na glavni avtobusni
postaji. V Ljubljano vozi več različnih prevoznikov v medkrajevnem JPP. Več kot polovico
voženj opravi LPP, ki je imel v ponudbi kombinirano vozovnico, cenejšo od dveh posameznih
vozovnic. To spodbudi večji delež uporabnikov k nakupu kombiniranih vozovnic in s tem
prestopanju na mestne linije. Število potnikov in delež prestopanja na mestne linije sta
ocenjena glede na število prodanih kombiniranih vozovnic, pri drugih prevoznikih pa je ta
delež le zmanjšan za 20 %. Ta ocena je torej manj natančna (Lep, 2007).
Med primestnimi in medkrajevnimi avtobusi ter mestnimi avtobusi je v Ljubljani na leto
približno 1.500.000 prestopov. Če k temu prištejemo še 800.000 prestopov z vlaka na mestne
linije, dobimo približno 2.300.000 prestopov (Lep, 2007). To je le 2,6 % od 88 milijonov
prepeljanih potnikov v mestnem prometu v letu 2006 (Letno poročilo 2007, 2008). Ker je
število prepeljanih potnikov v mestnem prometu nekoliko precenjeno, saj se je pri terminskih
vozovnicah upoštevalo preveliko število voženj (to se je pokazalo po uvedbi kartice Urbana,
ko je bilo število voženj veliko nižje kot leto prej Letno poročilo 2011, 2012), je treba to število
korigirati. Čeprav število potnikov na mestnih linijah korigiramo za polovico, delež potnikov, ki
prestopajo, še vseeno znaša le 5 %.
Preglednica 13: Število potnikov in delež prestopov med medkrajevnim in železniškim JPP na mestni JPP (vir
podatkov: Lep 2007)

Prevoznik
Železnica
Medkrajevni JPP
Skupaj

Letno število potnikov
(v Ljubljano in iz nje)
2.800.000
4.416.000
7.216.000

Število prestopov na
mestni JPP
800.000
1.489.000
2.289.000

Delež prestopov (%)
28
34
32

Nizek delež prestopajočih potnikov izraža tudi infrastruktura, namenjena prestopanju.
Bavarski dvor, kjer ustavljajo avtobusi več mestnih linij, je od glavne avtobusne postaje
oddaljen 500 m, tj. več kot 5 minut hoje, od peronov, kjer ustavlja večina vlakov, pa 850 m, tj.
okrog 10 minut hoje. Če k temu prištejemo še čas, potreben za čakanje, vidimo, da prestopanje
za potnike sploh ni privlačno. Prestop z avtobusov je sicer mogoč tudi na vmesnih postajah na
vpadnicah, vendar prestopne točke niso nikjer jasno označene. Prav tako ni karte ali sheme,
kjer bi bili zarisani vsi podsistemi JPP.
Prestopanje z drugih sistemov JPP na mestne linije zagotavlja več potnikov na mestnem JPP in
boljšo prostorsko dostopnost. Za povečanje deleža prestopanja je zato treba poleg načrtovane
tarifne integracije izvesti še časovno in prostorsko integracijo vseh oblik JPP. Pri tem bo imela
pomembno vlogo osrednja prestopna točka, načrtovana Emonika, prestopanje pa je treba
omogočiti že pred glavno postajo, saj se tako določenemu delu potnikov lahko zelo skrajšata
prepotovana razdalja in s tem potovalni čas.
4.5.3 Prepeljani potniki v mestnem JPP
Za boljše razumevanje razvoja mestnega JPP bomo proučili število potnikov od leta 2009, ko
je število potnikov stalno upadalo. Upad lahko med drugim kaže neprilagojenost omrežja
razporeditvi dejavnosti v mestu in trenutne potovalne vzorce.
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V preglednici 14 so podatki o številu prepeljanih potnikov, številu prevoženih kilometrov in
številu avtobusov po letih. Število prevoženih kilometrov se je najbolj povečalo po letu 2013.
Junija 2014 je bila spremenjena trasa linije 18, ki je imela pred tem zelo kratko traso. To je
vplivalo na povečanje skupnega števila prevoženih kilometrov. Velike razlike med letoma 2009
in 2010, ko je bila uvedena kartica Urbana, kažejo, da so bile prejšnje ocene o številu potnikov
nerealne. Med letoma 2010 in 2012 je bil ugotovljen upad števila potnikov, v letu 2013 se je
znova nekoliko povečalo, v naslednjih letih pa znova upadalo. V letu 2016 jih je bilo prepeljanih
nekaj manj kot 38 milijonov. Od leta 2010 se je število potnikov zmanjšalo za 4,8 milijona
oziroma 11 %, število prevoženih kilometrov pa povečalo za 5 %. Povečanje števila prevoženih
kilometrov je sicer spodbudno, saj bi bil ob zmanjševanju ponudbe upad potnikov najbrž še
večji. Upajmo, da je k temu prispevala tudi prenova Slovenske ceste in da se bo stanje spet
izboljšalo (Letno poročilo 2010, 2011, Letno poročilo 2011, 2012, Letno poročilo 2012, 2013,
Letno poročilo 2013, 2014, Letno poročilo 2014, 2015, Letno poročilo 2015, 2016). Do maja
2016 se je južni del Slovenske ceste še vedno prenavljal, tako da podatki za leto 2016 še ne
kažejo realno spremembe potovalnih navad, skrb pa vzbuja to, da se je število potnikov glede
na preteklo leto še malo zmanjšalo (Letno poročilo 2016, 2017).
Preglednica 14: Podatki o mestnem JPP (vir podatkov: Letno poročilo 2010, 2011, Letno poročilo 2013, 2014,
Letno poročilo 2015, 2016)

Leto

Število potnikov

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

65.963.700 (ocena)
42.814.184
41.614.656
39.437.496
40.631.336
39.838.115
37.928.067
37.790.716

Število prevoženih
kilometrov
11.496.402
11.578.621
11.144.493
11.471.738
11.397.196
11.727.060
12.151.581
11.986.438

Število avtobusov
205
213
203
214
209
216
221
220

Upadanje števila potnikov kljub povečevanju števila prevoženih kilometrov priča o
neustreznosti omrežja. Osnovna struktura se ni spremenila že od leta 1972, ko so v Ljubljani
na vseh linijah začeli voziti le avtobusi (Brate, 2005). Za ponovno povečevanje števila potnikov
bi bilo tako treba celovito prenoviti sistem linij, s čimer bi se širšemu krogu uporabnikov
zagotovila boljša ponudba storitve.
Upad števila potnikov je treba gledati tudi z vidika deleža opravljenih poti. V zadnjih letih na
ljubljanskih cestah upada tudi motorni promet. Upad prometa se je začel leta 2010, ko je
Slovenijo močneje prizadela gospodarska recesija. Delno na zmanjšanje prometa na mestnih
cestah sicer vpliva dokončanje ljubljanskega avtocestnega obroča, ki je prevzel del prometa z
mestnih cest. Največji upad prometa je bil na cestah bližje mestnemu središču, kjer so tudi
ukrepi za omejevanje motornega prometa najstrožji. Predvsem se poznata sprememba
prometnega režima na Slovenski cesti ter uvedba rumenih pasov na Dunajski in Celovški cesti
(Koblar, 2016). Upad prometa proti centru lahko izraža povečanje deleža hoje in kolesarjenja
ali pa mestno središče izgublja privlačnost za dnevne migrante (Bole in sod., 2016). Izgubljanje
pomena mestnega središča povzročajo tudi nova razvojna območja na obrobju, kot so
Tehnološki park na Brdu, BTC in nakupovalno središče Rudnik. Omrežje JPP se tem
spremembam ni prilagodilo, saj še vedno prevladujejo radialne linije, usmerjene v center, kjer
je tudi ponudba storitve znatno večja kot v drugih delih mesta (Tiran in sod., 2015).
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4.5.4 Časovno spremljanje uporabnikov LPP
Podatki o skupnem številu voženj ne kažejo, koliko uporabnikov vsako leto začne na novo
uporabljati JPP in koliko ga neha uporabljati. Zato smo analizirali podatke o vožnjah za marec
od leta 2012 do 2016. Marec je povprečen mesec glede števila uporabnikov. V analizi smo
primerjali šifre plačilnih kartic iz leta 2012 in nato za vsako naslednje leto. Tako smo videli,
koliko istih kartic je v uporabi skozi vsa leta. To pove, kolikšna je pretočnost uporabnikov.
Skupno število uporabnikov namreč skozi leta ostaja bolj ali manj nespremenjeno, vendar nam
to število ne pove ničesar o posameznih uporabnikih. Pogost argument prevoznikov, da ne
spreminjajo linij, je namreč ta, da so potniki navajeni sedanjih linij (Mees, 2010).
Preglednica 15: Spremembe uporabnikov LPP (vir podatkov: Validacije kartice Urbana, 2016)

Leto
2012
2013
2014
2015
2016

Število
kartic
214.588
218.654
211.210
204.789
199.466

Število istih skozi
vsa leta
214.588
109.579
66.027
43.573
30.479

Delež istih skozi
vsa leta
100
51
31
20
14

Število istih kot v
letu 2012
214.588
109.579
66.027
43.573
30.479

Delež istih kot v
letu 2012
100
51
40
33
27

Rezultati analize so v preglednici 15. Število uporabnikov je med letoma 2012 in 2016 nekoliko
upadlo − za 7 %. Razlog za manjše število uporabnikov so lahko tudi drugačne vremenske
razmere in prenova Slovenske ceste. Zato ti podatki niso tako pomembni. Med letoma 2012
in 2013 je bilo v uporabi le 51 % istih kartic, z vsakim naslednjim letom pa se število zmanjšuje.
V letu 2015 je bilo v uporabi le še 27 % istih kartic iz leta 2012. Če pa upoštevamo uporabnike,
ki so se peljali vsaj enkrat v vsakem letu, je ta delež še nižji in znaša 14 %. Na to sicer lahko
vplivajo uporabniki, ki so se v letu 2012 izjemoma peljali z avtobusom in jih ne moremo šteti
za redne. Zato smo analizo ponovili in upoštevali le uporabnike, ki so v letu 2012 peljali več
kot štirikrat. Takih je bilo 120.014. Do leta 2016 se je 20 % teh uporabnikov vsako leto vsaj
enkrat peljalo z mestnim avtobusom.
Podatki kažejo na veliko pretočnost uporabnikov, zato se mora vsako leto veliko novih
uporabnikov naučiti uporabljati sistem. Na veliko pretočnost uporabnikov najbrž vpliva visok
delež dijakov in študentov med uporabniki, saj ti ob menjavi statusa lahko prenehajo
uporabljati JPP. To kaže na potrebo po uvedbi bolj preprostega in preglednega sistema linij,
na katerega se bodo novi uporabniki lažje navadili. Jasno je tudi, da je delež stalnih
uporabnikov razmeroma nizek – le 14 % v obdobju štirih let. To pomeni, da bi se le manjši
delež uporabnikov, ki redno uporabljajo JPP, moral navajati na nov sistem.

4.6 Analiza potovanj na mestnih linijah LPP
Od začetka uporabe kartice Urbana kot plačilnega sredstva v mestnem JPP so za Ljubljano na
voljo podatki o vožnjah na mestnih linijah (Šmajdek, 2011). Z analizo teh podatkov je mogoče
dobiti dober vpogled v sistem JPP, ki pomaga pri sprejemanju odločitev in tudi izboljša
kakovost JPP (Van Oort, Cats, 2015). Za Ljubljano smo najprej izdelali statistične analize
potovanj v obdobju enega leta. Iz tega se vidijo spremembe po mesecih in različnih dnevih v
tednu. Izdelali smo tudi analizo števila potnikov po postajališčih. To omogoča prostorsko
analizo razporeditve potnikov. Na koncu je sledila analiza potovalnih vzorcev, za katero smo
prej z algoritmom izračunali izstopne postaje za vsako potovanje posebej.
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4.6.1 Statistična analiza podatkov validacij kartice Urbana
Za boljše razumevanje potovalnih navad uporabnikov LPP smo analizirali podatke o plačilih s
kartico Urbana. Analizo smo naredili za leto 2015, saj za vse leto 2016 ni bilo podatkov.
Zbiranje podatkov je po uvedbi enotne kartice integriranega JPP nekoliko oteženo, saj se
podatki zbirajo v ločenih podatkovnih bazah pri dveh različnih upravljavcih. Prejeli smo jih od
podjetja LPP v tekstovnih datotekah za posamezen mesec. Struktura baze je opisana v poglavju
3.2.3. Ker se Urbana kot plačilno sredstvo ne uporablja le na mestnih linijah, smo podatke z
drugih linij izločili iz analize. Tako smo dobili število potnikov na mestnih linijah. V bazo smo
uvozili tudi koledar, ki razlikuje praznike in dneve šolskih počitnic. Za primerjavo smo uvozili
tudi podatke o vremenskih razmerah na meteorološki postaji Ljubljana Bežigrad.
Po naših analizah je bilo v letu 2015 opravljenih 36,6 milijona validacij, kar je nekoliko manj od
uradnih podatkov LPP za leto 2015, ki jih navajajo skoraj 38 milijonov (Letno poročilo 2015,
2016). Do razlike pride zaradi prej opisanega izločevanja nekaterih linij. Vendar nas bolj kot
skupno število zanima razporejanje potnikov. Treba je tudi ločevati število validacij in število
potovanj. Potovanje je namreč pot od točke A do B. Če se potnik na tej poti pelje z različnimi
linijami, se potovanje zazna na vsaki liniji posebej, zato je lahko pri enem potovanju več
validacij. V nadaljevanju bo govor o validacijah, ne o potovanjih.
V povprečju je na teden opravljenih okrog 700.000 validacij, vendar število zelo niha predvsem
glede na šolski koledar. V času šolskih počitnic je število validacij nižje za približno polovico
glede na tedne med šolskim in študijskim letom.
Grafikon 14: Število potnikov na mestnih linijah po tednih za leto 2015 (vir podatkov: Validacije kartice urbana,
2015)
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Število potovanj po dnevih smo ločili tudi glede na šolski koledar. Počitnice vključujejo vse
dneve šolskih počitnic za osnovne in srednje šole. Prazniki vključujejo vse dela proste dneve
pri nas. Številke so zaokrožene na 100. Med šolskim letom je na posamezen dan v tednu
povprečno 147.800 potovanj. Največ potovanj je ob sredah in četrtkih, najmanj pa ob petkih.
To je najbrž povezano tudi s tem, da ob petkih na nekaterih fakultetah ni predavanj. Ob
sobotah je v povprečju 42.800 potovanj, ob nedeljah pa skoraj pol manj, tj. 22.300.
V času šolskih počitnic je med tednom v povprečju 83.700 validacij, največ ob ponedeljkih in
najmanj ob petkih. Ob sobotah jih je v povprečju 32.200, ob nedeljah pa 17.700. V povprečju
je med šolskimi počitnicami skoraj pol manjše število validacij kot v času šolskega pouka. To
kaže, da je med uporabniki visok delež šolarjev in dijakov, v času šolskih počitnic pa imajo
pogosto dopust tudi starši. Struktura potnikov v MOL namreč kaže, da okrog 50 % potovanj
opravijo mlajši do 30 let, torej večinoma šolarji, dijaki in študenti (Klemenčič in sod., 2014).

104

Ob dela prostih dnevih je število validacij v povprečju še manjše. Vendar je treba opozoriti, da
je dni s prazniki le 13, število validacij pa je odvisno tudi od vrste praznika: 31. 10. in 1. 11. je
več potnikov kot ob drugih praznikih, saj se veliko ljudi z avtobusi pelje na pokopališča.
Grafikon 15: Povprečno število potovanj po dnevih (vir podatkov: Validacije kartice urbana, 2015)
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Med številom validacij in vremenskimi razmerami ni jasne korelacije. V 20 dnevih z največjim
številom validacij je deževalo le v 5 dnevih, trikrat s količino, večjo od 1 mm. Največ validacij,
174.690, je bilo v sredo 4. 3. 2015. Nad 160.000 validacij pa je bilo v 57 dnevih.

105

Karta 23: Število vstopov na avtobus po postajališčih na mestnih linijah LPP 18. 5. 2016

Na karti 23 je razvidno zgoščanje števila potnikov v mestnem središču, izstopajo postajališča
ob Slovenski cesti, kjer je več kot 20 % vseh vstopov na dan. Podatki so za 18. 5. 2016, ko je
bilo okrog 140.000 validacij. Karta prikazuje le vstope na postajališčih, k čemur je treba prišteti
še približno enako število izstopov, za katere pa ne vemo natančno, kje so bili, večinoma na
postajališču, ki je je najbližje vstopnemu postajališču. Nad 5.000 vstopov je bilo na postajališčih
Konzorcij/Pošta in na Bavarskem dvoru v vsako smer. Večje število vstopov je tudi na
postajališčih ob glavnih vpadnicah (Celovška, Dunajska in Tržaška cesta).
Za boljše razumevanje omrežja in razporeditev potnikov je pomembna primerjava med
številom registriranih postankov v voznih redih in številom potnikov po dnevih. Za analizo smo
uporabili vozne rede, veljavne v letu 2016, vendar se od leta 2015 niso bistveno spremenili.
Delili smo število vseh postankov s povprečnim številom potnikov na proučevane dneve v letu
2015. Med šolskim letom je ob delavnikih v povprečju 1,8 potnika na postanek, ob sobotah
nekaj manj kot 1 potnik na postanek in ob nedeljah 0,8 potnika na postanek. V času poletnih
šolskih počitnic je v povprečju 1,3 potnika na postanek. Ob zmanjševanju pogostosti voženj se
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zmanjšuje tudi zasedenost avtobusov. Predstavljene številke so videti nizke, toda na obrobju
mesta na posameznih postajališčih pogosto ni nobenega potnika (karta 23). Največ potnikov
na postanek je vstopilo na postajališču Živalski vrt v smeri centra. V bližini so tri fakultete.
Veliko število vstopov na postanek je še na postajališčih v mestnem središču, kjer se križa
večina linij, in na nekaterih končnih postajah linij.
Karta 24: Število potnikov na postanek na mestnih linijah LPP 18. 5. 2016

Na karti 24 vidimo, katera postajališča so bolj obremenjena in katera manj. Na postajališčih,
kjer je malo vstopov na postanek, je po potrebi smiselno razmisliti o spremembah poteka
nekaterih linij, tako da se drugim potnikom zagotovi hitrejše potovanje. Tak primer je
postajališče Opekarska v Trnovem, kjer ustavlja avtobus številka 9, vendar mora zaradi tega
narediti obvoz z Barjanske ceste. To potovanje podaljša za približno 400 m. Nekoliko več
potnikov je sicer na postajališču Pot na Rakovo jelšo, vendar bi se to postajališče lahko
prestavilo na Barjansko cesto. Zelo malo potnikov je tudi na nekaterih postajališčih v
nakupovalnem središču BTC. Težavno je tudi zagotavljanje dovolj kakovostne storitve do
nekaterih parkirišč P+R. Na parkirišče v Centru Stožice na dan pelje več kot 150 avtobusov.
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Vanje je 18. 5. 2016 vstopilo le 25 potnikov. Ker na trasi do Centra Stožice ni drugih postajališč,
se veliko kilometrov opravi z majhnim številom potnikov, zato so vprašljive ekološke koristi
takšnega prevoza. V tem primeru sta na voljo dve rešitvi: povečati privlačnost parkirišča z
zagotavljanjem boljše avtobusne povezave ali pa povezave kar odpraviti. Z dograditvijo
trgovskega centra se bo povečalo število potencialnih uporabnikov. To bo omogočilo
zagotavljanje boljše storitve, privlačne tudi za namene P+R.
Poleg dnevne analize smo naredili še analizo po urah za isti dan, tj. 18. 5. 2016. Pri tem so bila
upoštevana vsa postajališča in mestne linije LPP za ves dan. Vozni redi so prilagojeni
povpraševanju, vendar se kljub povečanju frekvence čez dan poveča tudi število potnikov na
postanek. Treba pa je poudariti, da gre za povprečno vrednost, na katero zelo vplivajo obrobna
postajališča z malo potnikov. Postajališča na koncu linij so predvsem za izstopanje. To dodatno
zmanjšuje povprečno vrednost vstopov na postanek.
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Grafikon 16: Število potnikov, postankov in potnikov na postanek na mestnih linijah LPP 18. 5. 2016 (vir
podatkov: lastne analize)
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Analiza števila vstopov po postajališčih in povprečnega števila potnikov na postanek je
pomembna za načrtovanje alternativnega omrežja JPP. Iz tega se namreč vidita pomen
postajališč z vidika števila potnikov in ustreznost števila voženj glede na število potnikov.
Alternativno omrežje mestnega JPP bomo lahko prilagajali tudi glede na povpraševanje.
4.6.2 Analiza potovalnih vzorcev uporabnikov mestnih linij LPP
Glavna pomanjkljivost analiz iz poglavja 4.6.1 je pomanjkanje podatkov o izstopih, zato ne
moremo podrobneje analizirati potovalnih vzorcev uporabnikov. V tem poglavju bodo
predstavljeni rezultati analize izračuna izstopne postaje. Postopek analize je podrobneje
opisan v poglavju 3.3.5. Pri interpretaciji rezultatov se je treba zavedati, da pomenijo presek
le za en dan. Poleg tega so potovalni vzorci zelo odvisni od trenutnega omrežja linij LPP, s
spremembo linij bi bili verjetno drugačni. Kljub naštetim pomanjkljivostim so rezultati vseeno
pomemben korak k razumevanju potovalnih navad uporabnikov LPP.
Potovalne vzorce smo analizirali za vse validacije, opravljene v sredo 18. 5. 2016. Gre za tipičen
dan med šolskim letom, ko ni bilo padavin. Takrat je bil odprt tudi južni del Slovenske ceste,
tako da ti potovalni vzorci pomenijo reprezentativno stanje za delavnik med šolskim letom. Ta
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dan je bilo opravljenih 142.181 validacij s 142.866 potniki, saj se lahko z eno kartico plača
vožnja za več potnikov. Nekaj validacij je bilo opravljenih na medkrajevnih linijah, ki niso
vključene v vozni red LPP (LPP − Podatkovna baza voznih redov, 2016), temveč v vozni red za
medkrajevni JPP (MZI − Podatkovna baza voznih redov, 2016), vendar bi bilo delo z dvema
podatkovnima bazama preveč zamudno glede na majhno število validacij. Iz baze smo izločili
3.770 validacij na postajališčih, za katere ni podatkov v voznih redih. Nekaj jih je bilo na
postajališčih, ki so sicer v voznih redih, vendar v njih manjkajo linije. Ker lahko algoritem določi
izstopno postajo le za potnike, ki so v tistem dnevu opravili več kot eno vožnjo, smo iz baze
izločili podatke za potnike z le eno validacijo na dan. Takih validacij je bilo 17.614. Pogoje za
vključitev v analizo je izpolnjevalo 113.985 validacij oziroma 80 % vseh validacij, kar je 87 %
validacij, za katere so bili na voljo podatki v voznih redih (Koblar, Žebovec, 2017).
Podatke za te validacije smo nato analizirali z algoritmom za računanje izstopne postaje. Med
analizo je bilo izločenih še nekaj validacij, ki niso izpolnjevale pogojev. Za nekatere validacije v
voznem redu ob tisti uri z upoštevanjem časovnega okna minus 5 in plus 60 minut ni bilo
vožnje po voznem redu. Do tega je lahko prišlo zaradi manjše spremembe v voznem redu, ki
ni bila vnesena v podatkovno bazo voznih redov. Nekaj validacij je bilo na končnih postajališčih,
ko voznik še ni spremenil linije, zato je bil zaznan vstop na zadnji postaji. Ker je bilo teh validacij
malo, jih nismo popravljali. Zato za 1.273 validacij ni bilo mogoče določiti izstopne postaje ob
prvem potovanju v dnevu. Za 2.643 validacij pa nismo določili izstopne postaje ob zadnjem
potovanju v tistem dnevu. Izstopna postaja je bila določena za 110.069 validacij, tj. za 96,5 %
validacij, ki so izpolnjevale pogoje za vključitev v analizo. Za 3.916 validacij pa je ni bilo mogoče
določiti (Koblar, Žebovec, 2017).
S podatki o vstopih in izstopih potnikov bi bilo mogoče izdelati še vrsto drugih analiz. Med
drugim je mogoča uporaba podatkov v prometnih modelih, s katerimi bi lahko preverili
ustreznost alternativnega omrežja (Koren, 2016).
4.6.2.1 Potovalni vzorci uporabnikov LPP
Za analizo potovalnih vzorcev smo uporabili enake prometne cone, kot so bile uporabljene v
analizi potovalnih navad v LUR (Klemenčič in sod., 2014). To nam je omogočilo primerjavo,
vendar lahko zaradi časovne in metodološke razlike pride do drugačnih rezultatov. Na karti 25
so prikazani rezultati analize. Številke pomenijo število potovanj v obe smeri, pri čemer se za
eno potovanje šteje pot od začetne do končne postaje brez vmesnih postaj. Število potovanj
med večino conami je približno enako, kot je bilo ocenjeno v raziskavi potovalnih navad
(Klemenčič in sod., 2014). Večje razlike so le med območjema 2 in 5, kjer je dejansko število
potovanj za več kot pol manjše, kot je bilo ocenjeno v študiji. Med območjema 2 in 3 pa je
število potovanj za okrog 50 % večje, kot je bilo ocenjeno.
Največ potovanj je v območje 1, ki zajema širše mestno središče. Iz vseh drugih con v središče
je število potovanj večje od 8.000. To nakazuje potrebo po uvedbi glavnih linij skozi mestno
središče. Med zunanjimi območji je število potovanj manjše, vendar je med večino con vseeno
več kot 3.000 potovanj, čeprav so območja večinoma povezana le skozi mestno središče. Za
boljšo povezanost teh območij bi bilo treba uvesti učinkovito krožno linijo.
Na karti 25 so prikazana tudi potovanja, ki se začnejo in končajo v isti coni. V območju 1 se
opravi 6.000 potovanj, ki bi bila lahko bila opravljena s krožno linijo okrog mestnega središča.
Več kot 5.000 potovanj je opravljenih tudi v območju 3. V drugih conah je med 3.000 in 4.000
potovanj. Za podrobnejšo proučitev bi bilo treba Ljubljano razdeliti na manjše prometne cone,
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vendar je potem kartografski prikaz zelo težaven. Med drugimi območji smo število potovanj
preverili le po potrebi, ko nas je zanimala smiselnost poteka posameznih linij.
Karta 25: Število potovanj med prometnimi conami na 18. 5. 2016 z JPP

Poleg števila potovanj med prometnimi conami smo izračunali tudi število potovanj med
postajališči. Tudi tu so bili uporabljeni podatki za celotna potovanja brez vmesnih postaj. Med
32 postajami je opravljenih več kot 100 potovanj, največ jih je med postajo Pošta in Bavarski
dvor − 282. Podatki omogočajo tudi vpogled v vse izstopne postaje z druge postaje. Zanimiva
je denimo analiza s postajališča Dolgi most, kjer večina potnikov prestopi s parkirišča P+R.
Največ se jih pelje do postajališč Pošta, Ajdovščina ali Bavarski dvor. V preglednici 16 je
prikazano število potnikov med postajališči, za 10 najpogostejših kombinacij postajališč. Med
najpogostejšimi cilji je Bavarski dvor. Zanimivo je, da so vsa potovanja razmeroma kratka. Če
so to potovanja z mesečnimi vozovnicami, ne prinesejo dodatnega prihodka, povzročajo pa
dodatno gnečo na že tako obremenjenem delu prog (karta 26). Po zgledu Londona (Walking
times ..., 2016) bi lahko spodbujali hojo med temi postajališči in tako nekoliko zmanjšali gnečo
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na avtobusih ter tudi povečali fizično aktivnost prebivalcev. Ob spremembi omrežja JPP bi se
tudi ti potovalni vzorci spremenili.
Preglednica 16: Število potovanj med postajališči za 10 najpogostejših kombinacij (vir podatkov: lastne analize)
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S podatki o izstopnih postajah lahko izračunamo tudi opravljene kilometre in spremljamo
število prepeljanih potnikov na posameznem odseku linije. Izračun po linijah smo naredili za
vse vožnje v tistem dnevu. Možna bi bila tudi analiza za posamezno vožnjo. Na grafikonu 17
so za linijo 6 (Dolgi most P+R–Črnuče) prikazani vstopi in izstopi po postajališčih ter skupno
število potnikov. Z vidika organizacije linije je zaželeno veliko vstopov na Dolgem mostu, saj je
linija že kmalu razmeroma dobro zapolnjena. Največje število prepeljanih potnikov je
pričakovano na osrednjem delu proge, med postajališčema Tobačna in Mercator, najbolj pa je
obremenjen del na Slovenski cesti, kjer je bilo prepeljanih več kot 3.000 potnikov. Z izračunom
potnikov po posameznih vožnjah bi lahko računali tudi zasedenost vozil. To bi lahko uporabili
pri izračunu kakovosti storitve in na podlagi tega prilagodili vozne rede.
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Grafikon 17: Število potnikov na liniji 6 (Dolgi most P+R–Črnuče) v sredo 18. 5. 2016

Posebej smo analizirali število potnikov na liniji 25 (Medvode–Zadobrova), saj potek proge ni
optimalen. Iz Medvod vozita tudi medkrajevni avtobus in vlak, ki sta hitrejša od mestnega
avtobusa. Zato nas je zanimalo, koliko potnikov vstopa na končni postaji v Medvodah
(Medvode naselje). Prednost linije je sicer boljša prostorska dostopnost, saj je končna postaja
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v blokovskem naselju, od železniške postaje in postaje medkrajevnega avtobusa oddaljena 800
m, tj. 10 minut hoje. Vendar se zaradi hitrejšega potovanja z vlakom ta čas, zlasti v prometni
konici, hitro nadomesti. Potovanje z mestnim avtobusom med Medvodami in Kolodvorom
traja 30, z vlakom pa 15 minut. Medkrajevni avtobus zaradi manj postankov v primerjavi z
mestnim potrebuje 19 minut (LPP − Podatkovna baza voznih redov, 2016, MZI - Podatkovna
baza voznih redov, 2016, SŽ − Podatkovna baza voznih redov, 2016).
Na postajališčih Medvode naselje in Novo naselje je 18. 5. 2016 vstopilo 248 potnikov,
dodatnih 83 pa na postajališču Medvode, ki je od železniške postaje oddaljeno le 400 m. V
nasprotni smeri se je do postajališča Medvode naselje peljalo le 134 potnikov. Sklenemo lahko,
da linija 25 zagotavlja sicer boljšo prostorsko dostopnost za približno 300 potnikov na dan,
vendar je časovno manj konkurenčna od medkrajevnih avtobusov, ki imajo med tednom kar
142 postankov v vsako smer, mestni avtobus pa jih ima le 40. Če zmogljivost medkrajevnih
avtobusov ali vlaka ne bo ustrezna, bi lahko uvedli dodatne linije od Medvod do Ljubljane po
zgledu medkrajevnih linij, ki bi bile hitrejše od sedanje mestne linije, dostop pa bi zagotavljale
le v času pomanjkanja zmogljivosti.
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Grafikon 18: Število potnikov na liniji 25 (Medvode−Zadobrova) v sredo 18. 5. 2016
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Ker nam število potnikov na posamezni liniji da le delno informacijo o številu potnikov med
postajališči, smo število potnikov med postajališči izračunali še za vse linije hkrati. Tako smo
dobili sliko dejanske obremenitve na cestnih odsekih.
4.6.2.2 Obremenitve po cestnih odsekih
Z obremenitvami linij smo po cestnih odsekih prikazali število potnikov v avtobusih. Te
podatke smo lahko nato primerjali s številom osebnih vozil na cesti (karta 13). Z dodatnimi
podatki o številu kolesarjev in pešcev ter povprečni zasedenosti vozil bi lahko izračunali delež
potovanj s posameznim prevoznim sredstvom. To pride v poštev pri merjenju učinkovitosti
ukrepov trajnostne mobilnosti.
Na karti 26 je po cestnih odsekih prikazano število potnikov na mestnih linijah JPP. Zgostitve
so na glavnih mestnih vpadnicah in Slovenski cesti. To je glede na strukturo omrežja tudi
pričakovano. Največ potnikov je na Bavarskem dvoru − več kot 28.000, okrog 1.000 manj pa
med Pošto in Ajdovščino.
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Karta 26: Število potnikov na JPP v sredo 18. 5. 2016

Prometne tokove bi se z drugačno organizacijo linij dalo preusmeriti. Tako bi se razbremenili
najbolj obremenjeni deli. Na podlagi podatkov o številu vstopov na postajališčih ob liniji lahko
določimo predele, kjer je potek linij neustrezen. Če ima obremenjena linija obvoz do dodatnih
postajališč in je tu malo potnikov, je več potnikov prizadetih zaradi daljše vožnje, kot jih ima
korist od bližine ponudbe. Neučinkovit je tudi potek linije 5 skozi Kodeljevo. Okrog polovica
uporabnikov, ki potujejo skozi Kodeljevo, ima izvor ali cilj potovanja na Litijski cesti oziroma v
Štepanjskem naselju, le polovica pa jih vstopi ali izstopi na postajališčih na Kodeljevem, sicer
primerno oddaljenih za hojo do postajališč na drugih cestah. Podobno je na liniji 9, ki z
Barjanske ceste zavije v Trnovo. S tem se čas vožnje podaljša za okrog 3 minute, pot za 400 m,
treba pa je tudi zaviti z Barjanske ceste. To pomeni dodatno zmanjšanje hitrosti. Na
postajališču Opekarska je bilo v smeri centra le 43 vstopov, po tem odseku pa se je peljalo več
kot 500 potnikov. V smeri proti parkirišču P+R je bilo nekaj več kot 400 potnikov, od tega jih je
na postajališču Opekarska vstopilo ali izstopilo le 46.
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4.6.2.3 Delež potovanj s prestopom
Potovanja s prestopanjem so navadno nezaželena (Mees, 2010). Tudi sistem linij v Ljubljani je
bil zasnovan tako, da bi bilo čim manj prestopov. Zanimalo nas je, kolikšen delež potovanj je
vseeno opravljen s prestopi in na katerih postajališčih jih je največ. Za prestope z medkrajevnih
linij drugih prevoznikov in železnice ni podatkov oziroma so zastareli (poglavje 4.5.2), zato
bodo tu obravnavani le prestopi med linijami LPP. V sredo 18. 5. 2016 je bilo 142.181 voženj.
Izstopno postajo nam je uspelo določiti za 110.069 voženj. Vseh 32.112 voženj, za katere nam
ni uspelo določiti izstopne postaje (večinoma zato, ker je šlo za edino potovanje v tistem
dnevu), smo razumeli kot vožnje brez prestopa. Ker lahko vožnja vključuje več potovanj, smo
izračunali še število potovanj − 80.238. Skupno pa je 112.350 potovanj.
S prestopom z druge linije se je začelo 30.390 voženj oziroma 21,4 %. Nekaj potovanj je bilo z
večjim številom prestopov. Tako je število potovanj s prestopi še nekoliko manjše in znaša
24.747, tj. 22 % od skupnega števila potovanj. Glede na strukturo omrežja, ki ni najbolj
naklonjena prestopanju, je tudi to razmeroma veliko. Ob izboljšanju razmer za prestopanje bi
se število potovanj s prestopi lahko še povečalo. Število prestopov je odvisno tudi od
metodologije. Za prestop se je štelo vsako potovanje, opravljeno v 60 minutah od prejšnjega
potovanja, pri čemer razdalja med postajališči ni smela biti več kot 800 m. Sem so zajeta tudi
potovanja, ko se po opravkih (nakup v trgovini) vrnemo nazaj na izhodišče. Večina prestopov
(20.000) je bila po manj kot 15 minutah čakanja.
Karta 27 prikazuje število izstopov po postajališčih, s katerih se je potovanje nadaljevalo naprej
s prestopom na drugo linijo, vendar ne nujno na istem postajališču. Prestopov je bilo nekaj čez
30.000. Večina jih je na postajališčih ob Slovenski cesti. Samo na Bavarskem dvoru je 22 % vseh
prestopov (v smeri proti centru 3.500, v smeri proti Bežigradu pa 3.100). Veliko prestopov je
tudi na postajališču Pošta. Več kot 500 prestopov je na 11 postajališčih. Zunaj Slovenske ceste
je večje število prestopov še na postajališčih Kino Šiška, Slovenija avto, Razstavišče, Klinični
center, Astra, Tržnica Moste, Križanke in Zaloška. Večje število prestopov je že zdaj pri križanju
večjega števila linij, s primerno ureditvijo prestopnih točk in spremenjenim potekom linij pa bi
se število prestopov lahko še povečalo.
Ureditev dodatnih prestopnih točk bi pomenila tudi razbremenitev trenutnih prestopnih točk
na območju Slovenske ceste. Na Bavarskem dvoru več kot polovica potnikov prestopa na
druge linije, le polovica pa jih tam svoje potovanje začne ali konča. Če bi potniki lahko
prestopali na drugih točkah, bi to pomenilo zmanjšanje gneče na najbolj obremenjenih
postajališčih in pripomoglo k boljši uporabniški izkušnji pri uporabi JPP.
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Karta 27: Število prestopov po postajališčih v sredo 18. 5. 2016

4.6.2.4 Porabljen čas za vstop potnikov
Vstopanje na avtobus je eno ozkih grl mestnega JPP, zato bi ga bilo treba optimizirati. Vstop
je mogoč le pri vozniku, zato so vozila neenakomerno zasedena, čas postanka pa je po
nepotrebnem daljši. Smiselno bi bilo tudi vstopanje pri zadnjih vratih, sredinska pa bi bila za
izstopanje. Še boljše bi bilo vstopanje in izstopanje pri vseh vratih.
Za proučitev smiselnosti uvedbe vstopanja pri vseh vratih smo za nekaj glavnih linij analizirali
podatke o validacijah, pri čemer smo izračunali časovno razliko med vstopom prvega potnika
na postajališču in vstopom zadnjega potnika na tem postajališču za vsako vožnjo posebej.
Izračun sicer ni povsem natančen, saj na bolj obremenjenih postajališčih avtobusi marsikdaj
čakajo, da se postajališče sprosti, preden lahko zapeljejo do konca postajališča in odprejo
vrata. Čas čakanja na postajališču je še večji, kot ga kažejo podatki o validacijah. Do dodatnih
napak pride, ker se lahko potniki validirajo tudi potem, ko avtobus že zapusti postajališče. Zato
je iz podatkov o validacijah težko dobiti povsem natančne podatke o času vstopanja. Pri analizi
smo ugotovili, da v času konice, ko na avtobuse vstopa več potnikov, čas čakanja znaša tudi
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več kot minuto, na manj obremenjenih postajališčih pa do pol minute. Na liniji 6, kjer vozijo
zglobni avtobusi in je velika obremenitev, postanki veliko prispevajo k skupnemu potovalnemu
času. Tudi ob terenskem ogledu je bilo jasno, da je način vstopanja v avtobuse neustrezen.
Dodatna težava je neenakomerna razporeditev potnikov, saj se zadnji del avtobusa še ne
napolni, ko je v sprednjem delu že gneča, zato bi vstopanje pri vseh vratih pripomoglo k
hitrejšemu potovanju in večjemu udobju v času večje zasedenosti avtobusov.
Ideja o vstopanju pri vseh vratih ni nova. Njena izvedba bi bila zdaj, ko je uveden elektronski
način plačevanja, lažja. To je tudi eden od predvidenih ukrepov prometne politike (Prometna
politika MOL, 2012). Vstop pri vseh vratih bi pospešil vstop in izstop potnikov. To bi izboljšalo
potovalno hitrost, s tem pa tudi kakovost storitve. Ob vstopu pri zadnjih vratih bi se sicer
zmanjšal nadzor nad plačilom, zato bi potrebovali več kontrolorjev. Z zakonodajo bi jih morali
pooblastiti, da prekrškarjem izrekajo denarne kazni (Šmajdek, 2011). V odloku o organizaciji in
načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov (2009) je določeno, da je z globo 40 €
kaznovan potnik, če ob vstopu v vozilo ne registrira vozovnice ali je ne pokaže kontrolorju
izvajalca, mestnemu redarju ali inšpektorju. Kaznovan je tudi potnik, ki ne pove številke
vozovnice. Potnik je kaznovan tudi z odvzemom vozovnice, ki jo lahko v 60 dneh ob plačilu 40
€ dobi nazaj z naloženim dobroimetjem (Splošni prevozni pogoji, 2016).
Uradno stališče podjetja LPP je, da bi vstopanje pri vseh vratih sicer pomenilo krajše postanke
in enakomernejšo razporeditev potnikov, vendar zaradi strahu pred izgubo dohodkov,
stroškov namestitve validatorjev in predelave nekaterih starejših avtobusov tega ne bodo
uvedli. V Ljubljani naj bi bilo po analizah LPP le 14 postajališč, kjer je toliko potnikov, da bi
vstopanje pri vseh vratih vplivalo na izboljšanje potovalne hitrosti (Jesenšek, 2015b). Menimo,
da bi bila uvedba vstopa pri vseh vratih kljub vsemu smiselna: zaradi previsokih stroškov lahko
tudi postopno na najbolj obremenjenih linijah, kot sta liniji 1 in 6.
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5

PREDLOG ALTERNATIVNEGA OMREŽJA JPP v LUR

Zasnove predloga alternativnega omrežja JPP smo se lotili v dveh fazah. Najprej smo na podlagi
analize teoretičnih osnov in stanja izdelali koncept zasnove alternativnega omrežja JPP. Ta
nam je služil kot vodilo pri snovanju alternativnega omrežja JPP.
Pri snovanju omrežja se nismo ozirali na trenutne zakonske ovire, temveč smo oblikovali
idealno omrežje, ki ga bi bilo mogoče uvesti ob odpravi zakonskih ovir ter dogovora med
prevozniki in deležniki. To bi omogočilo cenovno integracijo za vse potnike, nemotena
večmodalna potovanja in s tem sinergijske učinke, saj se bo za uporabnike storitev zelo
izboljšala. V praksi naj bi se to začelo izvajati v okviru projekta integriranega JPP (Čebašek,
2015; Stergar, 2017). Pri zasnovi smo veliko pozornosti namenili prostorski integraciji med
različnimi vrstami JPP, tako da bo vsak podsistem najbolje izrabil svoje prednosti. Rezultat je
zasnova omrežja dnevnih linij ob delavnikih. Nočno omrežje je lahko nekoliko prirejeno, ob
nedeljah in praznikih pa ni potrebe po obratovanju vseh linij.
Za mestni potniški promet smo izdelali podroben potek prog s predlaganim voznim redom in
postajališči. Pri železniškem prometu smo vključili načrte o nadgradnji železniškega omrežja.
Zasnova medkrajevnega JPP za vso regijo je bila narejena le na idejni ravni, na posameznih
območjih v Ljubljani pa so določene tudi konkretne spremembe.

5.1 Koncept zasnove alternativnega omrežja JPP
Eden od pomembnejših delov snovanja alternativnega omrežja JPP je bila izdelava koncepta
zasnove alternativnega omrežja JPP. Koncept smo zasnovali po načelih načrtovanja omrežja
JPP, predstavljenega v poglavju 2.5, in jih prilagodili lokalnim razmeram. Na podlagi analize
omrežja smo vključili prednosti in se posvetili odpravljanju pomanjkljivosti.
Alternativno omrežje bo imelo te ključne značilnosti:
•
•

manj linij glede na sedanje omrežje;
dobra časovna in prostorska povezanost z možnostjo enostavnega prestopanja med
linijami in vrstami JPP;
• jasno zasnovana struktura omrežja, ki bo omogočala lažje razumevanje sistema za
uporabnike in enostavnejše upravljanje za prevoznike.
Poleg glavnih lastnosti omrežja smo določili še dodatna merila, ki jih mora omrežje
izpolnjevati. Nekatere značilnosti veljajo za vse oblike JPP, druge pa samo za posamezne.
•

•
•

Omrežje temelji na prestopnih točkah. Osrednja prestopna točka je Emonika, druge
prestopne točke pa so na mestih križanja glavnih ali drugih linij z železnico oziroma
medkrajevnim JPP.
Linije mestnega JPP imajo štiri kategorije: glavne, sekundarne, napajalne in krožne. To
omogoča lažje razumevanje strukture omrežja in enostavnejšo organizacijo.
Mestni promet temelji na treh glavnih linijah, ki se stikajo v središču mesta in
omogočajo potovanje z enim prestopom v vse glavne smeri. Frekvenca voženj teh linij
je ves dan visoka. To omogoča prestope z minimalno izgubo časa. Linije se uredijo po
načelu sodobnih hitrih linij z rumenimi pasovi in prednostjo v semaforiziranih križiščih.
S tem se dosežeta visoka potovalna hitrost in enakomeren takt.
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•

•

•

•
•

•

•

•

•

Po osrednjem delu Slovenske ceste se čim bolj zmanjša število linij. To bo omogočilo
boljšo pretočnost in prijetnejše okolje na Slovenski cesti. Zato je treba po drugih cestah
zagotoviti smiselne povezave, ki ne bodo podaljšale potovanj.
Če je možno, se sedanja in načrtovana središča P+R povežejo z zelo frekventnimi
linijami. Povezave s P+R naj imajo neposredno povezavo z vsaj enim pomembnejšim
območjem zaposlovanja. Ni treba, da vse linije potekajo skozi mestno središče.
Obrobna območja oskrbujejo napajalne linije, ki se križajo vsaj z eno glavno linijo. To
omogoči zadostno število potnikov na glavni liniji ter zmanjšuje dolžino linij in gnečo v
mestnem središču. S tem se zmanjšujejo stroški, saj so na napajalnih linijah z manjšimi
vozili stroški na prepeljanega potnika večji kot pri večjih vozilih, ki vozijo na glavnih
linijah. Krajše proge tudi omogočajo lažjo časovno uskladitev prevozov.
Za vse podsisteme JPP se na ravni regije uvede taktni vozni red. To bo omogočilo
enostavnejše usklajevanje voznih redov.
Območja industrijskih con se povežejo z istimi linijami, saj je tu potrebna zelo visoka
frekvenca v jutranji in popoldanski konici, čez dan pa za to ni potrebe. Linije lahko
obratujejo le ob delovnikih.
Trenutni potovalni vzorci in število potnikov po postajališčih bodo le vodilo pri
načrtovanju novega omrežja, saj kažejo trenutno stanje omrežja. Zato se bodo pri
potrebah po potovanjih upoštevali še drugi viri.
Linije, ki z Ljubljano povezujejo bolj oddaljene kraje, se odpravijo, namesto njih se
uvedejo integrirane mestne ali pa medkrajevne linije, ki imajo na območju mesta
postanke le na pomembnejših postajališčih.
Mestne linije se bodo preimenovale tako, da bo iz imena linije jasno, za kakšno vrsto
linije gre. Glavne linije bodo imele oznako G, krožni liniji oznako K, sekundarne linije
bodo imele številke od 10 naprej, napajalne pa od 20 naprej.
Na shemi omrežja za Ljubljano z okolico bodo narisane tudi železniške proge in potek
medkrajevnih linij. To bo omogočilo celovito razumevanje omrežja.

5.2 Prikaz in opis alternativnega omrežja JPP v LUR
Omrežje smo snovali za vse vrste JPP hkrati, saj nam je ravno to omogočalo oblikovanje
integriranega omrežja. Zaradi lažje predstavitve bodo posamezne vrste JPP predstavljene
ločeno, čeprav so med seboj zelo povezane in se dopolnjujejo. Najprej bosta predstavljeni
shema omrežja in karta z vrisanimi linijami. To bo olajšalo interpretacijo opisov posameznih
lastnosti alternativnega omrežja.
5.2.1 Shema in karta omrežja JPP na območju Ljubljane z okolico
Za območje Ljubljane z okolico smo izdelali shemo omrežja, ki bo nadomestila sedanjo shemo
dnevnih linij LPP (Shema dnevnih linij LPP, 2017). Ker smo načrtovali integrirano omrežje, smo
shemi poleg mestnih linij dodali tudi potek medkrajevnih avtobusnih linij in železnice. Iz ene
sheme je mogoče videti vse potovalne načine na območju mesta. Zaradi vrisane železnice in
medkrajevnih linij je shema sicer nekoliko bolj zapolnjena, zaradi manj linij in prikazovanja
medkrajevnih linij z enakim simbolom pa je še vedno dovolj pregledna.
Za boljšo prostorsko predstavo smo po vzoru zemljevida mobilnosti (Mestni zemljevid
mobilnosti, 2017) izdelali karto z vrisanimi linijami. V primerjavi s shemo omogoča natančen
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in natančen prostorski prikaz, vendar je težje razbrati strukturo omrežja. Priporočamo sočasno
uporabo sheme in karte, ki sta v prilogah 1 in 2.
5.2.2 Prestopne točke
Eden od najpomembnejših elementov kakovostnega omrežja so prestopne točke. Te
omogočajo enostaven prestop med linijami enega podsistema JPP ali pa med različnimi sistemi
JPP ter med osebnimi prevoznimi sredstvi in JPP-jem, s tem pa iz ločenih podsistemov in linij
dobimo celovito omrežje. Prikaz prestopnih točk je na karti 28.
Za Ljubljano smo glede na pomembnost predvideli prestopne točke v štirih kategorijah −
glavno, primarne, sekundarne in terciarne. Njihova hierarhija omogoča lažje razumevanje
strukture omrežja. Na prestopnih točkah mora biti prestopanje enostavno. To pomeni čim
manjšo razdaljo za hojo, zaščito pred vremenskimi vplivi in enostavno prečkanje ceste. Zaradi
večjega števila potnikov se tukaj same od sebe razvijejo tudi podporne dejavnosti − manjše
trgovine, kioski, gostinska ponudba … Seznam linij, omenjenih v tem poglavju, je v preglednici
17. Poleg prestopnih točk v Ljubljani so pomembne še prestopne točke v regiji, kjer bo mogoča
navezava medkrajevnih avtobusnih linij na železnico.
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Karta 28: Prestopne točke na alternativnem omrežju JPP

5.2.2.1 Glavna prestopna točka
Predstavlja mednarodno, državno in lokalno vozlišče. Predvidena je v načrtovanem središču
Emonika, ki predvideva novo železniško in avtobusno postajo. Slednja bo prestavljena na
Vilharjevo cesto. Postajališča morajo biti čim bližje Dunajski cesti. To bo omogočilo čim lažji
prestop na mestne linije po Dunajski cesti. Potreben bo tudi zamik postajališča Gospodarsko
razstavišče, tako da bo razdalja za hojo čim manjša.
V Emoniki bo mogoče prestopanje med železnico, medkrajevnimi linijami in večjim številom
mestnih linij. Pri mestnih linijah bo mogoč prestop na liniji G 1 in G 2, na krožno linijo K 1,
sekundarne linije 10, 12, 15 in napajalno linijo 21. Prestop je torej mogoč na 7 linij, ki vodijo v
različne dele mesta. Tako je mogoče od Emonike z enim prestopom doseči večino mesta, z
dvema prestopoma pa skoraj vse dele mesta, vštevši nekatere napajalne linije. Za učinkovito
delovanje prestopne točke so zlasti pomembne linije z visoko frekvenco: G 1 in G 2 ter K 1.
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5.2.2.2 Primarne prestopne točke
Primarnih prestopnih točk je sedem. Na njih je mogoče prestopanje med glavnimi linijami,
ponekod tudi med medkrajevnim avtobusom ali železnico in sekundarnimi linijami. Vse so
znotraj avtocestnega obroča, kjer je večja koncentracija potnikov.
1. Ajdovščina: na križišču med Slovensko in Gosposvetsko cesto ter Dalmatinovo ulico. Gre
za osrednjo prestopno točko na omrežju mestnih linij. Tu se križajo vse tri glavne linije,
krožna linija K 1 in tri sekundarne linije. Od tod je mogoče potovati v vse glavne smeri
mesta. Zaradi lokacije na križišču si morajo biti postajališča čim bliže. To bo omogočalo čim
krajše poti ob prestopanju in s tem manjšo izgubo časa.
2. Aškerčeva: na križišču Aškerčeve in Slovenske ceste. Prestop je mogoč med linijama G 1 in
G 2, krožnima linijama K 1 in K 2 ter sekundarno linijo 11. Tu je tudi končno postajališče
napajalnih linij 30 in 31.
3. Klinični center: na križišču med Roško in Zaloško cesto. Omogoča prestop med glavno linijo
G 3 in krožno K 1 ter na sekundarne linije 12, 13 in 14. Tu imajo končno postajo tudi
napajalne linije 27, 28, in 29.
4. Zelena jama: na križišču Šmartinske in Pokopališke ulice. Omogoča prestop med glavno
linijo G 2 krožno K 2 in sekundarno linijo 15. Tu je mogoč tudi prestop z medkrajevnih linij,
ki vozijo iz smeri Podgorice.
5. AMZS: na križišču med Dunajsko in Baragovo cesto. Tu se križata glavna linija G 1 in krožna
linija K 2, ustavljali bodo tudi medkrajevni avtobusi. Na krožno linijo bi bil možen prestop
z medkrajevnih avtobusov iz smeri Domžal. To bi omogočilo potovanje v različne smeri, ne
le v središče mesta.
6. Remiza: na križišču Celovške in Litostrojske ceste. Možen bi bil prestop med glavno linijo
G 3 in krožno K 2 ter med sekundarnimi linijami 11, 12, 14 in 15, pa tudi z medkrajevnih
avtobusov iz smeri Medvod.
7. Dolgi most: na parkirišču P+R Dolgi most. Mogoč je prestop med glavno linijo G 1 in krožno
K 2, železnico in medkrajevnimi avtobusi.
5.2.2.3 Sekundarne prestopne točke
Sekundarnih prestopnih točk je sedem, so zunaj avtocestnega obroča ali v njegovi bližini. Imajo
podobno funkcijo kot primarne prestopne točke, le da so na manj pomembnih lokacijah, kjer
se pričakuje manj potnikov.
1. Rudnik: ob avtocestnem izvozu Ljubljana jug. Tu se načrtuje železniška postaja, poleg
tega pa je mogoč prestop med linijama 11 in 13. Ustavljali bodo tudi medkrajevni
avtobusi iz smeri Dolenjske.
2. ŽP Polje: na železniški postaji Ljubljana-Polje. Tu ima končno postajo linija G 3, mogoč
pa je tudi prestop na napajalni liniji 20 in 21.
3. Litostroj: na železniški postaji Litostroj. Poleg železnice povezuje tudi krožno linijo K 2,
sekundarni liniji 14 in 15 ter napajalno linijo 23.
4. Trata: glavno linijo G 3 povezuje z linijama 15 in 23. Tu bodo ustavljali tudi medkrajevni
avtobusi. To bo omogočilo hiter dostop do industrijske cone Stegne.
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5. ŽP Vižmarje: na Kosmačevi ulici ob železniški postaji Ljubljana-Vižmarje. Možen je
prestop z gorenjske železniške proge na glavno linijo G 3. S tem je dostopna tudi
Celovška cesta, brez potrebe po vožnji v mestno središče.
6. Tacen: na končni postaji linije G 3. Tu je mogoč prestop z napajalnih linij 20 in 21, poleg
tega pa tu obratuje tudi manjše P+R parkirišče.
7. Črnuče: na končni postaji linije G 1. Poleg napajalne linije 21 bi bil tu mogoč tudi
prestop z medkrajevnih avtobusnih linij.
5.2.2.4 Terciarne prestopne točke
Gre za še manj pomembne prestopne točke od sekundarnih. Pomembne so predvsem za
prestopanje z napajalnih linij na glavne ali sekundarne linije. Predstavljajo lokalna zbirna
središča; končne postaje napajalnih linij ali križanje napajalnih linij z glavnimi.
1. Vižmarje: na sedanji končni postaji linije 1. Tu bo mogoč prestop z napajalne linije 22
na linijo G 3.
2. Draveljska gmajna: možen prestop med napajalno linijo 24 in sekundarno linijo 11. Tu
je treba uskladiti vozne rede, da bo možen prestop brez večje izgube časa.
3. Črnuški most: ob mostu čez Savo v Črnučah. Tu je mogoč prestop med napajalnima
linijama 21 in 23 ter glavno linijo G 1.
4. ŽP Ježica: ob železniški postaji Ljubljana Ježica. Tu je poleg na železnico mogoče
prestopiti tudi na napajalni liniji 22 in 23. Kamniška železniška proga se tu povezuje z
industrijskima conama Šiška in Stegne. Možna je tudi povezava do Šentvida.
5. Kajuhova: na križišču Kajuhove in Letališke ceste. Možen prestop med krožno linijo K 2
in sekundarnimi linijami 14 in 15.
6. Štepanja vas: na križišču Litijske in Kajuhove ulice. Možen prestop med krožno linijo K
2, sekundarno linijo 12 in napajalnimi linijami 27, 28 in 29.
7. Sostro: končna postaja napajalnih linij 26 in 27 in vmesna postaja linije 29. Tu je tudi
središče četrtne skupnosti Sostro, ki predstavlja cilj za določeno število potovanj.
5.2.2.5 Prestopne točke v regiji
Na ravni regije je treba prestopne točke uvesti v vseh večjih občinskih središčih. V občinah z
železniško postajo naj bo to prestopna točka, ki omogoča prestop z lokalnih avtobusnih linij z
dobro prostorsko pokritostjo, na hitrejšo železniško povezavo. Na železniških postajah je treba
omogočiti parkiranje koles in osebnih avtomobilov, saj bo to povečalo njihov domet.
5.2.3 Železniško omrežje
Zaradi nepredvidljivosti izvajanja ukrepov na železniški infrastrukturi smo ukrepe sicer
predvideli, niso pa osnovni pogoj za spremembo poteka mestnih linij JPP. Hrbtenica JPP v regiji
bo železnica, saj zaradi ločenosti od cestne infrastrukture omogoča največje potovalne
hitrosti. Primerna je zlasti za potovanja na daljše razdalje. Zato je treba zagotoviti popolno ali
vsaj delno dvotirnost in elektrificiranost prog. To bo omogočilo vožnjo po taktnem voznem
redu. Nekatere linije je smiselno tudi podaljšati, tako da končna postaja ne bo na glavni
železniški postaji, ampak bo skozi središče povezala tudi druge dele mesta. S tem bi železnica
postala privlačna tudi za poti po Ljubljani. Uporabna bi bila recimo povezava Zalog–Stegne.
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Treba je uvesti tudi posebne linije na območju LUR, ki bi povečevale frekventnost voženj,
zaradi večje gostote poselitve in navezave lokalnih avtobusnih povezav pa bo dovolj potnikov.
Lokalne linije bi potekale od Litije, Medvod, Logatca in Grosupljega.
Na primorski progi je treba zgraditi načrtovano postajališče Dolgi most, na dolenjski pa
postajališči na Rudniku in Lavrici. Nova postajališča bodo omogočala boljšo integracijo z
mestnim prometom, hkrati pa se bo razbremenila glavna železniška postaja.
Iz smeri Medvod bo zaradi večjih potovalnih hitrosti železnica najpomembnejši sistem JPP.
Sedanja linija 25 se bo odpravila, saj potovanje do mesta z njo traja predolgo, namesto nje pa
bodo na železniško postajo Medvode speljane napajalne linije.
Iz smeri Grosupljega bo hitra povezava do Ljubljane železnica. Smiselno bi bilo tudi dodatno
postajališče na Lavrici. Medkrajevne avtobusne linije bodo imele postajališče na železniški
postaji. To bi omogočilo prestop na hitrejše prevozno sredstvo in s tem prihranek časa kljub
prestopanju. Na območjih, ki so od železniške postaje preveč oddaljena, pa bodo avtobusne
linije zagotavljale osnovo dostopnost.
Tudi iz smeri Kamnika bi bil vlak hrbtenica JPP, potrebne pa bodo dobre navezave
medkrajevnih linij na hitrejšo železnico. Lokalne avtobusne povezave bodo napajale železniške
postaje v Kamniku, Domžalah in Trzinu. To bo omogočilo skrajšanje nekaterih avtobusnih linij
in potovalnih časov.
Progi proti Primorski in Štajerski sta že sedaj dvotirni, za zagotavljanje boljše dostopnosti pa bi
bilo treba povečati število voženj in uvesti taktni vozni red. Prestopna točka med lokalnimi
avtobusnimi povezavami in hitrejšo železnico bo železniška postaja v Notranjih Goricah.
Potrebna bo uskladitev voznih redov.
5.2.4 Omrežje medkrajevnega JPP
Iz smeri Medvod bodo medkrajevne avtobusne linije nadomeščale sedanjo mestno linijo 25,
saj se je potek tras prekrival. Medkrajevni avtobusi bodo ustavljali na postajališčih Medvode,
Medno in Stanežiče. Na Celovški cesti bodo ustavljali na postajališčih Šentvid, Trata, Remiza in
Tivoli. Zaradi manjšega števila postankov bo možna večja potovalna hitrost.
Iz smeri Trzina bodo vse avtobusne linije preusmerjene na Štajersko cesto, prestop na mestno
linijo pa bo možen na prestopni točki v Črnučah. Linije bodo nato potekale do Božičeve ulice,
od tod pa nadaljevale pot do Dunajske ceste. Po tej trasi že trenutno poteka nekaj avtobusnih
linij, večina pa jih vozi po Dunajski cesti. Zaradi neposrednejše povezave bo možna večja
potovalna hitrost, na Dunajski cesti pa se bo nekoliko zmanjšala gneča. Prestop na mestne
linije bo možen še na prestopni točki AMZS in glavni avtobusni postaji.
V Šentjakobu je končna postaja napajalne linije 21. Tu je mogoč prestop na linije, ki vozijo iz
smeri Dola pri Ljubljani in Dragomlja. Na tem delu se bodo odpravile sedanje mestne linije, saj
se podvajajo z medkrajevnimi linijami, zaradi večjega števila postankov pa ne omogočajo
konkurenčnih potovalnih hitrosti. Namesto mestnih linij je smiselno nekoliko povečati število
voženj medkrajevnih avtobusov. Avtobusi bodo ustavljali tudi na postajališču Sneberje, kjer bo
mogoč prestop na napajalne linije. Nato bodo postanki le še na postajališčih Nove Jarše–
Šmartinska, Zelena Jama in Viadukt. Tu bo mogoč prestop na več mestnih linij.
V Grosupljem se bodo lokalni avtobusi navezovali na železnico. Po sedanji trasi linije 3 G bo
vozil medkrajevni avtobus. Na Škofljici se bo lahko prestopilo na železnico. To bo pospešilo
potovanje do Ljubljane. Sem se stekajo tudi medkrajevne linije iz smeri Kočevja. Postajališča
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na Škofljici in Lavrici ostanejo, na Dolenjski cesti bo postajališče le še na Rudniku. Z Dolenjske
ceste bodo linije vodile na Roško in Njegoševo cesto. Prestop na mestne linije bo mogoč še na
Streliški cesti (možen tudi prestop na linijo K 2) in pri Kliničnem centru (možen prestop na več
linij). Dodatno postajališče bo pri viaduktu. Od tod bodo linije pot nadaljevale po Vilharjevi
cesti. Zaradi spremenjenega poteka bodo linije nekoliko krajše. Linija 3 G zdaj poteka Slovenski
cesti in po nepotrebnem povzroča gnečo. Druge linije tečejo po Bleiweisovi cesti, zato se pot
podaljša. Predlagan potek je glede na potek po Bleiweisovi cesti krajši za približno 600 m, tj.
za 20 %.
Na Tržaški cesti bo odpravljena mestna linija 6B do Notranjih Goric. Tu je treba zdaj prestopiti
z medkrajevne linije iz Rakitne na mestno linijo in to podaljša skupni potovalni čas. Namesto
tega se omogoči boljše prestopanje na železnico in dodatno medkrajevno linijo iz Notranjih
Goric v Ljubljano. Do Dolgega mosta bi linija ustavljala na vseh postajališčih, naprej do glavne
avtobusne postaje pa le še na postajališču Hajdrihova in Tivolska. Tu bi ustavljale tudi vse
druge medkrajevne linije. Z zmanjšanjem postankov se skrajša potovalni čas. Zasnova drugih
delov omrežja bi bila podobna tisti, ki je predstavljena na sliki 18 (Nared in sod., 2013).
5.2.5 Omrežje mestnega JPP
Mestne linije so namenjene potovanjem po mestu. Omogočajo tudi prestope z medkrajevnih
linij in železnice na mestne linije, tako da je z JPP mogoče doseči več ciljev. Razdeljene bodo
na štiri kategorije, zato bo razumevanje strukture omrežja enostavnejše. Seznam linij je v
preglednici 17. Opis se nanaša le na eno smer potovanja, vendar so vse linije dvosmerne.
Preglednica 17: Seznam mestnih linij alternativnega omrežja

Ime

Opis

Dolžina v eno
smer (km)

Predlagana
frekvenca
(odhodi na
uro) v konici

Glavne linije
G1

Črnuče–Dolgi most P+R

12,1

12

G2

Barje P+R–Nove Jarše

8,4

12

G3

Tacenski most–Polje

15,3

12

6,1

12

Aškerčeva–Roška–Poljanska–Kajuhova–Baragova–
Litostrojska–Večna pot–Dolgi most–Mestni Log–
Aškerčeva
Sekundarne linije

24,2

6

10

Bokalce–Nove Stožice P+R

10,6

6

11

Podutik–Rudnik

13,0

6

12

Pržan–Štepanjsko naselje

11,6

6

13

Center Stožice P+R–NS Rudnik

10,3

6

14

Litostroj–Stegne–Žale

14,8

6

15

Trata–Stegne–Letališka

11,7

6

6,7

3

Krožne linije
K1

Slovenska–Zoisova–predor–Njegoševa–Vilharjeva

K2

Napajalne linije
20

Medvode–Tacen
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21

Tacen–Šentjakob

13,9

3

22

Ruski car–Stanežiče

8,3

3

23

Trata–Brnčičeva

11,9

6

24

Dravlje–Kamna Gorica

4,0

3

25

Polje–Zalog–Tomačevo–Bežigrad

14,9

3

26

Sostro–Nove Jarše

9,6

3

27

Sostro–Hrvatski trg

8,1

3

28

Tuji Grm–Hrvatski trg

29,5

1

29

Mali Lipoglav–Hrvatski trg

17.8

1

30

Ig–Križanke

15,5

2

31

Jezero–Križanke

14,8

2

5.2.5.1 Glavne linije
Omrežje je zasnovano okrog treh glavnih linij, ki imajo ves dan visok takt vožnje. V konicah to
pomeni 12 odhodov na uro, zunaj konic pa 8. Sedanja linija 6 ima denimo v konici 6 odhodov
na uro, zunaj konice pa 4. Število voženj na tej trasi se bo podvojilo, tako bi lahko ena linija na
koridorju pokrila vse potrebe po potovanjih. Povprečen čakalni čas bi tako v konici znašal 2
minuti in pol, zunaj konice pa slabe 4 minute. To bi omogočilo prestopanja brez večje izgube
časa. Na glavnih linijah bi se po potrebi uvedla daljša, dvozglobna vozila. To bi omogočalo večjo
zmogljivost ob minimalnem povečanju stroškov. Še boljša bi bila uvedba dvozglobnih
trolejbusov, ki lahko sprejmejo do 160 potnikov. Ker niso potrebne tračnice, je njihova uvedba
glede na tramvaj cenejša (Vanttool, 2017). Pri nezadostni zmogljivosti bi bilo povečevanje
števila voženj mogoče še do približno 15 odhodov na uro oziroma odhode na 4 minute. Pri
večji frekvenci se čas čakanja namreč bistveno ne zmanjšuje (slika 5), oteži pa se zagotavljanje
enakomernega takta in razmika med vozili.

125

Slika 20: Shema glavnih linij mestnega JPP

• G 1: Črnuče–Dolgi most P+R
Linija poteka po trasi sedanje linije 6. Zaradi priljubljenosti linije in smiselnega poteka trasa
ostane enaka. Podaljša se edino v Črnučah, kjer se zgradi končna postaja z obračališčem na
križišču Dunajske in Štajerske ceste. To bi sedanjo linijo podaljšalo za 600 m. Tu bi bil prestop
z medkrajevnih linij na mestno linijo, načrtovano pa je tudi zbirno središče P+R, ki bi zagotovilo
dodatne potnike, poleg tistih, ki bi prestopali z medkrajevnih linij.
Od Črnuč do Ruskega carja je Dunajska cesta dvopasovna, nato pa se začne štiripasovnica. Tu
bi bili potrebni rumeni pasovi. To bi skrajšalo potovalne čase in omogočilo enakomernejši takt.
Na Ježici bi lahko vstopali potniki s parkirišča P+R Ježica, vendar bi bilo treba urediti pešpot od
parkirišča do avtobusnega postajališča. Pri Razstavišču je mogoč prestop na glavno železniško
in avtobusno postajo, ki bosta premaknjeni na Vilharjevo cesto. Razdalja za hojo bo tako
krajša, kot je zdaj od železniške postaje do Bavarskega dvora. Možen bi bil sicer obvoz linije na
Železno cesto, toda to bi preveč podaljšalo potovanje za druge potnike. Na Ajdovščini je možen
prestop na liniji G2 in G3. To omogoča potovanje v vse glavne smeri mesta z enim prestopom
po omrežju glavnih linij. Nato teče linija po osrednjem delu Slovenske ceste in naprej po trasi
sedanje linije 6 do Dolgega mosta.
• G 2: Barje P+R–Nove Jarše
Linija bo povezovala P+R Barje po Barjanski cesti. Tam, kjer je cesta štiripasovna, je treba uvesti
rumene pasove. Na Aškerčevi cesti je prestopna točka, kjer je mogoč prestop na linijo G 1, na
Ajdovščini pa druga, kjer je mogoč prestop tudi na liniji G 1 in G 3. Nato linija mimo Emonike
zavije na Vilharjevo cesto. Naprej teče po Šmartinski cesti. Končna postaja ni na obračališču
Nove Jarše, ampak pot nadaljuje še po Bratislavski cesti. To omogoči dobro dostopnost tudi
večjemu delu BTC, kjer je veliko delovnih mest in dnevnih obiskovalcev. Končna postaja je
lahko na Bratislavski cesti, kjer vozilo obrne na krožišču.
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• G 3: Tacenski most–Polje
V prvem delu poteka po trasi sedanje nočne linije N1. Končna postaja je v Tacnu, tako omogoča
dober dostop vsemu naselju, hkrati pa je tu prestopna točka z napajalnih linij. S tem se
omogoči dobra dostopnost v Brodu, kjer živi več kot 4.000 prebivalcev, gostota poselitve pa je
celo večja kot v Šentvidu. S tem se skrajšata tudi napajalni liniji 20 in 21. Na Tacenski cesti je
mogoč prestop z železniške postaje Vižmarje, od Tacenske ceste oddaljene le 250 m, z
zamikom postaje pa bi se lahko ta razdalja še nekoliko skrajšala. V Šentvidu je mogoč prestop
z medkrajevnih avtobusov in napajalnih linij. Naprej linija poteka po trasi linije 1. Na tem delu
bi bilo smiselno uvesti rumene pasove po vsej dolžini Celovške ceste. Na Ajdovščini je
prestopna točka z drugima dvema glavnima linijama. Naprej linija vodi na Ilirsko in Zaloško
cesto. V Fužinah je bila dilema o njenem poteku. Ali naj poteka po Zaloški cesti, kjer bi bile
potovalne hitrosti večje, ali skozi Fužine, ker bi to skrajšalo poti za hojo? Zaloška cesta je od
postajališča v Fužinah oddaljena do 200 m. Na postajališčih v Fužinah je sedaj veliko potnikov,
saj tu teče tudi več linij. Od skrajnega roba Fužin do Zaloške ceste je sicer manj kot 600 m,
omrežje pešpoti pa je dobro razvejeno, tako da dejanske razdalje niso veliko daljše od zračne.
Zaradi doseganja večje potovalne hitrosti smo se odločili za traso po Zaloški cesti, saj bo
prihranek pri času vožnje odtehtal povečanje pri času hoje. Za večje potovalne hitrosti je treba
uvesti rumene pasove na delu Zaloške ceste, zdaj urejene kot štiripasovnice. Tako bo linija
postala privlačnejša tudi za uporabo v kombinaciji s parkiriščem P+R Studenec. Končna postaja
linije je na železniški postaji Polje. Tu je možen prestop z vlaka. Podaljšek linije omogoča tudi
dostop okrog 6.000 stanovalcev do kakovostne mestne linije. Za ureditev končne postaje bi
bilo treba ob železniški postaji zgraditi obračališče.
5.2.5.2 Krožni liniji
Krožni liniji bosta omogočali hitre radialne povezave. S tem se bo tudi nekoliko sprostilo
mestno središče. Poleg tega bodo krožne linije povezovale vse glavne linije. Proga po manjšem
krogu bo imela visoko frekvenco, enako kot glavne linije, saj bo z glavno železniško in
avtobusno postajo povezovala vse druge prestopne točke v okolici mestnega središča. Druga
linija bo daljša in bo tudi povezovala vse glavne linije. Frekvenca voženj bo zaradi daljše trase
in poteka po manj gosto poseljenem območju nekoliko manjša.
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Slika 21: Shema krožnih linij mestnega JPP

• K 1: Slovenska–Zoisova–predor–Njegoševa–Vilharjeva
Večji del linije bo tekel po Slovenski cesti. Omogočala bo povezavo glavne železniške postaje s
središčem mesta in drugimi prestopnimi točkami. Vodila bo tudi mimo Kliničnega centra, kjer
je veliko delovnih mest in dnevnih obiskovalcev. Za potek skozi predor namesto po Roški cesti
smo se odločili zaradi boljše dostopnosti tržnice. Linija povezuje več prestopnih točk.
•

K 2: Aškerčeva–Roška–Poljanska–Kajuhova–Baragova–Litostrojska–Večna pot–Dolgi
most–Mestni log–Aškerčeva
Druga krožna linija bo potekala med mestnim središčem in obvoznico. Od prestopne točke na
Aškerčevi cesti bo tekla po Zoisovi in Roški ter naprej po Poljanski cesti. Med Kodeljevim in
Šmartinsko cesto omogoča dobro prečno povezavo, poveže pa tudi glavni liniji G 2 in G 3. Za
potek po Štajerski in Baragovi ulici smo se odločili zato, da bi zagotovili dobro dostopnost
Kardeljeve ploščadi, kjer so fakultete in študentski domovi, ter južnega dela stanovanjske
soseske BS3. Nato teče linija do železniške postaje Brinje. To omogoči povezavo kamniške
proge z delom Bežigrada in Šiške. Pri postajališču AMZS je mogoče prestopiti tudi z
medkrajevnih linij iz smeri Kamnika. Poleg tega tudi povezuje železniško postajo Brinje z
industrijsko cono Šiška. Skozi cono je potek enak kot pri sedanji liniji 18. Tako se sicer opravi
nekoliko daljša pot, vendar je na južnem delu industrijske cone tudi veliko delovnih mest, zato
je pomembno zagotoviti boljšo prostorsko dostopnost. Kasneje poteka linija še mimo
železniške postaje Litostroj in vodi do Kosez, kjer je potrebno novo postajališče ob Koseškem
bajerju. To omogoča boljšo dostopnost stanovalcem terasastih blokov v Kosezah in
obiskovalcem Koseškega bajerja. Linija teče naprej po Poti Roberta Blinca do Tehnološkega
parka. Vmes bo služila še rekreacijskemu območju ob PST. Križišče med Potjo za Brdom in
Potjo Roberta Blinca preurejajo, zato bo promet možen tudi za velike zglobne avtobuse. Nato
bo linija sledila poti Za brdom na Pot Rdečega križa mimo nove stanovanjske soseske do P+R

128

Dolgi most. Ob parkirišču je načrtovano tudi železniško postajališče, ki bo omogočilo še boljšo
povezanost. Zaposleni v Tehnološkem parku bodo tako lahko uporabljali parkirišče in
načrtovano železniško postajališče. Naprej teče linija po trasi sedanje linije 1D. Na tem
območju je večje število delovnih mest in zaposlenih. S parkiriščem P+R bo tako povezan tudi
južni del industrijske cone Vič. S Ceste v Mestni log zavije na Vipavsko ulico, kjer so postajališča,
ki jih zdaj uporablja veliko potnikov. Ob izpeljavi trase neposredno na Barjansko cesto bi bila
za potnike postajališča slabše dostopna. Takšen potek omogoča tudi prestop z linije G 1 in
postajališča Hajdrihova, kjer bodo ustavljali medkrajevni avtobusi.
5.2.5.3 Sekundarne linije
Šest sekundarnih linij dopolnjuje osnovno omrežje glavnih in krožnih linij. Ker so na manj gosto
poseljenih območjih, je tudi frekvenca voženj lahko manjša kot na glavnih linijah. Ob konicah
lahko obratujejo na 10, zunaj njih pa na 15 minut. Pri potovanju zunaj konic bo treba preveriti
vozni red, saj bi bil ob naključnem prihodu na postajališče čas čakanja predolg.
Polovica linij poteka od enega dela mesta prek Slovenske ceste do drugega dela mesta, druga
polovica pa nekoliko mimo mestnega središča, vendar vse omogočajo prestop na vsaj dve
glavni liniji in krožno linijo K1, tako je mogoče z enim prestopom doseči vse cilje potovanj v
mestnem središču in njegovi okolici. S preusmeritvijo treh linij s Slovenske ceste se na tem
delu nekoliko zmanjša gneča, drugi predeli okrog središča pa postanejo dostopnejši.
Slika 22: Shema sekundarnih linij mestnega JPP

• 10: Bokalce–Nove Stožice P+R
Prvi del linije poteka po trasi sedanje linije 14. Tu teče mimo Vrhovcev in na Pot Rdečega križa,
vendar je zaradi bližine končne postaje prizadetih manj potnikov. Tak potek zagotavlja boljšo
dostopnost večjemu številu potnikov. V Rožni dolini linija služi tudi študentskemu naselju.
Nato poteka po Slovenski cesti in mimo železniške postaje. To bo študentom olajšalo tedenske
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poti v Ljubljano in iz nje, ker jim ne bo treba prestopati na mestnih linijah (zaradi dodatne
prtljage so prestopi bolj moteči kot sicer). Nato teče linija po Vojkovi cesti ter povezuje
študentsko naselje na Topniški ulici in Kardeljevo ploščad. Končna postaja je na P+R Nove
Stožice. To omogoča dostop s P+R do večjega dela Bežigrada in mestnega središča.
• 11: Podutik–Rudnik
Prvi del poteka po trasi sedanje linije 5 po Podutiški cesti. Na prestopni točki Remiza je možen
prestop na druge linije. Nato teče linija po Celovški cesti. Tu se podvaja z linijo G 3, zaradi več
potnikov na tem delu je smiselno povečati zmogljivost. Naprej teče po Slovenski cesti, kjer se
lahko prestopa na druge linije. Od Slovenske ceste teče po Barjanski cesti, ki je najbližja
povezava z Jurčkovo cesto. Po Jurčkovi cesti teče do nakupovalnega središča Rudnik, končna
postaja pa je na obračališču na Rudniku. To omogoča povezavo nakupovalnega središča z
medkrajevnimi avtobusnimi linijami in načrtovanim parkiriščem P+R.
• 12: Pržan–Štepanjsko naselje
Začetek linije je enak kot pri sedanji progi 7, ki sledi Regentovi cesti. Nato sledi Šišenski cesti,
saj potek po Vodnikovi cesti ni smiseln, ker je na tem delu samo eno postajališče z malo
potnikov, od postajališča Kino Šiška pa je oddaljeno manj kot 400 m. To območje bo imelo
ustrezno dostopnost tudi brez te postaje. S takim potekom se omogoči postanek na prestopni
točki Remiza. Nato teče po Drenikovi cesti in Parmovi ulici do Dunajske ceste. Tu se križa z
dvema glavnima linijama. Mimo železniške postaje teče po južni strani po Trgu OF in temu
delu omogoči osnovno dostopnost. Nato teče po Njegoševi ulici, kjer se križa še s tretjo glavno
linijo. Od tod vodi na Poljansko in Litijsko cesto, nato sledi sedanji trasi linije 9 v Štepanjsko
naselje. Linija omogoča več križanj z glavnimi linijami in dovolj neposredno povezavo v mestno
središče, hkrati pa se izogne Slovenski cesti.
• 13: P+R Stožice–NS Rudnik
Linija bo poživila parkirišče P+R Stožice, saj ga bo povezala z direktno, zelo frekventno linijo do
obrobja mestnega središča in območjem Kliničnega centra. Po tej trasi je tudi najkrajša
povezava od obvoznice do Kliničnega centra. Na koncu Štajerske ceste je Ministrstvo za
finance z večjim številom delovnih mest. Veliko delovnih mest je tudi v okolici Topniške ulice.
Na območju Kliničnega centra je bilo leta 2008 okrog 8.000 delovnih mest. Pred Kliničnim
centrom je prestopna točka za več linij. Linija vodi nato po Roški cesti, na Dolenjsko cesto do
načrtovanega P+R Rudnik in nakupovalnega središča Rudnik, zato postane to še dostopnejše.
• 14: Litostroj–Dolgi most–Klinični center
Končna postaja je na obračališču Litostroj. Poleg linije G 3 bo povezovala tudi študentski dom
na Litostrojski cesti in železniško postajo Litostroj z univerzitetnim središčem pod Rožnikom.
Linija bo tekla po Litostrojski in Šišenski cesti na Večno pot, nato po Večni poti do živalskega
vrta in fakultet pod Rožnikom. V Rožni dolini služi še študentskemu naselju. Na Ajdovščini je
mogoč prestop na vse glavne linije. Po Dalmatinovi cesti gre do BTC. Tu poteka po Italijanski
in Ameriški ulici, zato je potek bolj neposreden kot pri trenutni liniji 27. Končno postajališče je
na Žalah, kjer je dovolj prostora, možen pa je tudi prestop na več drugih linij.
• 15 Trata–Stegne–Letališka
Ta linija povezuje dve območji s številnimi delovnimi mesti. Začetek linije je na Celovški cesti
na postajališču Trata v smeri Medvod, kjer je možen prestop z linije G 3 in medkrajevnih linij.
Pot nadaljuje po Cesti ljubljanskih brigad, tako kot sedanja linija 8. Na Litostrojski cesti je
mogoč prestop z železnice, ki zahteva usklajenost voznih redov, to pa zaradi kratke poti do
postaje ne bo težko. Naprej linija teče do Celovške ceste. Dostop z železnice do dela Šiške je
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tako možen le z enim prestopom. Na prestopni točki Remiza je mogoč prestop na druge linije
in medkrajevne avtobuse. Linija teče naprej po Drenikovi in Parmovi ulici ter mimo glavne
železniške postaje. S tem je možen dostop do industrijskih con tudi z glavne postaje, torej iz
vseh smeri železnice in medkrajevnih avtobusov. Tu je možen tudi prestop z drugih mestnih
linij. Linija teče naprej po Vilharjevi in Šmartinski cesti do prestopne točke Šola Jarše. S
Kajuhove ceste zavije na Letališko in dela BTC. Obrača na sedanjem obračališču linije 7L.
5.2.5.4 Napajalne linije
Napajalne linije so z obrobnih območij, kjer je premalo potnikov za uvedbo sekundarne linije
ali pa bi to pomenilo podvajanje linij ter s tem neracionalno porabo sredstev. Ker se končujejo
na prestopnih točkah z glavnimi linijami, to zagotavlja več potnikov na glavnih linijah, s tem pa
se upraviči tudi visoka frekventnost teh linij. Ob prestopu na glavno linijo prihaja zaradi velike
pogostosti voženj le do minimalnih izgub časa. Od sekundarnih linij se razlikujejo po tem, da
ne potekajo skozi mestno središče oziroma mimo njega. S tem se v središču zmanjšuje gneča
in povečuje zasedenost avtobusov na glavnih linijah.
Slika 23: Shema napajalnih linij mestnega JPP

• 20: Medvode–Tacen
Ta linija večinoma poteka po trasi linije 15. V Medvodah se mora navezati še na železniško
postajo, da bo možen prestop na hitrejši vlak. Končna postaja je namreč približno 400 m
oddaljena od železniške. Linija se konča v Tacnu, kjer je možen prestop na linijo G 3. Mogoče
jo je podaljšati do Gameljn. S tem bi se izboljšala dostopnost na odseku od Tacna do Gameljn.
• 21: Tacen–Šentjakob
Linija delno poteka po trasi sedanje linije 21, vendar se začne že pri tacenskem mostu namesto
v Gameljnah. Povezuje tudi liniji G 1 in G 3. Na postajališču Sava je možen prestop na liniji G 1
in 23. V Črnučah teče skozi naselje in tako naredi daljšo pot, toda s tem omogoča boljšo
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dostopnost tistim, ki jim je pot do postajališča bolj frekventne linije G 1 predolga. Tak potek je
smiseln, saj bodo potniki, namenjeni v mestno središče, že prej prestopili na linijo G 1 – iz
smeri Gameljn na postajališču Sava, iz smeri Šentjakoba pa na končni postaji linije G 1. Tako
se ne bo po nepotrebnem podaljševala pot številnim potnikom na tej liniji.
• 22: Ruski car–Stanežiče
Z odpravo linije 14 so Savlje slabše dostopne, zato je treba uvesti dodatno linijo, ki bo vodila v
ta del. To bo omogočila povezovalna linija od železniške postaje Ježica, skozi Savlje do Poljan,
gimnazije in Šentvida. V Klečah bo dodatno postajališče. To bo izboljšalo dostopnost tega dela
Ljubljane. V Šentvidu bo mogoč prestop z medkrajevnih linij. Linija bi povezala kamniško
železniško progo s Šentvidom. To bi bilo zlasti priročno za dijake gimnazije. Zaradi redkejše
poselitve v vmesnem delu bi vozila redkeje. Šentvid bo povezovala še s Stanežičami, kjer zdaj
vozi linija 15. Tak potek je bolj smiseln, saj bi bila s povezavo Stanežič z linijo 20 skupna dolžina
linij daljša, Brod pa ima dobro dostopnost že z linijo G 3.
• 23: Trata–Brnčičeva
Povezuje industrijsko cono Stegne, Šiška in Ježa. Na Trati se križa z linijo G 3 in medkrajevnimi
avtobusnimi linijami. Pot nadaljuje po Cesti ljubljanskih brigad do Litostrojske ceste, kjer se
lahko prestopi z železniške postaje Litostroj. To zahteva usklajenost voznih redov. To bi sicer
pomenilo, da bi liniji 15 in 20 na delu proge vozili sočasno. Usklajeni vozni redi bi omogočili,
da bi bila industrijska cona Šiška dobro povezana z gorenjsko železniško progo. Po industrijski
coni bi bil potek enak kot pri liniji K 2, le da bi pri tovarni Lek pot nadaljevala naravnost do
obvoznice in nato na Slovenčevo ulico do železniške postaje Ježica. Tako bi bil mogoč dostop
tudi z vlaka iz kamniške smeri, vendar bi bilo usklajevanje voznih redov nekoliko zahtevnejše.
Linija nato nadaljuje pot na Dunajsko cesto, kjer je mogoč prestop na linijo G 1. V Črnučah se
odcepi na cesto 24. junija in nato teče do konca industrijske cone po trasi obstoječe linije 8.
Na križišču s Štajersko cesto je treba narediti postajališča, da bo možen prestop z medkrajevnih
linij. To bo dostopnost cone še izboljšalo.
• 24: Dravlje–Kamna Gorica
Linija bo potekala po trasi linije 23, ki zdaj deluje kot prevoz na klic. Linija bi bila le navezava
na linijo 11, zato bi morali biti usklajeni tudi vozni redi, to pa zaradi kratke linije ne bi bila
težava. Na enem delu bi tudi nadomeščala sedanjo linijo 22. Ta del Dravelj je namreč blizu
linijama 11 in 12, zato ni smiselno uvajati še ene neposredne linije.
• 25: Polje–Zalog–Tomačevo–Bežigrad
Linija povezuje Zalog z Zadobrovo in Sneberjem. V Zalogu je mogoč prestop na železnico, v
Sneberju pa na medkrajevni avtobus in linijo 26. Linija teče nato po novi trasi skozi Šmartno
ob Savi do Tomačevega. Zaradi novih postajališč se izboljša dostopnost Šmartnega in Jarš. Od
tod je potek enak kot pri liniji 19. Pri Žalah je mogoč prestop na krožno linijo K 2 in linijo 13.
Od Žal linija vodi do Bežigrada, kjer je mogoč prestop na linijo G 1 in nekatere druge linije.
• 26: Sostro–Nove Jarše
Linija skozi Vevče povezuje Sostro s prestopno točko Polje, kjer je mogoč prestop na linijo G 3
ali železnico. To je najhitrejša povezava Sostrega z mestnim središčem. Naprej linija vodi do
Zadobrove in jo povezuje s Sneberjem. Tu je možen prestop na medkrajevne avtobusne linije.
To skrajša potovalni čas do mesta. Končna postaja je na obračališču v Novih Jaršah.
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• 27: Sostro–Hrvatski trg
Ta linija je namenjena zlasti povezavi Bizovika, manj pa potnikom iz Sostrega. Trasa zanje
namreč ni idealna, saj je skozi Bizovik pot malo daljša kot po Litijski cesti. Na postajališču
Štepanja vas je mogoč prestop na krožno linijo K 2. Končno postajališče je na Hrvatskem trgu,
kjer je mogoč prestop na linije G 3, K 1, 12 in 14.
• 28: Tuji Grm–Hrvatski trg
Ta del je trenutno povezan z linijo 26. Linija povezuje Tuji Grm s Sostrim, kjer je osnovna šola.
Nato teče po Litijski cesti do Hrvatskega trga. Osnovno dostopnost zagotavlja na Litijski cesti,
kjer zdaj vozi linija 13, vendar je na vmesnih postajališčih le malo potnikov. Na Hrvatskem trgu
je mogoč prestop na druge linije.
• 29: Mali Lipoglav–Hrvatski trg
Tu trenutno obratuje linija 26. Potek od Malega Lipoglava do Sostrega bo enak kot do sedaj,
nato pa linija teče po enaki trasi kot linija 28.
• 30: Ig–Križanke
Od Iga teče linija po enaki trasi kot sedanja proga 19I, končno postajo pa ima pri Križankah.
Linija zavije po Barjanski cesti, Mirju in Emonski cesti, kjer bo končna postaja. Možen je prestop
na glavni liniji G 1 in G 2 ter obe krožni liniji. Za napajalno namesto medkrajevne linije smo se
odločili zato, ker je prepeljanih potnikov razmeroma malo, linija pa služi še nekaterim
postajališčem v mestu.
• 31: Jezero–Križanke
Linija med Jezerom in Zoisovo cesto teče po trasi linije 19B. Ker je mišljena kot napajalna linija,
ima končno postajališče pri Križankah, kjer je mogoč prestop na druge mestne linije.

5.3 Primerjava s trenutnim omrežjem
Najboljše primerjave s sedanjim omrežjem bi bile mogoče, če bi za alternativno omrežje
naredili podatkovno bazo voznih redov v obliki GTFS. To bi omogočilo ponovitev nekaterih
analiz, narejenih za omrežje JPP, in s tem neposredno primerjavo. Izdelava podatkovne baze
voznih redov zahteva veliko časa, potrebni pa bi bili še drugi podatki za oceno hitrosti vožnje,
zato smo za primerjavo naredili le nekaj osnovnih analiz, predstavljenih v naslednjih poglavjih.
5.3.1 Dolžina linij
Večja dolžina linij se pogosto razume kot prednost, vendar je od skupne dolžine linij
pomembnejša prostorska dostopnost. Z manjšo dolžino linij je namreč mogoče doseči enako
oziroma celo boljšo prostorsko dostopnost. Omrežje s krajšo skupno dolžino linij je tudi
enostavnejše za upravljanje. Ker so na spletni strani LPP le podatki o skupni dolžini mestnih
linij, smo za boljšo primerjavo dolžino linij izračunali sami. Iz analize smo izločili medkrajevne,
nočne in nedeljske linije, pa tudi dele linij na območjih, ki jih predlagano omrežje ne pokriva.
Skupna dolžina prog v obe smeri v sedanjem omrežju znaša 805 km. Izračun je bil narejen na
podlagi poteka linij po cestnem omrežju. Dolžina alternativnega omrežja znaša 587 km s tem,
da pokriva nekatera območja, kjer prej ni bilo linije in se je tako prostorska pokritost izboljšala.
Alternativno omrežje je dolgo 218 km oziroma 27 % krajše od sedanjega. Skrajšanje skupne
dolžine je zlasti posledica manjšega števila linij na posameznih cestnih odsekih. To poleg
zmanjšane dolžine pripomore tudi k lažjemu razumevanju omrežja.
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5.3.2 Število linij
Večje število linij na prvi pogled omogoča boljšo dostopnost, vendar ob omejenem številu vozil
to pomeni manj vozil na posamezno linijo in s tem manjše število odhodov s končnih postaj.
Indikator števila linij je treba kombinirati še s skupno dolžino linij. Ob zmanjšanju števila linij
in skupne dolžine linij je mogoče z enakim številom vozil zagotavljati več odhodov s končnih
postaj. Alternativo omrežje sestavlja 23 linij, od katerih je 12 napajalnih, ki vozijo le v
primestna naselja in na obrobje mesta. V trenutni shemi je 29 dnevnih linij, ki obratujejo od
ponedeljka do petka. Linij, ki obratujejo le ob koncih tedna in ponoči, nismo upoštevali, saj je
alternativno omrežje namenjeno le dnevni vožnji ob delavnikih. Iz analize smo izločili tudi
medkrajevne linije, sicer zarisane na shemi linij (shema dnevnih linij LPP, 2017). Linijo 26 smo
upoštevali dvakrat, saj s Sostrim povezuje Mali Lipoglav in Tuji Grm. Skupno število linij se je
sicer zmanjšalo le za 6, vendar se zaradi zasnove napajalnih linij število nekoliko poveča, saj
smo linije, ki lahko zdaj skozi mestno središče vozijo do 2 obrobnih predelov, spremenili v 2
samostojni liniji, ki imata končno postajo na obrobju mesta.
Bolj kot zmanjšanje skupnega števila linij je pomembno zmanjšanje števila linij na gosteje
poseljenem delu Ljubljane oziroma posameznih cestnih odsekih, saj se z manjšim številom linij,
da bolje uskladiti odhode in s tem povečati pretočnost. Na Celovški cesti pri Stari cerkvi se
število linij zmanjša s 6 na 2, na Dunajski cesti pri Razstavišču z 9 na 5, na Bavarskem dvoru s
14 na 4 ter pri Pošti z 11 na 6. Zmanjšanje je torej največje bližje mestnega središča, kjer je
sedaj skoncentrirano največje število linij.
Zaradi drugačne zasnove se ponekod število linij nekoliko poveča. Tak primer je na Šišenski
cesti, kjer se poveča s 3 na 4, na Verovškovi ulici z 1 na 2 liniji, tudi na Poljanski cesti, kjer sta
trenutno le 2 liniji, v alternativnem omrežju pa jih je predvidenih 5, od tega so sicer 3
napajalne.
5.3.3 Prostorska pokritost
Prostorska pokritost z omrežjem pove, kolikšen delež prebivalcev ima dostop do najbližje
avtobusnega postajališča v primerni oddaljenosti. Za mestni promet smo upoštevali razdaljo
640 m. To pomeni 8 minut hoje. Na alternativnem omrežju bomo nekatera postajališča
odpravili, dodanih pa bo nekaj novih. Zato nas je zanimalo, ali se je ob skrajšanju skupne
dolžine linij prostorska dostopnost izboljšala ali poslabšala. Za dostopnost do postajališč smo
upoštevali oddaljenost do postajališč v mestnem JPP do 640 m, v medkrajevnem in
železniškem JPP pa do 1.000 m. Število prebivalcev z dostopom do JPP je prikazano v
preglednici 18. Ker je večina sprememb skoncentriranih v MOL, smo poleg izračuna za celotno
regijo naredili še posebno analizo samo za območje MOL.
V LUR se je delež prebivalcev z dostopom do JPP povečal z 90,3 na 91,0 %. V alternativnem
omrežju JPP ima dostop skoraj 4.000 več prebivalcev kot v trenutnem. To število bi lahko še
povečali, toda v predlogu alternativnega omrežja smo se osredotočili na območje Ljubljane z
bližnjo okolico, zato nismo predvideli novih postajališč in linij v regiji, čeprav so analize
pokazale smiselnost uvedbe novih linij (recimo na Golo Brdo in Žlebe v občini Medvode).
Na območju MOL je bilo predlaganih več sprememb, skupaj z odpravo nekaterih mestnih
postajališč in uvedbo nekaterih novih. Delež prebivalcev z dostopom do JPP se je povečal s
96,8 na 97,3 %. To je dodatnih 1.200 prebivalcev. Kljub odpravi nekaterih postajališč se bo
prostorska dostopnost izboljšala. Zagotavljanje dostopnosti za preostalih 2,7 % prebivalcev ni
smiselno z uvedbo rednih avtobusnih linij. Ponekod bi bil smiseln prevoz na klic.
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Preglednica 18: Število in delež prebivalcev z dostopom do JPP (vir podatkov: lastne analize)

Z dostopom – LUR
Brez dostopa LUR
Z dostopom – MOL
Brez dostopa MOL

Sedanje
Število
498.506
53.613
279.073
9.203

Delež (%)
90,3
9,7
96,8
3,2

Alternativno
Število
502.491
49.646
280.353
7.922

Delež (%)
91,0
9,0
97,3
2,7

5.4 Optimizacija potovalnih hitrosti
Ena od pomanjkljivosti trenutnega omrežja JPP je časovna nekonkurenčnost v primerjavi z
osebnim avtomobilom (Celcer, 2009; Nared in sod., 2013). Za učinkovito delovanje omrežja
JPP je treba omogočiti čim višje potovalne hitrosti. V svetu in tudi pri nas obstaja vrsta rešitev,
kako zagotoviti višje potovalne hitrosti, na primer rumeni pasovi na cesti (Celovška in Dunajska
cesta), posebni cestni odseki, rezervirani le za JPP (Slovenska cesta), prednost v križiščih,
komunikacija s semaforji, vstopanje pri vseh vratih, plačilo vožnje na postajališču …
Tramvaj je veljal dolgo za najučinkovitejše prevozno sredstvo v mestnem JPP, z učinkovitimi
sistemi hitrih mestnih avtobusov (ang. Bus rapid transit − BRT), v Evropi znanih tudi z imenom
avtobusi z visoko ravnjo storitve (ang. buses with high level of service − BHLS), pa se lahko
dosežejo zmogljivosti tramvaja in se približa tudi zmogljivostim podzemne železnice. Če se
omogoči prednost avtobusom to poslabša razmere za potovanje z osebnim avtomobilom in
ljudi delno odvrne od tega (Chang in sod., 2004; Finn in sod., 2010; Heddebaut in sod., 2010;
Nicolae in sod., 2015; Rye, 2013; When Are Bus ..., 2015). Uvajanje rešitev za zviševanje hitrosti
avtobusov in omejevanje osebnega prometa bosta ključni za uspešnost alternativnega
omrežja JPP, ne pa pogoj njegovih sprememb, zato so lahko ti ukrepi postopni. V Ljubljani bi
bilo treba uvesti rumene pasove na vseh glavnih vpadnicah na štiripasovnicah (odvzeti en
vozni pas drugim udeležencem v prometu), povezavo avtobusov s čim več semaforji, na
odsekih, kjer ne bi bilo rumenih pasov, pa uvesti pred križišči kratke rumene pasove, v tujini
imenovane »preskakovalci kolone« (ang. queue jumpers), obvezno pa tudi vstopanje potnikov
pri vseh vratih, saj bo to skrajšalo čakanje na postajališčih.
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6

SKLEP

V tem poglavju bomo predstavili glavne ugotovitve magistrske naloge ter se opredelili do
namena, ciljev in hipotez. Ovrednotili bomo tudi ključne rezultate izvedenih analiz. Na koncu
pa so še vrednotenje alternativnega omrežja JPP in nekaj predlogov za prihodnje raziskave.

6.1 Ključne ugotovitve ter preverjanje namena, ciljev in hipotez
Namen naloge je dosežen, saj nam je z analizo teoretičnih osnov načrtovanja učinkovitih
omrežij JPP in analizo stanja JPP ter prometnega povpraševanja v LUR uspelo zasnovati
predlog alternativnega omrežja JPP. Njegova prednost glede na sedanje omrežje je, da
zagotavlja z manjšim številom linij boljšo prostorsko integracijo in dostopnost ter omogoča
enostavnejše razumevanje omrežja. Rezultate naloge smo 20. 7. 2017 predstavili na LPP in
vzbudili zanimanje za to tematiko.
Pri uresničevanju namena smo si zadali štiri cilje in jih tudi dosegli. V nadaljevanju po
posameznih ciljih povzemamo ključne ugotovitve raziskave in preverjamo hipoteze.
1. Proučiti teoretične osnove načrtovanja omrežja JPP in izbrane tuje primere
uspešnega preoblikovanja omrežja JPP.
JPP je eden od trajnostnih načinov potovanj in primeren zlasti za potovanja v mestih na srednje
dolgih in dolgih razdaljah. Učinkovita zgradba omrežja JPP je eden ključnih dejavnikov za
izboljšanje storitve. Dejanska uporaba JPP je odvisna od razvitosti različnih potovalnih načinov.
Za večjo uporabo JPP sta potrebni sočasno poslabšanje razmer za motorizirane načine
potovanja in izboljšanje sistema JPP. Najpomembnejši dejavniki za uporabnike JPP so cena
prevoza, prostorska dostopnost, frekvenca prevozov, potovalne hitrosti ter časovna,
prostorska in tarifna integracija sistemov JPP. Poleg naštetih dejavnikov je zasnova omrežja
JPP ključen element pri zagotavljanju kakovostne storitve. V mestih, kjer omrežje JPP ni
prilagojeno prostorskemu razvoju in potrebam prebivalcev, je najučinkoviteje sočasno
prilagoditi vse omrežje JPP. Za enostavnejšo časovno integracijo je najučinkovitejša
kombinacija visoko frekventnih linij in taktnega voznega reda. Učinkoviti sistemi mestnega JPP
temeljijo na majhnem številu avtobusnih ali tramvajskih linij. Pri tem imajo ključno vlogo
glavne linije, kamor se stekajo napajalne linije. Tako se doseže večja koncentracija potnikov na
glavnih linijah. S tem se upraviči visoka frekventnost glavnih linij. S prestopanjem med linijami
je mogoče doseči več ciljev, pri prestopanju med visoko frekventnimi ali časovno usklajenimi
linijami pa prestop ne pomeni večjih časovnih zamud. S tem se doseže tako imenovani učinek
omrežja (Dodson in sod., 2011; Mees, 2010; Nielsen, Lange, 2008; Nielsen in sod., 2005). Po
svetu je več primerov uspešne preureditve omrežja JPP po prej naštetih načelih. V nalogi smo
proučili spremembe v mestih Zürich, La Rochelle, Vitoria-Gasteiz in Jönköping. Po uvedbi
sprememb se je število potnikov povečalo, prej pa je ves čas upadalo.
2. Izdelati podrobne analize sedanjega sistema JPP in prometnega povpraševanja v
LUR.
Na območju LUR se prekrivajo mestni, medkrajevni in železniški JPP. Razvoj omrežja JPP je bil
stihijski. To se kaže v neučinkovitosti in slabi povezanosti različnih oblik JPP, ponekod pa tudi
nepotrebnem prekrivanju različnih vrst JPP. Ključni deli omrežja se kljub prostorskemu razvoju
mesta niso spreminjali več desetletij. To se kaže v pretirani koncentraciji linij v središču mesta,
nekonkurenčnih potovalnih hitrostih, slabi povezanosti obrobnih območij ter slabi prostorski
in časovni integraciji mestnega, medkrajevnega ter železniškega JPP. Zato JPP ni konkurenčen
osebnemu avtomobilu. To se kaže tudi v strukturi uporabnikov. Prevladujejo tisti, ki so brez
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alternative prevoza (dijaki, študentje in upokojenci). Omrežje JPP tudi ni prilagojeno
potovalnim navadam prebivalcev LUR, saj so potovanja v mestno središče le manjši del
potovanj. Poleg tega so nekatera območja z velikim prometnim povpraševanjem, ki se kaže v
številnih delovnih mestih ali veliki gostoti poselitve, z JPP nedostopna ali le slabo dostopna.
Med nekaterimi območji v MOL so avtobusne povezave zelo časovno zamudne. Zaradi
koncentracije linij v središču nastajajo konvoji avtobusov. To pomeni neenakomeren razmik
med prihodi. To je s sedanjo strukturo omrežja težko preseči, saj je na enem cestnem odseku
več linij. S tem smo potrdili prvo hipotezo: sedanje omrežje JPP v LUR ni optimalno.
3. S podatki elektronskega plačevanja voženj analizirati trenutne potovalne vzorce na
mestnih linijah LPP.
Podatki o elektronskem plačevanju voženj na mestnih linijah LPP omogočajo analizo
potovalnih vzorcev uporabnikov. Zanjo smo uporabili še vozne rede in podatke o razdalji med
postajališči. Z za ta namen izdelanim programskim orodjem smo izračunali izstopne postaje za
potovanja, opravljena 18. 5. 2016. Izstopno postajo smo določili za 110.069 voženj. To pomeni
96,5 % voženj, ki so izpolnjevale pogoje za vključitev v analizo, oziroma 77 % validacij v tistem
dnevu. S podatki o vstopnih in izstopnih postajah smo nato izdelali analize potovalnih vzorcev.
Treba pa je opozoriti, da so ti potovalni vzorci zelo odvisni od sedanjega sistema JPP. Najprej
smo analizirali število potovanj med prometnimi conami. Uporabili smo enake prometne cone,
kot so bile uporabljene v analizi potovalnih navad prebivalcev LUR (Klemenčič in sod., 2014).
Ugotovili smo, da smo z našo analizo prišli do podobnih vrednosti. Večje število potovanj je
opravljenih tudi v posameznih prometnih conah. Poleg analize po prometnih conah smo
naredili tudi analizo potovanj med postajališči. Največ potovanj je bilo med postajališčema
Drama in Bavarski dvor − 282. Izračunali smo tudi zasedenost posameznih linij in število
potnikov po cestnih odsekih. Največja zgostitev je na Slovenski cesti, kjer je v obeh smereh
skupaj okrog 28.000 potnikov. Na podlagi teh dveh analiz smo identificirali tudi nekatere
neustrezne poteke linij. Čeprav je trenutno omrežje nenaklonjeno prestopanju, je bilo več kot
20 % potovanj s prestopi. Največ prestopov je na Bavarskem dvoru in postajališčih ob Slovenski
cesti. To kaže na pripravljenost potnikov na prestopanje, vendar le na postajališčih, kjer je
dovolj linij z visokimi frekvencami. Drugo hipotezo: z geografskimi informacijskimi sistemi ter
trenutnimi in razpoložljivimi podatki je za LUR mogoče ugotoviti potovalne vzorce potnikov
na mestnih linijah LPP, smo delno potrdili, saj smo poleg geografskih informacijskih sistemov
uporabili tudi samostojno programsko orodje, s katerim smo določili izstopne postaje
potovanj.
4. Zasnovati predlog alternativnega omrežja JPP s poudarkom na mestnem JPP.
Predlog alternativnega omrežja JPP smo naredili v dveh fazah. Najprej smo na podlagi analize
teoretičnih osnov in stanja izdelali koncept zasnove alternativnega omrežja JPP. Ta nam je bil
vodilo pri oblikovanju alternativnega omrežja JPP. Pri snovanju alternativnega omrežja JPP se
je pokazala potreba po celostni obravnavi prometnega sistema in celoviti spremembi omrežja.
Ob prilagajanju trenutnega omrežja bi morali sprejeti preveč kompromisov, to pa ne bi dalo
zaželenih rezultatov. V konceptu zasnove smo opredelili tri glavne lastnosti: zmanjšanje števila
linij glede na sedanje omrežje, dobra časovna in prostorska povezanost, z možnostjo
enostavnega prestopanja med linijami in vrstami JPP, ter jasno zasnovana struktura omrežja,
ki bo omogočala lažje razumevanje sistema za uporabnike in enostavnejše upravljanje za
prevoznike. Alternativno omrežje smo zasnovali z metodo ekspertne ocene. Upoštevali smo
kriterije opredeljene v konceptu in jih prilagodili poznavanju trenutnega omrežja JPP ter
prometnega povpraševanja. Omrežje smo snovali v programski opremi ArcGIS, ki nam je
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omogočala pregledovanje relevantnih prostorskih podatkov. Osnova omrežja so linije
medkrajevnega in železniškega JPP. Za delovanje sistema so ključne prestopne točke, kjer je
možen enostaven prestop med različnimi vrstami JPP ali mestnimi linijami. Mestni JPP temelji
na 3 glavnih linijah, ki obratujejo z visoko frekvenco. To omrežje dopolnjujeta 2 krožni liniji, 6
sekundarnih in 12 napajalnih linij. Alternativno omrežje JPP ima enostavnejšo strukturo in
manjše število linij, kar omogoča boljšo povezanost in prostorsko dostopnost od sedanjega. Z
izpolnitvijo tega cilja smo tudi potrdili tretjo hipotezo: z geografskimi informacijskimi sistemi
ter trenutnimi in razpoložljivimi podatki je za LUR mogoče zasnovati alternativno omrežje
JPP, ki bo imelo v primerjavi s sedanjim omrežjem JPP enostavnejšo strukturo, manjše
število linij, boljšo povezanost in izboljšano prostorsko dostopnost.

6.2 Ovrednotenje rezultatov analize stanja JPP v LUR
Eden pomembnejših delov raziskave je bila analiza stanja JPP v LUR. Z razpoložljivimi podatki
in programsko opremo nam je uspelo izdelati natančno analizo. Rezultati so bili izhodišče za
zasnovo alternativnega omrežja JPP, nekatere rezultate pa bi pri strateškem načrtovanju in
upravljanju omrežja JPP lahko uporabljali tudi prevozniki in druge institucije, pristojne za JPP.
Med rezultati posebej navajamo izračun potovalnih hitrosti z JPP, s katerim smo preverjali
ustreznost omrežja JPP z vidika potovalne hitrosti. To analizo bi bilo smiselno občasno
ponavljati. Tako bi analizirali ustreznost prilagajanja omrežja JPP novim poselitvam in druge
spremembe v prostoru. Analizo bi bilo smiselno dopolniti še z vključitvijo dejanskega števila
potovanj med četrtnimi skupnostmi, saj jih sedanja analiza obravnava enakovredno. Kot
dodaten kazalnik kakovosti omrežja JPP smo uporabili koeficient dostopnosti PTAL, ki izraža
oddaljenost do postajališč, pogostost voženj in število linij na postajališču. Koeficient PTAL je
bil za območje Ljubljane že izračunan (Tiran, 2014; Tiran in sod., 2015), tokrat smo izračun
razširili na vse območje LUR, saj to omogoča celovitejšo analizo.
Za razumevanje delovanja omrežja JPP je bila ključna analiza potovalnih vzorcev uporabnikov
LPP. Analizirali smo jih za sredo 18. 5. 2016. Od 142.181 validacij nam je izstopno postajo
uspelo določiti za 110.069 validacij. To je 77,4 % validacij v tem dnevu oziroma 96,6 % validacij
s pogoji za vključitev v analizo. Ob pregledu rezultatov smo ugotovili, da so bile izstopne
postaje smiselno določene. Za boljšo primerjavo smo rezultate primerjali še z rezultati ankete
po gospodinjstvih (Klemenčič in sod., 2014), v katerih so prikazali tudi število potnikov med
prometnimi conami v MOL. Število potovanj med večino prometnih con je skoraj enako, le
med nekaterimi je razlika nekoliko večja. Določitev izstopnih postaj je poleg izračuna števila
potovanj med prometnimi conami omogočala dodatne analize. Med drugim smo izračunali
potniške kilometre, obremenjenost linij po cestnih odsekih, število potnikov po linijah med
posameznimi postajališči, delež potovanj s prestopi itd. Ti rezultati so torej bistveno prispevali
k razumevanju sedanjega omrežja JPP in potovalnih navad potnikov.
Za oblikovanje alternativnega omrežja JPP po uporabljeni metodologiji so opravljene analize
zadoščale. Če pa bi želeli simulirati učinkovitost alternativnega omrežja JPP, bi bilo treba
izdelati še podrobnejše analize prometnega sistema in potovalnih navad prebivalcev.

6.3 Ovrednotenje alternativnega omrežja JPP
Alternativno omrežje JPP je le predlog rešitve, zasnovan v omejenem časovnem okviru, z malo
interdisciplinarnega sodelovanja in brez vključevanja javnosti. Gre torej bolj za prikaz enega
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od mogočih načinov ureditve omrežja JPP v LUR. Ocenjujemo ga sicer za kakovostnega, vendar
bi bilo treba za natančnejšo oceno izvesti simulacije njegove učinkovitosti.
Pri zasnovi alternativnega omrežja smo želeli zasnovati čim optimalnejše omrežje. Tako smo
kljub skrajšanju števila linij in njihove dolžine dosegli boljšo prostorsko dostopnost. Kljub
odpravi nekaterih postajališč so vsa območja z dostopom do JPP (8 minut hoje do najbližjega
postajališča) tudi zdaj dostopna. Eno od izhodišč pri zasnovi novega omrežja je bilo tudi
zmanjšanje števila linij, ki si delijo iste cestne odseke. Za večino cestnih odsekov nam je to
uspelo. Zmanjšala se je tudi skupna dolžina linij. To pomeni, da lahko linije z enakim voznim
parkom zagotovijo več voženj. Število linij se je zmanjšalo zlasti v mestnem središču.
Pomembna prednost alternativnega omrežja JPP je jasna razporeditev linij glede na njihovo
vlogo v omrežju. To potnikom omogoča lažje razumevanje strukture omrežja. Poleg tega smo
predvideli odpravo nekaterih mestnih linij, ki vozijo na območju, ki ga dobro pokrivajo že
medkrajevne avtobusne linije in železnica. S tem se doseže večja stroškovna učinkovitost,
prihranjena sredstva pa se lahko razporedijo na druge dele omrežja oziroma v okrepitev drugih
vrst JPP. Zaradi tarifne integracije pa za potnike to ne pomeni dodatnih stroškov.
Poleg prednosti se zavedamo tudi nekaterih slabosti omrežja. Alternativno omrežje JPP temelji
na enostavnem prestopanju med linijami, vendar je lahko takoj po spremembi za uporabnike
odprava sedanjih neposrednih povezav velika težava. Ob uvajanju sprememb bi zato verjetno
naleteli na odpor dela prebivalcev. Določenim delom mesta bi se tudi zmanjšala pogostost
voženj, odprava neposrednih povezav pa bi na določenih relacijah pomenila manjše
podaljšanje potovalnih časov. Pomembna ovira pri spremembi omrežja JPP je infrastruktura
in odnos odločevalcev do JPP, ki ni obravnavan prednostno. Obstaja tudi upravičen dvom o
izvedbi nekaterih predvidenih ukrepov na področju JPP, kot so potniški center Emonika,
dvotirnost železniških prog, uvedba taktnega voznega reda, podaljševanje rumenih pasov in
tarifna integracija. Poleg naštetih načrtovanih ukrepov bi bilo treba pred izvedbo
predlaganega alternativnega omrežja JPP urediti nekatera nova obračališča (v Tacnu in na
železniški postaji Polje) ter prestopne točke. Ob implementaciji predlaganega omrežja JPP bi
nastali tudi večji finančni stroški, zato bi bilo treba zagotoviti ustrezna sredstva.

6.4 Predlogi za prihodnje raziskave
Predlagano alternativno omrežje JPP je le eno od možnih različic alternativnega omrežja. Zato
bi bilo treba ustanoviti interdisciplinarno delovno skupino, ki bi izdelala več variant
alternativnega omrežja in jih podrobno ovrednotila. Za kakovostno vrednotenje bilo treba
izdelati podatkovno bazo z voznim redom in potekom linij v formatu GTFS. Nato bi lahko
izračunali koeficient PTAL in potovalne čase ob različnih urah, tako kot smo to naredili za
sedanje omrežje. S tem bi dobili kvalitativno primerjavo med sedanjim in alternativnim
omrežjem ter ga po potrebi še priredili. Analiza potovalnih časov bi bila lahko narejena tudi na
podlagi sedanjih potovalnih vzorcev, tako bi lahko za vsakega potnika natančno primerjali
potovalne čase v trenutnem in alternativnem omrežju. Ti kvantitativni podatki bi olajšali
razprave o njegovih spremembah. Smiselne bi bile tudi podrobnejše simulacije učinkovitosti
alternativnega omrežja JPP v prometnem modelu. Za boljši vpogled v potovalne vzorce bi bilo
treba analizirati potovanja za različne dneve. Še več informacij pa bi dobili z analizo podatkov
o validacijah s kartico integriranega JPP, ki se uporablja na medkrajevnih avtobusih, vlakih in
mestnih avtobusih. Analiza teh podatkov bi z vključitvijo vseh kategorij potnikov omogočala
vpogled v vsa potovanja z JPP. To bi omogočalo tudi analizo prestopnih točk z vlaka in
medkrajevnega avtobusa na mestne linije.
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POVZETEK

V magistrski nalogi smo si zadali cilj zasnovati alternativno omrežje JPP za LUR. Sedanje
omrežje namreč ni optimalno, elektronski način plačevanja v mestnem JPP in predvidena
uvedba enotne vozovnice za vse vrste JPP pa sta priložnost za drugačno ureditev. Za
reorganizacijo omrežja JPP v LUR je bilo že več predlogov. Najnovejša pobuda izhaja iz Celostne
prometne strategije občine Ljubljana, ki do leta 2022 predvideva sistem hitrih linij z
zagotavljanjem povezav na P+R in tangencialnih linij, ki bi se izognile mestnemu središču.
Pri načrtovanju učinkovitega omrežja JPP je treba paziti na dobro povezanost vseh vrst JPP. To
se doseže z njihovo prostorsko, časovno in tarifno integracijo, dobra povezanost pa z
enostavnim prestopanjem. S prestopi je mogoče doseči več različnih ciljev kot z omejenim
številom neposrednih povezav, treba pa je paziti, da se prestopa med visoko frekventnimi ali
časovno usklajenimi linijami, s čimer se doseže minimalna izguba časa ob prestopu.
Omrežje JPP v LUR ne izpolnjuje teh meril. Ključni deli omrežja se kljub prostorskemu razvoju
mesta niso spreminjali več desetletij. To se kaže v preveliki koncentraciji linij v središču mesta,
nekonkurenčni potovalni hitrosti, slabi povezanosti obrobja ter slabi prostorski in časovni
integraciji mestnega, medkrajevnega in železniškega JPP. Omrežje ni prilagojeno potovalnim
navadam prebivalcev LUR. Nekaj območij z velikim prometnim povpraševanjem je z JPP slabo
dostopnih. Veliko število mestnih linij pa otežuje razumevanje strukture omrežja.
V veliko pomoč pri proučevanju omrežja JPP in potovalnih navad so podatki o elektronskem
plačevanju voženj na mestnih linijah. Vključujejo informacije o vstopnih postajah potovanj, z
algoritmom pa smo določili še izstopne. Veliko število potovanj ima izvor in cilj potovanj zunaj
mestnega središča. Čeprav struktura omrežja ni naklonjena prestopanju, je več kot 20 %
potovanj opravljenih s prestopi. Glavne prestopne točke so na postajališčih ob Slovenski cesti.
Zaradi velike zgostitve linij je na tem delu tudi največje število prepeljanih potnikov.
Na podlagi teoretičnih osnov načrtovanja omrežja JPP, študije tujih primerov in analize stanja
smo za LUR zasnovali koncept alternativnega omrežja JPP. V njem smo si zadali tri glavne cilje:
1. manjše število linij glede na sedanje omrežje;
2. omogočiti dobro časovno ter prostorsko povezanost z možnostjo enostavnega
prestopanja med linijami in vrstami JPP;
3. jasna zasnova strukture omrežja, ki bo omogočala lažje razumevanje sistema za
uporabnike in enostavnejše upravljanje za prevoznike.
Pri snovanju končnega omrežja smo sledili konceptu, omrežje pa prilagodili prometnemu
povpraševanju, potovalnim vzorcem in infrastrukturi. Alternativno omrežje je bilo podrobno
zasnovano za mestni JPP, pri železniškem in medkrajevnem JPP pa smo navedli le nekaj
predlogov za izboljšave. Za učinkovito delovanje omrežja so ključne prestopne točke, na
katerih je možen enostaven prestop med različnimi vrstami JPP ali pa med mestnimi linijami.
Mestni JPP temelji na treh glavnih linijah, ki obratujejo z visoko frekvenco. Dopolnjujejo jih 2
krožni, 6 sekundarnih in 12 napajalnih linij. Alternativno omrežje JPP ima enostavnejšo
strukturo, manj linij ter omogoča boljšo povezanost in prostorsko dostopnost od sedanjega.
Opravljene analize kažejo na velik potencial razpoložljivih podatkovnih virov, ki omogočajo
boljše razumevanje sedanjega omrežja JPP in prometnega povpraševanja. Po načelu dobro
povezanih omrežij JPP je mogoče tudi za LUR zasnovati alternativno omrežje JPP. Gre sicer le
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za eno od različic alternativnega omrežja, zato bi bilo smiselno ustanoviti interdisciplinarno
delovno skupino in izdelati podrobnejšo študijo variant.
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SUMMARY

In the master's thesis, we set ourselves the goal of forming an alternative public transport (PT)
network for Ljubljana urban region (LUR). The current network is not optimal, the electronic
payment in urban PT and the announced introduction of a single ticket for all types of PT are
good opportunities for proposal of an alternative PT network. There were already several
proposals for the reorganization of the PT network in LUR. The latest initiative is to be found
in the Sustainable urban mobility plan of the Municipality of Ljubljana, which by 2022 foresees
a system of fast lines by providing connections to P+R and tangential lines to avoid the city
center.
When planning an efficient PT network, care must be taken of the good connectivity of all
types of PT. This is achieved through their spatial, temporal and tariff integration. Connectivity
is achieved by good interchange points. When transferring between lines, more destinations
can be accessed than with a limited number of direct lines. Transfers must be limited to high
frequency or time-adjusted lines to achieve a minimum time penalty.
The PT network in LUR does not meet these criteria. Despite the spatial development of the
city, key parts of PT network have not changed for decades. This is reflected in the excessive
concentration of lines in the city center, uncompetitive travel speed, poor connection of the
periphery, and poor spatial and temporal integration of urban, regional and rail PT. Moreover,
the network is not adapted to the travel habits of the inhabitants of LUR. Some areas with
high traffic demand are poorly accessible with PT. A large number of city lines make it difficult
to understand the structure of the PT network.
Data from electronic payment on urban PT was important to understand travel patterns. It
includes information about boarding stations. We determined alighting stations with the
special algorithm. A large number of trips have origins and destinations outside of the city
center. Although the structure of the network was not designed for transfers, more than 20 %
of trips are made with transfers. The main interchange points are at the stops along the
Slovenska street. Due to the large concentration of lines in Slovenska street, there is also the
highest number of passengers.
We developed the concept of an alternative PT network for LUR on the basis of the theoretical
basics of PT network design, case studies, and analysis of PT in LUR. In it we set three main
goals:
1. a smaller number of lines according to the current network;
2. Enable good time and space connectivity with the possibility of easy switching
between lines and types of PT;
3. A clear design of the network structure, which will enable easier understanding and
use of the system for users and easier management for operators.
When designing the network, we followed the concept and adjusted the network to traffic
demand, travel patterns, and infrastructure. An alternative network has been elaborated in
detail for urban PT. We also made a few proposals for railway and regional PT improvements.
Interchanges are crucial for the efficient operation of the network. They allow a simple
transition between different types of PT or between city lines. Urban PT is based on 3 main
lines operating at high frequencies. They are supplemented by 2 circular, 6 secondary and 12
feeder lines. Alternative PT network has a simpler structure, fewer lines, and provides better
connectivity and coverage than the current one.
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The analyses carried out reveals great potential of available data sources, which enable a
better understanding of the current PT network and traffic demand. We proved that an
alternative PT network providing better connectivity can be designed for LUR. This is only one
of the variants of the alternative network, so it would be useful to set up an interdisciplinary
workgroup and develop a more detailed study of the possible variants in the future.
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