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PROSTORI POTROŠNJE IN ANALIZA DOSTAV BLAGA V OŽJEM MESTNEM
SREDIŠČU LJUBLJANE
Izvleček:
V diplomskem delu obravnavamo ožje mestno središče Ljubljane kot prostor potrošnje in
izvajanja dostav blaga. S terenskim delom smo kartirali trgovske površine nekaterih območij
ožjega mestnega središča ter izvedli analizo značilnosti izvajanja dostav blaga. Rezultati
terenskega dela so pokazali, da lahko v ožjem mestnem središču Ljubljane govorimo o
območjih specifično usmerjene potrošnje. Ta območja kljub upadu obiska zaradi procesov
motorizacije in gradnje primestnih nakupovalnih središč s svojo edinstveno izkušnjo potrošnje
še vedno dnevno privabljajo številne obiskovalce, ki so v mestnem središču pripravljeni
preživljati del svojega prostega časa. Vsakršna potrošnja pa povzroči potrebo po izvajanju
dostav. Dostave so na območjih za pešce regulirane le z dovolilnicami in omejenim
dopoldanskim dostopnim časom. Izkazalo se je, da dostavo v ožje mestno središče večinsko
izvajajo kombinirana dostavna vozila stanja tehnike standarda EURO III, ki za pogonsko
gorivo po večini uporabljajo plinsko olje. Preko mednarodnega projekta CIVITAS ELAN se v
mestnem središču Ljubljane ponujajo številne možnosti ureditve dostav blaga. Z uvedbo
centra za združevanje blaga bi se znižalo število dostav, zmanjšal motoriziran promet in
negativni vplivi na okolje. V mestnem središču bi se ponovno dvignila kakovost bivanja,
možnost druženja, doživetje potrošnje in s tem oživitev mestnega jedra. Za uspeh pa je
potrebno aktivno sodelovanje prebivalcev, lastnikov trgovin, dostavljavcev in obiskovalcev
mestnega središča.
Ključne besede: Ljubljana, urbana sociologija, prometna geografija, prostori potrošnje,
blagovni promet.
SPACES OF CONSUMPTION AND ANALYSIS OF FREIGHT DISTRIBUTION IN
THE LJUBLJANA CITY CENTRE
Abstract:
In the present paper we examine the narrow city centre of Ljubljana as a space of
consumption and freight delivery. The map of retail floor space specification in the narrow
city centre has been drawn and the analysis of freight delivery specifications has been
examined in the filed. As the results show, in the narrow city centre there are specific places
of consumption. Despite the customer decrease due to the growing motorisation and
suburbanization in the 1990s, the specific shopping expirience still attracts many customers to
the narrow city centre of Ljubljana. Owing to the consumption of goods, more and more
deliveries have to be done. The regulations that define the freight transport in the pedestrian
zones in the narrow city centre of Ljubljana are electronic permit cards and delivery time
restraining order. The results indicate that in the Ljubljana narrow city centre the cargo mostly
consists of medium sized nutrition products which are delivered by vehicles using diesel fuel
and made according to EURO III European emision standards. The international project
called CIVITAS ELAN gives the Ljubljana municipality a chance to initiate its first
consolidation centre for goods and thus lower the number of fright transport vehicles entering
the pedestrian zones in the city centre. If this fright traffic policy measure proves to be a
successful solution, the city centre living conditions and environment will improve. For its
succes the active cooperation between different parcipants such as inhabitants, shop owners,
tourists and performers of city delivery needs to be achieved.
Key words: Ljubljana, urban sociology, traffic geography, spaces of consumption, freight
transport.
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1. UVOD
Mesto Ljubljana se podobno kot druga primerljiva evropska
problemi na področju urejanja mestnih središč, dostopnosti
preživljanje prostega časa, preobremenjenosti mestnih središč
gradnje velikih nakupovalnih središč na obrobju mesta in
privlačnosti ter obiska mestnega središča.

mesta sooča
prostorov za
s prometom,
posledičnim

s številnimi
kakovostno
povečanjem
manjšanjem

Z namenom povečanja privlačnosti mestnih središč in privabljanja obiskovalcev so se v
mestnih jedrih v sedemdesetih in osemdesetih letih pričela intenzivneje oblikovati območja za
pešce. Njihov namen v mestnem središču pa ni le varovanje obiskovalca mestnega središča
pred motoriziranim prometom, temveč je hkrati tudi poskušati obiskovalca privabiti k
občutenju enovitega občutka »urbanosti«, ki ga mestno središče lahko ponuja (Uršič, 2003).
Območja za pešce oblikujejo odprte, dostopne in privlačne prostore mestnega središča, kjer
lahko obiskovalec poleg mnogih drugih stvari preživlja svoj prosti čas, opravlja vsakodnevne
ali občasne nakupe, se prehranjuje, občuduje mestne znamenitosti ter s tem troši svoj čas in
denar. Ravno prostore, katerih prvotni namen je prepričati obiskovalca, da njihov prvotni
namen ni potrošnja, temveč kakovostno preživljanje prostega časa, lahko imenujemo prostori
potrošnje. Značilnosti prostorov potrošnje mestnega središča in novih primestnih
nakupovalnih središč se med seboj razlikujejo. Z razliko od slednjih prostori potrošnje
mestnega središča privabljajo obiskovalce z nudenjem svojstvene potrošniške izkušnje, ki jo
omogočajo pešcem namenjeni prostori, zgodovinska privlačnost in »aura« mestnega središča.
Vsak izmed prostorov potrošnje v mestnem središču Ljubljane pa ima svojo zgodovino ter
značilnosti, ki jih analiziramo v pričujočem diplomskem delu.
Kot v mnogih evropskih mestih je tudi v Ljubljani v vsaki jutranji in popoldanski prometni
konici mogoče občutiti enega izmed njenih velikih problemov, motorizirani promet. Čeprav ta
v veliki meri sestoji iz osebnega avtomobilskega prometa, za prometne zagate Ljubljane ni
kriv zgolj prevoz ljudi, temveč tudi prevoz blaga. Ena izmed posebnih oblik blagovnega
prometa je izvajanje blagovne dostave v ožje mestno središče Ljubljane. V večini so površine
ožjega mestnega središča namenjene pešcem. V času od 6:00 in 9:30 pa imajo na območje za
pešce možnost dostopiti stanovalci in izvajalci dostav blaga z ustrezno dovolilnico. V
omenjenem času se na območju mestnega središča nahajajo številna dostavna vozila, katerih
majhne količine dostavljenega blaga in relativno nizka zasedenost vozil niso v skladu s
trajnostnimi mestnimi prometnimi smernicami današnjega časa. Eden izmed vidikov nadaljnje
ureditve ter povečanja privlačnosti mestnega središča je tudi ureditev dostav in zmanjšanje
števila dostavnih vozil na prvotno pešcem namenjena območja. Pri oblikovanju ukrepov je
potrebno podrobno poznavanje značilnosti dostav blaga ter aktivno sodelovanje vseh
udeleženih akterjev: stanovalcev, lastnikov trgovskih površin, izvajalcev dostav ter
obiskovalcev mestnega središča. Z namenom boljšega poznavanja značilnosti prostorov
potrošnje in dostav blaga, smo mestno središče Ljubljane razdelili na pet območij ter jih
analizirali z vidika kategorij potrošnje in posledičnega izvajanja blagovnih dostav.
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1.1. NAMEN





Pregled temeljnih socioloških teoretskih konceptov, ki se navezujejo na mestna središča,
urbanost, potrošnjo ter prostore potrošnje.
Zgodovinski pregled in opis sedanjih prostorov potrošnje v ožjem mestnem središču
Ljubljane.
Predstaviti območja za pešce znotraj ožjega mestnega središča Ljubljane z vidika
fizičnih ovir in dostav blaga.
Napraviti analizo značilnosti dostav blaga in pripraviti srednjeročne ukrepe za dvig
učinkovitosti dostav blaga v ožje mestno središče Ljubljane.
1.2. CILJI










Opisati zgodovino mest in mestnega središča Ljubljane z vidika pomena proizvodnje in
potrošnje dobrin.
Napraviti karte trgovskih površin nekaterih prostorov potrošnje ožjega mestnega
središča Ljubljane in opisati njihove značilnosti.
Opisati glavne razloge za spremembo prostorov potrošnje ožjega mestnega središča.
Navesti in opisati kategorije potrošnje v mestnem središču Ljubljane.
Izvesti terensko analizo dostav blaga znotraj območij za pešce ožjega mestnega središča
Ljubljane.
Podrobneje analizirati pridobljene podatke o dostavah blaga v izbranih območjih ožjega
mestnega središča in predstaviti nekatere glavne značilnosti dostav blaga ter tehnične
značilnosti dostavnih vozil.
Na podlagi rezultatov raziskave analizirati združevanje dostav kot enega izmed
potencialnih oblik ureditve izvajanja dostav v ožje mestno središče Ljubljane.
1.3. METODOLOGIJA

Pri pripravi diplomskega dela so bile uporabljene različne metode dela.


Zgodovinska metoda: proučevanje bližnje preteklosti spreminjanja ožjega mestnega
središča Ljubljane na osnovi opisovanja dejstev, odnosov in vzročnega razlaganja.



Deskriptivna metoda: proučevanje mestnega središča kot prostora potrošnje ter
izvajanja blagovnega prevoza na nivoju opisovanja dejstev, odnosov in procesov.



Terensko delo: terensko delo je obsegalo kartiranje trgovskih površin na območju za
pešce ter popis značilnosti dostav blaga v ožjem mestnem središču Ljubljane.



Metoda analize: analiza prevoza blaga v izbranih območjih mestnega središča na ravni
razčlenjevanja sestavljenih pojavov in njihovo obravnavo glede na celoto.
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1.4. DELOVNE HIPOTEZE
Hipoteza 1: Zgodovina mestnega središča Ljubljane je povezana s proizvodnjo in potrošnjo
blaga v mestnem središču.
Hipoteza 2: V mestnem središču Ljubljane lahko ločimo različne prostore potrošnje.
Hipoteza 3: Največji vpliv na spremembo prostorov potrošnje mestnega središča Ljubljane v
začetku devetdesetih let je imela izgradnja primestnih nakupovalnih središč.
Hipoteza 4: Prostori potrošnje v ožjem mestnem središču Ljubljane sovpadajo s prostori
izvajanja dostav v ožje mestno središče.
Hipoteza 5: Združevanje dostav je primeren način urejanja dostav blaga v ožje mestno
središče Ljubljane.
1.5. PREGLED LITERATURE
Za pripravo diplomskega dela smo uporabili literaturo s področij urbane sociologije,
sociologije potrošništva, geografije prometa, ekonomske geografije in geografije poselitve. Po
tematskem vrstnem redu opisujemo pregled glavnih uporabljenih virov ter literature.
S potekom razvoja mest v zgodovini in pomembnostjo potrošnje za nastanek svetovnih mest
sta se ukvarjala avtorja Henri Pirrene z delom Srednjeveška mesta: gospodarska in socialna
zgodovina srednjeveške Evrope (1956) in Lewis Mumford v delu Mesto v zgodovini (1696).
Osnovni vir za pridobivanje podatkov o zgodovini središča Ljubljane predstavlja knjiga
Branka Korošca z naslovom Ljubljana skozi stoletja: Mesto na načrtih, projektih in v
stvarnosti, ki je izšla leta 1991. V knjigi avtor preko izvirnih zemljevidov ter skic predstavi
zgodovino urbanega razvoja Ljubljane.
Rudi Jakhel v knjigi Iluzija in resničnost urbanih središč (1979) obravnava značilnosti
ekonomske preobrazbe mestnih središč in opisuje nastanek osrednjega Cityja kot posledico
ekonomske preobrazbe mesta London. S povezovanjem in sovplivanjem evropskih mest se je
v knjigi Novi urbani trendi: prizorišča v mestih – omrežja med mesti (2000) ukvarjal Marjan
Hočevar. Na področju urbane geografije sta vir literature Igor Vrišer (1984) z učbenikom
Urbana geografija ter Dejan Rebernik s publikacijo Urbana geografija: geografske
značilnosti mest in urbanizacije v svetu (2008). Rebernik se je v številnih strokovnih člankih
prav tako ukvarjal z značilnostmi primestnih nakupovalnih središč.
Prostore kulturne potrošnje v Ljubljani in na njenem obrobju je problematiziral Matjaž Uršič
(2003) v knjigi Urbani prostori potrošnje. V knjigi, ki je bila osnovni vir iskanja nadaljnje
literature, avtor na primeru primestnih nakupovalnih središč Ljubljane predstavi in opiše
novonastale prostore kulturne potrošnje. Z vlogo čustvovanja pri nastanku sodobnega
porabništva se je ukvarjal Collin Campbell v svoji knjigi Romantična etika in duh sodobnega
porabništva, ki je v slovenskem jeziku izšla leta 2001. V delu Consuming places (1995) John
Urry opisuje sodobne prostore potrošnje ter v publikaciji Družba spektakla (1999) Guy
Debord predstavlja spektakel kot prvovrstni element postmoderne potrošnje. O pomenu
reklam in njihovega sodelovanja pri sodobni potrošnji smo največ izvedeli iz knjige Decoding
advertisments avtorice Judith Willimson (več letnic, 2002).
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Z analizo ekonomske preobrazbe slovenskih mest se je v svoji doktorski disertaciji z
naslovom Geografske razsežnosti ekonomske preobrazbe slovenskih mestnih naselij (2008) in
istega leta izdani publikaciji Ekonomska preobrazba Slovenskih mest ukvarjal David Bole.
Osnovno literaturo pri pripravi poglavja o dostavah blaga v mestno središče predstavlja
študija Prometnega instituta Ljubljana d. o. o. z naslovom Analiza obstoječega stanja
tovornega prometa v mestu Ljubljana s primerjalno analizo in predlogi usmeritev za bodočo
ureditev mestne logistike. Analiza je bila pod okriljem mednarodnega projekta START
opravljena v letu 2007.
Podatke o urejanju območij za pešce in prireditvah v ožjem mestnem središču Ljubljane smo
pridobili s spletne strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
1.6. SLOVAR KLJUČNIH POJMOV


Ožje mestno središče Ljubljane

Ožje mestno središče Ljubljane predstavlja osrednji del mesta, kjer večino javnih površin
zajemajo območja namenjena pešcem. V diplomskem delu kot ožje mestno središče
obravnavamo Nazorjevo ulico z Ajdovščino, Čopovo ulico in Prešernov trg, Wolfovo ulico,
Petkovškovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje in Stritarjevo ulico, Mestni in Stari trg, Vodnikov
trg, Pogačarjev trg in Adamič-Lundrovo nabrežje.


Prostori potrošnje

So urbani prostori znotraj katerih posameznik (potrošnik) denar menja za materialno ali
nematerialno »blago«. Užitek oz. zadovoljitev potreb v prostorih potrošnje običajno
predstavlja pridobitev oz. nakup materialne dobrine v zameno za vloženi denar. Čeprav se v
diplomskem delu osredotočamo na potrošnjo blaga, se v prostorih potrošnje običajno izvajajo
tudi nematerialne prakse potrošnje, npr. ogled filma ali likovne razstave.


Območje za pešce

Območja za pešce so prvotno pešcem namenjene javne površine. Običajno se nahajajo znotraj
mestnih središč in po njih poteka zgolj omejen lokalni promet. Med motoriziranimi vozili je
dostop na vsa območja za pešce preko celotnega dneva dovoljen le intervencijskim vozilom, v
omejenem času in z veljavno dovolilnico pa tudi registriranim dostavnim in osebnim vozilom
stanovalcev.


Dostava blaga znotraj območij za pešce v Ljubljani

Dostava blaga predstavlja izvedbo dostave blaga na območje ožjega mestnega središča
Ljubljane. Dostavo blaga lahko znotraj dostavnega časa med 6:00 in 9:30 izvajajo
dostavljavci z izdano dovolilnico Mestne občine Ljubljana. Izven določenega dostavnega časa
lahko dostavljajo le dostavljavci z dovolilnico izredne dostave blaga.


Združevanje dostav

Združevanje dostav je ukrep ureditve dostav blaga. Z namenom zmanjšanja števila dostopov
dostavnih vozil znotraj mestnega središča, se dostavno blago zbira v zbirnem centru izven
mestnega središča. Združeno blago se nato v mestno središče dostavlja z bolj ekološkimi
dostavnimi vozili, ki prepeljejo večje količine blaga.
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2. GEOGRAFSKI ORIS OBMOČJA
2.1. GEOGRAFSKI POLOŽAJ MESTA LJUBLJANE
Ljubljana, glavno mesto Slovenije, leži na stičišču štirih velikih evropskih reliefnih enot: Alp,
Dinarskega gorstva, Sredozemlja ter Panonske nižine. Mestno središče leži med deloma
Ljubljanske kotline, Ljubljanskim barjem na jugu in Ljubljanskim poljem na severu ter na
prehodu med Polhograjskim na zahodu in Posavskim hribovjem na vzhodu.
Širše urbano območje mesta Ljubljane imenujemo Ljubljanska urbana regija (v nadaljevanju
besedila LUR), katere osrednja in največja občina je Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju
besedila MOL). V Ljubljani je 31. decembra 2008 živelo 268.423 prebivalcev, kar jo umešča
med prebivalstveno najštevilčnejše in prostorsko največje mesto v Sloveniji. Po številčnosti ji
s 113.113 prebivalci sledi mesto Maribor. Vsa ostala mestna naselja Slovenije pa po
evropskih merilih glede na število prebivalcev spadajo med manjša urbana naselja. Gostota
poselitve v LUR je leta 2003 štela približno 193 preb./km2, medtem ko Slovenija s povprečno
gostoto 99 preb./km2 sodi med relativno gosto poseljene države Srednje Evrope (Statistični
urad Republike Slovenije, 2009; Regionalni razvojni program LUR, 2003).

2.2.

LJUBLJANSKA URBANA REGIJA (LUR)

2.2.1. Fizičnogeografske značilnosti LUR
Območje LUR se nahaja v več geografskih enotah osrednje Slovenije. Osrednji del LUR-a
predstavlja s karbonatnim prodom zapolnjena tektonska udorina imenovana Ljubljanska
kotlina. Ta se deli na več geografskih enot, ki jih znotraj LUR-a od severa proti jugu
imenujemo: Savska ravan, Kranjsko-Sorško polje, Kamniškobistriška ravan, Ljubljansko
polje in Ljubljansko barje.
Območje LUR-a sega tudi izven Ljubljanske kotline, in sicer na Polhograjsko, Krimsko in
Posavsko hribovje. V skrajnem južnem in jugozahodnem delu se v območju LUR-a nahajata
tudi Dolenjsko podolje in severozahodni del Suhe krajine. Zaradi poselitvi primernega
ravnega površja ter ljudem in njivskim kulturam ugodne nadmorske višine od 300 do
400 m n. v. se v ravninskem dnu Ljubljanske kotline nahaja velika večina večjih naselij kot so
Ljubljana, Domžale, Kamnik, Vrhnika, … (Strokovne podlage za pripravo regionalnega
prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije: v nadaljevanju besedila SPRPN, 2008).
S kotlinsko lego v osrednji Sloveniji lahko podnebje Ljubljane označimo kot zmerno celinsko
podnebje osrednje Slovenije. Značilnosti tega podnebnega tipa so povprečne temperature
najhladnejšega meseca med 0 in –3 °C in povprečne temperature najtoplejšega meseca med
15 in 20 °C. Prav tako je povprečna oktobrska temperatura višja od aprilske, padavinski režim
je submediteranski in povprečna letna količina padavin znaša okoli 1300 do 1500 mm (Ogrin,
1996). Kotlinska lega zelo omejuje prezračevanje mesta, zlasti v zimski polovici leta, ko so v
Ljubljanski kotlini pogosti pojavi temperaturne inverzije in visoko letno število meglenih dni.
Omenjene podnebne značilnosti so bile ugodne za živinorejo in poljedelstvo ter posledično
primerne za gosto, sprva ruralno in kasneje urbano, poselitev (Jernej, 2000; Mestna občina
Ljubljana, 2009).
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2.2.2. Družbenogeografske značilnosti LUR-a
LUR je poselitveno, gospodarsko in prometno najpomembnejše območje pri nas, kjer sta
dobro razviti industrija in storitvene dejavnosti. V regiji se nahaja 1.021 naselij, kar je skoraj
šestina vseh naselij v Sloveniji (SPRPN, 2008).
Glede na standardno klasifikacijo teritorialnih enot (SKTE) v Sloveniji je LUR ena izmed
dveh enot na SKTE 2 ravni. Prostorsko sovpada z Osrednjeslovensko statistično regijo, ki je
ena izmed 12 statističnih regij Slovenije (SKTE 3 raven) (Kušar, Vintar Mally, 2004). LUR se
nahaja v osrednjem delu Slovenije in je druga največja slovenska regija. Obsega 2.555 km2
oziroma 12,5 % celotnega ozemlja Slovenije in je najgosteje poseljena, gospodarsko najbolj
razvita in hkrati regija z ocenjeno najboljšimi razvojnimi možnostmi. Znotraj svojih meja
zajema 26 občin: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri
Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Log –
Dragomer, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Mestna občina Ljubljana, Moravče,
Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika. Med naštetimi občinami
je površinsko največja in prebivalstveno najštevilčnejša Mestna občina Ljubljana (Slovenske
regije v številkah, 2009).
Slika 1: Občine v LUR-u po številu prebivalcev v prvem polletju 2008.

Vir: SURS, 2009.
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Visoka razvitost centralnih in storitvenih dejavnosti, gospodarska razvitost, ugoden
geostrateški položaj na križišču evropskih prometnih koridorjev in koncentracija delovnih
mest, so le nekateri izmed dejavnikov za postopno rast in veliko zgostitev poselitve v LUR-u.
Regija je imela v zadnjih letih vseskozi najvišji selitveni prirast v Sloveniji. V medpopisnem
obdobju 1991–2002 je zabeležila 5,3 % rast prebivalstva in kar dvakratno presegla državno
povprečje. Območja zgostitve prebivalstva se nahajajo ob cestah V. oziroma X. evropskega
prometnega koridorja. Zaradi procesov suburbanizacije (širjenje sodobnih oblik naselij z
manjšo gostoto poselitve na vplivnem območju mest) in dezurbanizacije (selitev prebivalstva
iz urbanih na ruralna območja) pa se število prebivalcev v glavnem mestu Slovenije
zmanjšuje. Prebivalstvo Ljubljane se je zaradi nižje cene zemljišč, povečanja mobilnosti,
finančnega blagostanja ter želje po življenju v mirnejšem primestnem okolju pričelo
preseljevati v ostala naselja znotraj LUR-a. Kljub dejstvu, da se število prebivalcev v robnih
občinah povečuje, se v gostoti poselitve znotraj občin še vedno pojavljajo velike razlike
(Regionalni razvojni program LUR, 2003; Rebernik, 2008).
Kot je razvidno s Slike 2 je znotraj LUR-a najgosteje poseljen osrednji del regije, območje
Mestne občine Ljubljana. To je območje večje gostote poselitve, pogostih prometnih zastojev
in posledično večjih negativnih vplivov na okolje. Znotraj LUR-a so najredkeje poseljene
nekatere občine južnega (občini Dobrepolje in Velike Lašče), severnega (Moravče, Dol pri
Ljubljani) in zahodnega (Horjul, Borovnica) dela regije. Naselja v omenjenih in ostalih
občinah praviloma delujejo kot spalna naselja za prebivalce, ki dnevno potujejo na delo v
Ljubljano ali katero od ostalih gospodarsko pomembnejših območij v regiji.
Slika 2: Selitveno gibanje v občinah Ljubljanske urbane regije leta 2003.

Ljubljana

Vir: Regionalni razvojni program LUR, 2003; Karta: Oikos d. o. o., 2005.
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2.3. MESTNA OBČINA LJUBLJANA (MOL)
Mestna občina Ljubljana (MOL) je kulturno, gospodarsko in politično središče Slovenije.
Središče MOL je mesto Ljubljana, glavno mesto Republike Slovenije. Na področju MOL-a
deluje 17 četrtnih skupnosti: Bežigrad, Center, Črnuče, Dravlje, Golovec, Jarše, Moste, Polje,
Posavje, Rožnik, Rudnik, Sostro, Šentvid, Šiška, Šmarna gora, Trnovo in Vič (Mestna občina
Ljubljana, 2009a).
Prometni sistem Ljubljane ni zgolj mestnega, temveč tudi širšega regionalnega in
mednarodnega pomena, saj leži na križišču V. in X. evropskega koridorja. Križišče se nahaja
znotraj t. i. Ljubljanskih vrat, na približno kilometer širokem prehodu med Golovcem,
Ljubljanskim gričem ter Šišenskim hribom, in povezuje Srednjo Evropo z Jugovzhodno
Evropo (V. koridor) ter Panonsko nižino s Sredozemljem (X. koridor) (Regionalni razvojni
program LUR, 2003).
Za MOL je značilna visoka in še vedno naraščajoča motorizacija, ki se kaže predvsem v
trajnem povečanju motornih vozil. Število motornih vozil se je tako od 114.832 (1985), preko
135.567 (1996) do 159.720 vozil (2005) povečalo za približno 30 %. Podatki kažejo, da je v
MOL-u na 1.000 prebivalcev registriranih 481 motornih vozil, kar predstavlja 2,1 osebnega
avtomobila na prebivalca. Število v MOL-u registriranih tovornih motornih vozil se letno
giblje okoli 10.000 vozil (Ljubljana 2007, 2007).

2.4. OŽJE MESTNO SREDIŠČE LJUBLJANE
Mestno središče Ljubljane je obkroženo z notranjim cestnim obročem, katerega del so:
Tivolska cesta, Trg osvobodilne fronte, Masarykova cesta, Šmartinska cesta, Njegoševa cesta,
Roška cesta, cesta Za Gradom, Karlovška cesta, Zoisova in Aškerčeva cesta ter Trg
mladinskih delovnih brigad do Tivolske ceste. Z uredbo o Ureditvi območij za pešce v Mestni
občini Ljubljana (Ur. l. RS št. 33/08) so znotraj ožjega mestnega središča opredeljena
»Območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa« ter »Območja za pešce z
omejenim lokalnim prometom«.
Raziskovano območje prostorov potrošnje in analize dostav blaga v mestnem središču
predstavljajo povezana območja za pešce ožjega mestnega središča. To so:






Čopova ulica s Prešernovim trgom,
Nazorjeva ulica z Ajdovščino,
območje Cankarjevega in Hribarjevega nabrežja z Wolfovo in Stritarjevo ulico,
Mestni ter Stari trg in
območje Vodnikovega ter Pogačarjevega trga (ljubljanska tržnica).
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Slika 3: Satelitski posnetek ožjega mestnega središča Ljubljane z imeni ulic

Vir: Spletni zemljevid Google, 2009.
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3. TEMELJNI TEORETSKI KONCEPTI
Za lažje razumevanje tematik, povezanih s prostori potrošnje v mestnem središču Ljubljane,
opredeljujemo osrednje teoretske koncepte s področja urbane sociologije in sociologije
potrošnje, povezane z mesti, mestnimi središči in urbanizmom.

3.1. MESTO IN MESTNA SREDIŠČA
Za Marxa poteka ustvarjenje družbenega bogastva v kapitalizmu preko procesiranja kapitala.
Z namenom neprestanega množenja kapitala se povečuje hitrost, ekstenzivnost in intenzivnost
njegovega kroženja, kar s časoma vključuje vse več izključno kapitalu podrejenih družbenih
skupin. Področja konkretnega dela tako počasi prehajajo v blagovno proizvodnjo, torej
abstraktno na trg usmerjeno delo. Ta proces se izraža v koncentraciji kapitala na eni ter v
napredujočem procesu razlaščanja na drugi strani, pri čemer nastajajo pasivni rentniki in
mezdni delavci. Z razvojem kapitalizma se množica slednjih stalno veča. Vse več jih namreč
dela pod prisilo privatne lastnine in »odtujenega dela«, ki je po Marxu izvor vsakršne
odtujitve in samoodtujitve. Marx hkrati z razvojem kapitalizma po svetu opisuje tudi procese
vedno večje koncentracije množice mezdnih delavcev v mestih. Mesto je tako osnovni sistem
odtujevanja, ki temelji na kolektivni potrošnji (Engels, Marx, 1969, 580–590).
Uršič (2003) Durkheima uvršča med raziskovalce tesno prepletenih sistemov, ki naj bi
moderno družbo, organizirano na delitvi dela, umestili nekje med koristi posameznika in
države. Durkheim namreč predstavi dve vrsti družb, od katerih ima vsaka sebi lastno obliko
povezovanja. V prvem primeru gre za obliko »mehanske solidarnosti«, ki temelji na omejeni
delitvi dela in gre za majhne družbene skupine. V njej so ljudje močno povezani, delujejo
podobno in imajo skupno kolektivno zavest. Drugi tip povezovanja, »organska solidarnost«,
pa bolj ustreza okolju mesta, saj je družba organizirana bolj kompleksno in poteka širša
delitev dela. Durkheim pri analizi organske solidarnosti v mestu opaža odtujenost, ki je
neregulirana s strani družbe in družbenih vrednot. Zavzemal se je za vzpostavitev razmer
družbene solidarnosti, ki bi združevala individualizem in kolektivizem (Uršič, 2003, 28).
Georg Simmel v poglavju Velemesta in mentalitete knjige Izbrani spisi o kulturi (2000)
opisuje mesto kot območje nekoliko zadržanih, otopelih, brezčutnih posameznikov, kar je
posledica nadvse bogatih diverzificiranih impulzov, ki jih mesto ponuja na vsakem koraku
(Simmel v Uršič, 2003, 29). Ker je človekova zavest stimulirana na podlagi razlik med
trenutnim in predhodnim vtisom, sta tempo in raznolikost mesta tista elementa, ki dojemanje
prebivalcev mest razlikujeta od prebivalcev malomeščanskih naselij. Meščan se na dražljaje v
mestu namesto z duševnostjo odziva z razumom. Ta privede do nivoja najvišje medsebojne
odtujenosti, najosebnejše subjektivnosti in zadržanosti prebivalcev mest. Kljub vsemu pa v
nasprotju z majhnimi, tradicionalnimi, podeželskimi skupnostmi mesto omogoča razvoj,
izražanje in zadovoljevanje najbolj skritih in osebnih individualnih teženj. Spodbuja tudi
različnost in unikatnost (Simmel, 2000, 159–172). Kot trdi Uršič (2003) se je Simmel
približal vprašanju potrošnje v mestu. Denarna ekonomija naj bi bila najpomembnejši način
izražanja »racionalnosti in intelektualizma v mestu«. S tem ko je Simmel denar ter intelekt
povezal pri izražanju odnosa do ljudi in stvari, je želel poudariti predvsem vsestransko
prepletanje potrošnje, ekonomije in vsakdanjega življenja v mestu (Uršič, 2003, 30).
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Hočevar (2000) je analiziral dinamiko razvojnih sprememb mest v razmerah novodobne
krepitve povezovanja (povečevanja dostopnosti) in slabitve teritorialne opredeljivosti
sodobnih globalnih in postkapitalističnih mest. Avtor je ugotovil, da razširjanje prostorskočasovne dostopnosti v svetovnem in globalnem merilu zahteva temeljito spremembo v
pojasnjevanju družbeno-prostorske organizacije sodobnih mest, in sicer tako na ravni
delovanja (urbanega) sistema kot tudi na ravni prostorskih praks posameznikov in skupin.
Mesta kot družbeno-prostorske entitete po njegovem postajajo vse bolj neteritorialni sistemi –
sistemi akterjev. Mestna središča postajajo vse bolj fleksibilen in razpršen sistem urbanih
akterjev in ne več prostorsko zamejena ter fiksna administrativna določenost. Cilj urbanih
akterjev je običajno hitra rast in pospešen razvoj posameznih delov mesta, kar lahko spremlja
želja po povečanju lastnega dobička (Hočevar, 2000).
Če se vprašamo, kaj je negativna posledica hitre rasti in zgoščevanja trgovskih in poslovnih
funkcij v mestnem središču in njegovem obrobju, nam Jakhel (1979) ponudi odgovor.
Mestno središče po njegovem premami poslovneže in potrošnike, ki izpodrivajo pomembne
funkcije, vitalnega pomena za družbeno delovanje mesta. Pri tem gre predvsem za proces
»citizacije«, ki jo na najenostavnejši način lahko opišemo kot proces zmanjševanja
raznovrstnih mestotvornih funkcij v središču mesta na račun povečevanja trgovskih in
poslovnih površin (Jakhel v Uršič, 2003, 34). Glavni namen Jakhlovih del je prikazati
pojmovanje »urbanosti« ter pomena ideološke, politične in ekonomske volje pri prenovi
mestnih središč v sodobni kapitalistični družbi. Jakhel je dokazal, da »city« (katerega izraz
predstavlja mestno središče City v Londonu) s preurejanjem mestnih središč izgublja svojo
funkcijo kot »eksistenčno središče javnega življenja«, kot zbirališče in »forum« skupnosti
enakopravnih občanov. Ta pojem opredeli kot »izginjanje urbanosti« (Jakhel, 1979).
Mušič v predgovoru Jakhlove (1979) knjige med sociološkimi problemi, ki so še posebej
povezani s središčem mesta, izpostavi anonimnost in odtujenost kot dve strani istega
problema. Ta se kaže v relaciji med človeškim bitjem in centrom večjega mesta ter v sami
socialni segregaciji (Mušič v Jakhel, 1979, 17).
Značilnosti postmodernih elementov mest se je v delu Postmodernizem dotikal tudi Jameson
(2001). Po njegovem je postmodernistični prostor kot prostor evforičnosti, v katerem se je
bistven element mesta, življenje mesta samega, poslabšal in razpadel. Tako kot je v
postmodernističnih filmih, s pojavom novih zvezdniških igralcev, z odsotnostjo osebnosti in
»aure« igralcev prišlo do »smrti subjekta«, tudi nova obmestna nakupovalna središča ne
posedujejo enake »aure« prostora kot jo ima samo mestno središče (Jameson, 2001, 29–42).
Kljub spremembam, ki jih je obdobje postmodernizma imelo na oblikovanje zgradb (kot
primer Jameson opisuje hotel Westin Bonaventure v novem centru Los Angelesa), je mestno
središče spremembam navkljub ohranilo svojo specifično zgodovinsko »auro« (Jameson,
2001, 48–56), ki jo uspešno ne uspe posnemati nobeno primestno nakupovalno središče. Z njo
mestno središče uspešno predstavlja prostor sprecifične potrošniške izkušnje in s tem
privablja obiskovalce.
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3.2. URBANOST IN URBANIZEM
»Napačno bi bilo misliti, da obstaja enotno mnenje o tem, kaj je urbano. Priznati si moramo,
da razlike obstajajo in da natančna narava tega razlikovanja obstaja problem. Razlika med
različnimi koncepti je prej razlika med različnimi načini vstopanja in pogleda na urbano,
kakor pa med predpostavkami glede na vsebino (Giedion v Černe 2007, 96–97).«
Uršič (2003) navaja, da urbanost zajema veliko pomembnih, a očem skritih, nevidnih
aspektov, zato jo je težko definirati tako, da bi bili rezultati meritev objektivni. Vprašanje
urbanosti zadeva prostor kot družbeno dimenzijo in zajema emocije, naključnost in možnost,
kompleksnost in različnost ter soobstoj protislovij na istem prostoru. Urbanost se skozi čas
spreminja, tako na ravni dneva kot na ravni posameznih letnih časov ali zgodovinskih
obdobij, in vsebuje kaotične procese, ki jih zaznamuje nelinearnost vzrokov in učinkov.
Emocije, ki se odvijajo znotraj mest in mestnih središč, je težko spremljati razumsko, kar je
pomenilo, da so bile pri analizah prostora do začetka devetdesetih let odrinjene na stran.
Trdimo lahko, da so emocije, preko občutenja in počutja posameznika, v veliki meri vplivale
in še vplivajo na razvoj mesta. Posameznik za obisk namreč izbere prostore, v katerih se
počuti dobro, sproščeno in mu omogočajo visoko stopnjo zadovoljstva (Uršič, 2003, 9). V
knjigi Urbani prostori potrošnje Uršič uspešno poveže emocije z nakupovanjem in prostore
kulturne potrošnje na mestnem obrobju Ljubljane, za katere lahko rečemo, da imajo
neposreden vpliv tudi na doživljanje emocij ter urbanosti v mestnem središču.
V zborniku The City reader v članku Urbanism as a way of life Wirht (1996) opisuje, da
urbanizem niso le materialni elementi posameznega mesta, temveč je urbanizem tudi sestoj
prebivalcev mesta in njihovih značilnosti, ki odražajo mesto. Urbanizem tako sestavljajo trije
medsebojno povezani elementi: naravna rast ter gibanje prebivalstva (upad rodnosti v
mestih, imigracija in emigracija, sobivanje različnih etničnih skupin znotraj mesta, … ),
urbanizacija kot način življenja (zmanjševanje pomena družine, tanjšanje sorodstvenih vezi,
izginjanje pomena sosesk in upad socialne solidarnosti) in povezovanje na podlagi
ekonomskih, političnih, religioznih ali kulturnih podobnosti in interesov (Wirth, 1996, 189–
197).
Debord (1999) opredeljuje urbanizem kot moderno inačico nenehnega prizadevanja za
ohranjanje razredne oblasti. Delo urbanizma je vzdrževanje koncentracije delavcev in hkrati
preprečevanje tudi najmanjše možnost, da bi lahko prišlo do nevarnega združevanja. Vse
oblasti, ki so se vzpostavile po francoski revoluciji, so si tako prizadevale izboljšati sredstva
za ohranjanje uličnega reda, da so navsezadnje zatrle ulico. Urbanizem, ki teži k izolaciji,
mora obenem nadzirati integracijo delavcev v skladu z načrtovanimi potrebami produkcije in
potrošnje. Vključevanje v sistem mora zajeti izolirane posameznike kot tudi skupaj izolirane
posameznike. To je mogoče z gradnjo tovarn, kulturnih domov, počitniških naselij in velikih
stanovanjskih naselij po meri navideznih skupnosti (Debord, 1999, 115). Enak namen
vzdrževanja tovrstnih skupnosti ima tudi gradnja prostorov potrošnje. Nakupovanje mora
potrošnik doživeti kot individualizirano, a še vedno občuteno kot kolektivno in izjemno
doživetje. Prostori potrošnje mestnega središča predstavljajo zaokroženi sklopi enovite
potrošniške izkušnje, ki ga prostori potrošnje primestnih nakupovalnih središč poskušajo
kopirati, a jim za to manjka avtentična »aura« pravega mestnega središča.
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Pickvance (1985) opisuje, da obstajajo tri različne značilnosti urbanega: kolektivna potrošnja,
lokalni politični procesi in prostorska bližina. Kot najpomembnejšo značilnosti izpostavi
lokalne politične interese, ki so odvisni od hitre urbanizacije, političnih odzivov na
naraščajočo mobilnost, vloge delavskega razreda v širjenju mest in specifičnih ekonomskih
ter socialnih značilnosti posameznega mesta (Pickvance v Urry, 1995, 13).

3.3. POTROŠNJA
»Teorije potrošništva poudarjajo različne zgodovinske aspekte, ki so pripeljali do kulturne
spremembe; skupni element raznolikega sociološkega interesa za fenomen potrošništva pa je,
da potrošništva ne moremo razložiti zgolj z utilitarno ekonomsko razlago menjave (Bocock v
Vidmar Horvat, 2004, 59).« Dejavnost porabe ima namreč globok družbenokulturni pomen in
je zato ne smemo opazovati zgolj ekonomsko. Blago je pomembno tudi zaradi simbolnega
pomena in ne le zaradi pomena notranje zadovoljitve nakupa blaga (Campbell, 2001, 80).
Ena izmed teorij, katere namen je odtehtanje nezmožnosti ekonomske teorije pri
pojasnjevanju nastanka potreb, je manipulacionizem. To je pogled po katerem porabnike v
potrebo po izdelkih »prisili« delovanje zunanjih dejavnikov. Pogled je bil oporni kamen
standardne porabniške revolucije v 18. stoletju in je nasprotje instinktivizma. Po njem naj
ljudje ne bi imeli vnaprej oblikovanih nagnjenj, po katerih se ravnajo pri uresničevanju ciljev,
ampak naj bi bili motivacijsko prazni in bi jim potrebe »vbrizgalo« šele oglaševanje samo
(Campbell, 2001, 75–76). Po Judith Willimson v knjigi Decoding advertisments (2002) sta
cilj in naloga oglaševanja ta, da sredstvu, ki ga oglašuje, daje pomen, medtem ko dobrinam in
ponudbam, ki jih reklamira, daje identiteto. Slednje danes imenujemo trženje (ang. branding).
Reklame ustvarijo strukture za prevajanje iz sveta stvari v svet ljudi in obratno. Njihov namen
je povezati določen tip uporabnika z določenim tipom produkta, kar napravijo s pomočjo
simbolnega. Avtorica to formalno strukturo imenuje referenčni sistemi (ang. referent system),
ki ideološke sisteme predstavljajo konsenzualno povezane izven reklamiranja samega
(Williamson, 2002). Campbell poda tri razloge, zakaj teorija manipulacionizma ne more biti
pravilna: oglaševanje je le del skupka vplivov (sem sodijo še dejavnosti ostalih skupin in
ustanov z različnimi interesi: cerkve, vladne službe, …), vpliv sporočila oglaševanja je
odvisen od dovzetnosti sprejemnika za medije (kot blago ima tudi medij svoj trg) in slednjič
je, kot pravi Campbell, dovolj dokazov, da porabniki ne »sprejemajo« ali goltajo tržnih
sporočil brez pomisleka in selektivnosti (Campbell, 2001, 75–77).
Kot je v knjigi The Theory of the Leisure Class opisal Veblen naj bi imela poraba blaga,
poleg splošno priznane naloge zadovoljevanja potreb, tudi vlogo kazalca človekove ravni
bogastva ali »denarne moči«, kar naj bi bil prvovrsten kazalec družbenega statusa (Campbell,
2001, 80). V besedilu z naslovom Razkazovalna potrošnja, Veblen (1998) pravi, da je »/…/
osnova, na kateri v vsaki moderni industrijski družbi počiva ugled, finančna sposobnost.
Sredstva za razkazovanje finančne sposobnosti in s tem dobrega imena pa so brezdelje in
razkazovalna potrošnja dobrin (Leskovec o Veblen, 1998).« Ker naj bi bili obe metodi
»moderni« vse tja do najnižjega sloja, se z namenom posnemanja višjega sloja (s strani
nižjega sloja) in ohranjanja po večini podedovanega statusa (s strani višjega sloja) trošijo
materialne dobrine in prosti čas. Potrošnjo gre razumeti kot posledico družbenega razvoja in
kot mehanizem ohranitve obstoječih družbenih razlik (Veblen, 1998).
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Na ključno vlogo človekove zmožnosti čustvovanja v razvoju modernega potrošništva
opozarja Campbell. Povezuje emocionalni hedonizem (nova oblika hedonizma, ki ni več
omejena in povezana s posebnimi aktivnostmi, kot sta uživanje hrane in pijače) s pojavom
romantične etike poznega 18. in zgodnjega 19. stoletja, ki izhaja iz protestantske etike 17. in
18. stoletja. Svojo tezo Campbell utemeljuje z analizo novega religioznega razvoja,
razcepitvijo protestantske etike na racionalistično kalvinistično linijo in pietizem, ki je
pospeševal spodbujanje in izkazovanje čustev kot znaka kreposti (Campbell v Šadl, 1998).
Razvil se je emocionalistični način življenja, ki je s časoma vodil v sentimentalizem in v
19. stoletju v romanticizem. Z občutenjem romanticizma se je na blago, izdelano v hkratnem
času prehoda v kapitalizem, projiciral idealiziran užitek. Ta se je razvil v sanjarjenju in
hrepenenju posameznikov po vedno novih izdelkih (Campbell, 2001, 316). Kot ugotavlja
Vidmar Horvat izhaja Campbellova teorija potrošništva prav iz opažanja o »romantičnosti«
kot potrebni komponenti sodobnega oglaševanja. Romantičnost predstavlja duhovni
kontinuum, ki presega okvir sodobne marketinške iznajdbe, saj se njeni začetki nahajajo na
prehodu iz predmoderne v industrijsko družbo (Vidmar Horvat, 2004, 60–61). Campbell tako
opisuje konstruiranje procesov sodobnega porabništva, a se ne opredeljuje do oblikovanja
potrošniških identitet, ki jih lahko ustvarja potrošnja v specifičnem prostoru. Z razliko od
potrošnje v primestnih nakupovalnih središčih, je potrošnja v mestnem središču podprta z
občutkom nakupovanja blaga specifične vrednosti. Ta občutek izoblikuje zgodovinska »aura«
mestnega središča, ki jo potrošniku uspešno posredujejo prostori potrošnje in s tem oblikujejo
posebno potrošniško izkušnjo mestnega središča, ki jo nakupovalna središča na mestnem
obrobju poskušajo, a ne zmorejo ustrezno kopirati.

3.4. PROSTORI POTROŠNJE
»V začetni fazi razvoja mest, od atenskega demokratičnega polisa in antičnega Rima prek
renesančnih italijanskih mest do srednjeveškega hanzeatskih mest, so prostori potrošnje v
mestnem središču vedno veljali za nujen mestni element brez katerega urbana struktura ne
funkcionira. K visoki koncentraciji trgovskih dejavnosti je sodil tudi živahen mestni utrip in
raznovrstne prostočasne dejavnosti (Uršič, 2003, 23).«
Lewis Mumford prikaže prostore potrošnje kot ene izmed osnovnih elementov, na katerih
temelji razvoj mesta. Šele z nastankom tovrstnih prostorov v središčih naselij so se lahko
razvili drugačni in kompleksnejši načini bivanja, ki so mesto po organizaciji življenja
dokončno ločili od podeželja (Mumford v Uršič, 2003). Prostore potrošnje so v začetni fazi
razvoja mest predstavljale predvsem velike koncentracije trgovin v središču mesta.
Pod pojmom prostori potrošnje (ang. coinsuming places) lahko razumemo različne kategorije
potrošnje. Kot trdi Urry (1995), je namen prestrukturiranja prostorov v tem, da prostor
postane prostor potrošnje v katerem sta storitev in blago primerjana, ocenjena, kupljena in
uporabljana. Prostori so že sami po sebi namenjeni vizualni potrošnji. Lokalnemu
prebivalstvu in obiskovalcem so zagotovljene različne storitve potrošnje. Prostori so lahko
potrošeni dobesedno: kar se ljudem zdi, da je značilno za prostor (industrija, zgodovina,
stavbe, literatura, okolje), je izpraznjeno, porabljeno in izrabljeno z njegovo uporabo. Zgodi
se lahko celo, da skupnost povzame popolnoma vso identiteto posameznega prostora, kar
pomeni, da ta prostor postane »all consuming« prostor. To je razvidno iz aktivnosti, gostote
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obiska, prireditev ter turistov, ki se vse združujejo na enem kraju (Urry, 1995). Med prostori
potrošnje obstaja velika tekmovalnost z namenom, da se predstavijo kot privlačni
potencialnim investitorjem, stanovalcem ali turistom, da se promovirajo, da prodajajo sebe
kot storitev in kot prostor velikih sposobnosti (Karns, Philo v Urry, 1995, 23). Bolj kot se
tanjšajo meje med različnimi prostori potrošnje, večja je tendenca po tem, da postajajo
zanimivejši za kapital (Harvey v Urry, 1995, 23). Kot pravi Urry, so mesta skupnost
posameznikov, ki proizvajajo, da potrošijo, da lahko ponovno proizvajajo. Ta produkcija je
nujno lokalna in je v osnovi mišljena za lokalni trg (Urry, 1995, 86). Mestna središča tako za
potrebe lastnega preživetja vzpostavljajo in stalno vzdržujejo prostore potrošnje, ki morajo
nuditi enovito potrošniško izkušnjo ter tako privabiti potencialne potrošnike.
V poglavju Veleblagovnica in blago knjige Simulaker in simulacija (1999) Baudrillard
opisuje veleblagovnice na mestnem obrobju kot »hiperprostor« blaga, kjer nastaja nova
družbenost. Velika mesta so namreč v približno enakem stoletju doživela rojstvo generacije
velikih in modernih trgovin na obrobju mesta, ki pa naj ne bi pretresle ustaljene urbane
strukture mesta. Zgodilo se je ravno to. Kot pravi Baudrillard z rastjo tovrstnih »obmestnih
središč«, v mestu ne moremo več govoriti o enakomernem premeščanju funkcij (trgovina,
delo, znanje, prosti čas) znotraj mesta, temveč le še o modelu popolne dezintegracije in
nedoločenosti funkcij samega mesta. Medtem ko je mestna tržnica kot prostor potrošnje
nastala v mestnem središču na stičišču mesta in podeželja, je prostor potrošnje na mestnem
obrobju nastal na stičišču mesta in avtocestnih obročev. Na primeru simulacije Baudrillard
nova obmestna središča predstavi kot prostore potrošnje, lahkotnosti in »hiperrealnosti«, ki s
pomočjo reklamnih panojev in manipulacije predstavljajo model nadzorovane socializacije
(Baudrillard, 1999, 95–99).
K razumevanju prostorov kulturne potrošnje v Ljubljani je veliko prispeval Uršič s knjigo
Urbani prostori potrošnje (2003). Na podlagi analize prostora kulturne potrošnje primestnega
nakupovalnega središča Blagovno trgovskega centra (BTC) je Uršič dokazal, da razlogi v
spremembah obiskanosti prostorov potrošnje mestnega središča in obrobja temeljijo predvsem
na spremembah v strukturi motorizirane dostopnosti posameznih mestnih območij ter
drugačne ponudbe blaga, storitev in prostočasnih dejavnosti. V sklopu reorganizacije BTC-ja
je bil namreč spomladi 2001 odprt večnamenski kino Kolosej, ki je intenzivno preusmeril tok
obiskovalcev kina iz mestnega središča na mestno obrobje. Sočasno je obisk kinodvoran v
mestnem središču upadel, v nakupovalnem središču pa so se pričele razširjati dodatne
spremljevalne ponudbe prostočasnih aktivnosti, ki so obiskovalce uspele zadrževati do poznih
popoldanskih ur. Mestnemu središču tega v zadnjem desetletju, z izjemo masovnih prireditev
in praznovanj na prostem, ni uspelo napraviti (Uršič, 2003).
Kljub upadu privlačnosti mestnih središča in upada obiska v 19. in 20. stoletju pa je potrebno
omeniti, da je mestno središče v zgodovini predstavljalo pomemben element proizvodnje in
potrošnje materialnih dobrin. Zgodovinski razvoj podobe mestnih središč ter formiranje
specifičnih prostorov potrošnje večine evropskih mest opisujemo v naslednjem poglavju.
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4. MESTA SKOZI ZGODOVINO
»Današnja zgradba in podoba mestnih naselij sta rezultat njegovega zgodovinskega razvoja.
Za razumevanje sodobnega mesta je zato potrebno tudi poznavanje in razumevanje
zgodovinskega orisa in procesov, ki se odražajo v mestnem prostoru še dandanes (Bole, 2008,
38).«
Z namenom poznavanja razvoja mest in prostorov potrošnje v sledečem poglavju opisujemo
kronologijo razvoja mesta kot ga opredeljujejo avtorji, ki mesta vidijo kot središča produkcije
in trošenja kapitala. Med njih lahko umestimo Mumforda (1969), poglavitnega avtorja, ki se
je ukvarjal z razvojem mest. Razporeditev obdobij razvoja mest navajamo po knjigi Urbana
geografija, v kateri Rebernik (2008) opisuje urbanistični razvoj mest od njihovega začetka
do današnje dobe.

4.1. NASTANEK IN RAZVOJ MEST
Urbana revolucija je pogojena z določenimi okoliščinami oz. predpogoji. Ducanan navaja
štiri predpogoje, ki so omogočili nastanek prvih mest:





»Prebivalstvo: stalna naselitev dovolj velikega števila prebivalstva na določenem
prostoru.
Okolje: značilnosti naravnega okolja (površje, podnebje, vodne razmere, prsti), ki
omogočajo razvoj produktivnega kmetijstva.
Tehnologija: razvoj kmetijske tehnologije in namakalnih sistemov, na osnovi katerih se
pojavijo viški v proizvodnji hrane.
Družbena organizacija: nastanek države, državne uprave in vojske kot začetek
socialnega razslojevanja (Ducanan v Rebernik, 2008, 19).«

Obstajajo številne teorije o nastanku prvih urbanih civilizacij, ki poskušajo razložiti
poglavitne vzroke in dejavnike pri nastanku mest. Za celotno razumevanje okoliščin, ki so
pripeljale do oblikovanja urbanih družb, je potrebno upoštevati vse teorije. Te teorije so:
hidravlična teorija, ki poudarja pomen namakalnega kmetovanja ob velikih rekah, ekonomska
teorija poudarja predvsem pomen trgovine na večje razdalje, vojaška teorija, ki poudarja
pomen obrambe pred zunanjim sovražnikom in verska teorija, katere glavni element za
nastanek mest je pomen oblikovanja religiozne elite (Rebernik, 2008, 20).
Kot pravi Pirenne (1956) se še v nobeni civilizaciji doslej ni razvilo mestno življenje
neodvisno od trgovine in obrti. Tega osnovnega dejstva ne razmahne niti razlika v podnebjih,
narodih, verah niti razmak v dobah nastanka mest. Mestno naselje ne more obstajati brez
uvoza živil in ostalih potrebščin, ki jih dobiva od zunaj. Toda takemu uvozu mora po drugi
strani odgovarjati izvoz obrtnih in industrijskih izdelkov, ki predstavlja trenutek ravnovesja in
protivrednosti. Na ta način se med mestom in njegovo okolico ustvarja sistem medsebojnih
uslug. Trgovina in obrt sta dve potrebni dejavnosti, ki sistem medsebojne odvisnosti
vzdržujeta (Pirenne, 1956, 74).
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Po Mumfordu (1969) naj bi bila za nastanek mesta iz vasi odločilna »zunanja spodbuda«, ki
je povzročila spremembo v produkciji blaga in povečanju proizvodnje. Zunanja spodbuda je
bila nova sestava vaške skupnosti iz številnega različno dejavnega prebivalstva. Z delitvijo
dela se v mestu niso več nahajali le lovec, pastir in kmet, temveč tudi npr. rudar, gozdar in
ribič. Njihov presežni produkt je služil za menjavo na trgu in s tem pomagal pri premiku
družbe stran od družinske samozadostnosti. Menjava surovin, izdelkov in znanja je vplivala
na velikansko razširitev človeških sposobnosti, mobilizacijo delovne sile, zvez na večje
razdalje, razcvet izumov ter vzpon poljedelstva in gradbeništva. Presežni proizvod je tako
služil menjavi na trgu, prostori potrošnje (oz. prostori trgovanja in menjave) pa so se skladno
prepletali z mestom kot prostorom koncentracije preseženega družbenega proizvoda
(Mumford, 1969). Širjenje trgovanja je povzročilo nepovratno racionalizacijo agrikulturne
industrije stran od kmetovanja kot »načina življenja«. Čeprav je organiziranost kmetovanja
kot »posla« privedlo do privatne lastnine ter nadaljnjega širjenja mest (Newby v Urry, 1995,
78), pa so se mesta dokončno uveljavila šele s četrto delitvijo dela, izoblikovanjem upravnega
in vojaškega aparata (Vrišer, 1984, 19).

4.2. EVROPSKA MESTA OD SREDNJEGA VEKA DO INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE
Druga razvojna faza mesta se veže na antično dobo, ko je v mestih nastala aristokracija,
uprava in vojaštvo. Mesta so postala politična središča bližnje in daljne okolice ter vse
pogosteje sinonim za državo, polis (Vrišer, 1984, 19). V srednjem veku pride v Evropi do
vzpona krščanstva in vzpostavitve fevdalnega družbenega reda, v katerem se je antična urbana
tradicija v Evropi skoraj popolnoma prekinila. Šele z umiritvijo političnih razmer, nastankom
centralistično vodenih držav, ponovnim dvigom produktivnosti kmetijstva, viškom hrane za
mestno prebivalstvo ter krepitvijo trgovine in obrti, se je med 11. in 14. stoletjem
»srednjeveška urbanizacija Evrope« lahko nadaljevala. V času srednjega veka je bil za sam
razvoj mesta pomemben element pridobitev t. i. mestnih pravic. Poleg ostalih pravic so te
obsegale obvezen tranzit s prodajo blaga, mitnine, lastno vojsko, sodstvo, denar, pravico do
mestnega obzidja s posadko ter oprostitev od tlake (Pogačnik, 1999; Rebernik, 2008).
Po renesančni prenovi evropskih mest je prišlo do pomembnega napredka ob koncu 17. in
začetku 18. stoletja. K temu je pripomogel merkantilistični gospodarski sistem, pomorstvo in
nove kolonije, prav tako pa so se mesta z namenom povečanja svoje moči pričela povezovati
z državno upravo (Vrišer, 1984).
Kot pravi Uršič (2003) je za prostore potrošnje pomembno obdobje francoske revolucije po
kateri se je zgodil prvi kulturni preobrat, ki je prostore potrošnje približal ljudskim množicam.
Kulturni prostori so se pričeli postopoma odpirati različnim družbenim razredom. Kultura se
je pričela povezovati z množičnostjo. Z odpravo fevdalnih sistemov in prirojenih plemiških
statusov se je pričelo postopno zmanjševanje razlik med življenjskimi stili posameznikov, to
pa je vplivalo na razumevanje kulture (in hkrati tudi potrošnje) v vsakdanjem življenju (Uršič,
2003, 14).
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4.3. MESTO V DOBI INDUSTRIALIZACIJE
Z industrijsko revolucijo, katere podlaga sta bila socio-ekonomska pojava deagrarizacije in
industrializacije, je ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja prišlo do pomembnega preobrata v
razvoju mest. Hkrati z »demografsko« je nastopila tudi »urbana eksplozija« (Vrišer, 1984).
Mesta so se prostorsko razširila in dobila nove funkcije, kar se je odražalo v njihovi notranji
zgradbi. Velik del mesta so pričele zasedati tovarne, skladišča in drugi industrijski objekti. V
mestu so se poleg trgovine pričenjale širiti nove poslovne in finančne dejavnosti (Rebernik,
2008).
Kot Uršič (2003) povzame po Mumfordu se je v tem času pojavila potreba po urbanem
širjenju in razvoju predvsem na strani trgovcev, bankirjev, lastnikov posesti ter ostalih
predstavnikov kapitalizma. Ti so s svojimi dejanji primarno skrbeli za povečanje lastnega
kapitalskega donosa, izboljšanje življenja v mestu je bila pa njihova sekundarna skrb. To
dokazuje dejstvo, da so jim mesta ponujala svoje najboljše prostore in s tem pospeševala
trgovino, investicije in povečanje profita. Zgradbe, ki so prvotno služile oblastnikom, so bile s
strani mesta izrabljene za privabljanje kapitala v mesto in povečanje ekonomske
koncentracije. Zastopnikom kapitala je bila pri oblikovanju mest ponujena absolutna svoboda.
Ker svoboda prinaša tudi beg pred nadzorom in omejitvami, pa je mesto središče v tem črnem
obdobju prevlade kapitalizma utrpelo največjo škodo. Kapitalizem se je na poti k povečevanju
dobička izkazal kot rušilec starih kulturnih in družbenih institucij (propad rokodelskih
delavnic, sirotišnic, …), ki so pred njegovim prihodom opravljale storitve v družbeno korist
(Uršič, 2003, 22).
V delu Družba spektakla Debord (1995) opozarja na delitev dveh industrijskih revolucij. V
prvi se je blagovna oblast nad ekonomijo izvajala prikrito. Z industrijsko revolucijo,
manufaktursko delitvijo dela in masovno produkcijo pa je blago nastopilo kot sila popolne
kolonizacije družbenega življenja. Institucionalizirani družbeni delitvi dela ter formiranju
razredov je bil posvečen mistični red, preko katerega je oblast utemeljevala svoje mesto
(Debord, 1999, 35–39). Z nastopom »druge industrijske revolucije« se je odtujeni produkciji
pridružila še odtujena potrošnja, kot neodtujljiva dolžnost množic. Krog proizvodnje in
potrošnje je bil sklenjen, potrebno je bilo le še njegovo nemoteno obratovanje. S tem
razlogom politična ekonomija v proletarcu ni več videla delavca (ki mora prejemati
eksistenčni minimum za ohranjanje delovne sposobnosti), temveč človeka, ki obstaja tudi
izven delovnega časa. Kot piše Debort se »/…/ delavec, ki je bil doslej deležen le absolutnega
prezira [ … ] znajde v položaju, ko ga po končanem delu vsak dan obravnavajo kot odraslo
osebo in mu kot novopečenemu potrošniku z uslužno vljudnostjo izkazujejo spoštovanje
(Debord, 1999, 44).«
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4.4. POST-INDUSTRIJSKO MESTO
Mesto ob koncu sedemdesetih in začetku osemdesetih letih 20. stoletja zaznamuje
terciarizacija družbe. V tedanjih mestnih naseljih je terciarni sektor, kamor vključujemo
trgovino, promet, obrt in tudi zasebne ter javne storitve, pričel prevladovati nad sekundarnim
sektorjem (Bole, 2008, 45). Kot pravi Urry (1995) je do sprememb v mestih v takratnem
obdobju prišlo zaradi kolektivne potrošnje, prestrukturiranja mesta, nove mednarodne delitve
dela, porasta telekomunikacijske tehnologije ter vse večjega razločevanja med prostorom in
časom (Urry, 1995, 17).
V tem obdobju mesta se pojavi nova, t. i. terciarna ali postindustrijska faza urbanizacije,
katere glavni impulz je terciarizacija družbe in gospodarstva. Močno se poveča delež
storitvenih dejavnosti v strukturi družbenega proizvoda in strukturi zaposlenih (Rebernik,
2008, 46). Mesto pričenjajo opisovati kot »brezsrediščno« urbano formo, ki naj ne bi več
temeljilo na proizvodnji, temveč potrošnji, kar se odraža v nastanku številnih novih oblik in
lokacij potrošnje, večnamenskih kino dvoranah, nočnih klubih, zabaviščnih parkih, festivalih,
tržnicah in podobnem (Zukin v Rebernik, 2008, 49).
V postindustrijskem mestu so območja potrošnje postala poglavitni in najbolj dinamični del
mesta, ki s svojo strukturo, dizajnom in ponudbo spodbujajo k masovni potrošnji. Kot pravita
Taylor in Lang (Taylor in Lang v Rebernik, 2008, 49) so masovni prostori potrošnje
zasnovani za posameznika ter posamezne socialne in etnične skupine, t. i. »ciljne skupine
potrošnikov«. Postindustrijsko mesto je tako v primerjavi z industrijskim opredeljeno kot bolj
fleksibilno, kompleksno in razdeljeno mesto, ki je sestavljanka različnih etničnih enklav,
potrošniških niš in skupnosti (Taylor in Lang v Rebernik, 2008, 49).
Scott Lash v svojem delu Sociologija postmodernizma (1993) na primeru Pariza, Dunaja in
Berlina opisuje, da je do razkrojev temeljev, reda in stabilnosti (kot opisuje značilnosti
modernega mesta) prišlo zaradi zavrnitve zgodovine (prelom s prejšnjim historičnim in
historicističnim slogom), urbanizacije in razkroja stabilnega občutka za prostor in čas. To je
povzročila uporaba hitrega prometa, ki je pomenila velikansko spremembo v doživljanju
časovnosti, novi pestri urbani prostor pa je omogočal vsakokratno doživljanje večjega števila
in večje raznolikosti vtisov. Dodati je potrebno še eksplozijo nagonov, kot eksplozijo
naključnosti v svetu reda, in nasprotovanje prevladi meščanstva, ki jo je povzročila eksplozija
nižjih razredov na družbenem in političnem prizorišču (Lash, 1993, 205–208).
Opisanih značilnosti oblikovanja mest pa ne moremo posplošiti na primer mesta Ljubljane.
Zaradi specifičnega oblikovanja nastanka in razvoja mestnega središča Ljubljane v
naslednjem poglavju opisujemo njen razvoj od srednjega veka do današnjega časa.
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5. LJUBLJANA SKOZI ZGODOVINO
»Dediščina večine slovenskih mestnih naselij izvira iz srednjega veka, obdobja trgovanja, kjer
je središče gospodarske moči predstavljala mestna tržnica, locirana v mestnem jedru. S tem
razlogom je potrebno zgodovinski pregled ekonomske podobe slovenskih mest (o. p. in
potrošnje) začeti s srednjim vekom, obdobjem, ko je prevladovalo trgovsko mesto in se zaradi
Sloveniji značilnih razmer obdržalo do konca 19. stoletja (Bole, 2008, 38).«

5.1. SREDNJEVEŠKA LJUBLJANA
Trg z osrednjo tržno ulico je bil v številnih slovenskih mestih središče gospodarskega in
družbenega življenja. Poleg menjave lokalnih pridelkov in obrtnih izdelkov se je na njih
izmenjevalo predvsem blago med morjem (Benetkami) in Panonsko nižino (Slavonija,
Ogrska).
V srednjem veku se je v Ljubljani, stran od prvotnih naselbinskih jeder (Emona), med
grajskim gričem in Ljubljanico naselbinsko in gospodarsko najprej razvil južni del kasnejšega
»trojnega mesta«. To je bil predel z živahno menjalno in tudi že tranzitno trgovino, ki se sedaj
imenuje Stari trg. Njegov tržni in sejemski prostor se je odpiral proti današnjemu
Levstikovem trgu. To je bilo območje najgostejše srednjeveške poselitve. Ko je mestno
trgovanje preseglo okvire drobnega in lokalnega trškega trgovanja, se je po starotrški ulici do
Mestnega trga v 12. stoletju razvijal ves promet z Dolenjske proti Koroški, Zasavju ali
Štajerski, rečni promet pa je prevzel današnji Novi trg (Korošec, 1991, 24–25).
V 13. stoletju je bila Ljubljana že uspešno trgovsko mesto, saj je okoli leta 1300 postala sedež
Kranjske in s tem tudi sedež deželnih organov in avtonomnega plemstva (Bole, 2008, 39). V
skladu s statuti srednjeevropskih mest je Ljubljana skupaj z obrtnimi združenji (cehi) skrbela,
da se število obrtnikov ni povzpelo preko mestnih potreb. Meščanov, ki so potrebovali razne
obrtne usluge namreč ni bilo kaj dosti več kot pet tisoč, vsaj tretjina ljubljanskih prebivalcev
pa je opravljala podložniške službenosti mestni fevdalni in cerkveni gospodi (Korošec, 1991,
38–39).
V 15. in 16. stoletju je bilo trgovcev v Ljubljani tako malo, da niso uspeli organizirati lastnega
združenja in so se vključili v združenja v Celovcu ali v Gradcu. Leta 1515 so bili iz židovske
četrti na Novem trgu izgnani tudi podjetni Židje, ljubljanski »trgovčiči« pa naj bi zaradi tega
svobodneje zadihali (Korošec, 1991, 38–39). Tako je bilo v 16. in začetku 17. stoletja
trgovcev v mestu precej več. Nekateri so pričeli preprodajati robo preko skladišč v Trstu in
Ogrski. V času meščanske blaginje, ki je sledila turškim pustošenjem po deželi, je mesto
pričelo dobivati svoj odraz tudi v spremenjeni zunanji podobi ulic, trgov in predvsem hiš. Iz
ožjega mesta so izginile slamnate strehe, skednji in lope, ki so jih nadomestile meščanske
stanovanjske hiše (Korošec, 1991, str. 38–39).
Posledice zloma protestantizma na Kranjskem, in še posebno v Ljubljani, so poleg mnogih
izgnanih protestantskih družin vplivale tudi na okrepitev absolutistične oblasti monarha,
zastoj trgovine ter gospodarsko in kulturno nazadovanje. Čeprav tridesetletna vojna, katere
vzrok so bili verski spori med protestanti in katoliki, Ljubljane ni neposredno prizadela, pa je
bilo njene posledice čutiti predvsem v upadu trgovine »na daljavo«. Krizo deželnega in
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mestnega gospodarstva tega obdobja je odpravila šele naglo rastoča trgovina z Vojno krajino.
Ljubljana si je v tistem času pridobila močan delež pri oskrbi vojaštva, kar je meščanom
omogočilo kopičenje kapitala, način zakupne trgovine ter široko kreditno poslovanje. V tem
obdobju je Mesto dobilo prve veletrgovce in denarne poslovneže, ki jih je deželni knez za
njihovo »zaslužnost« povzdignil v plemiški stan (Korošec, 1991, 43).
V 17. stoletju lahko sledimo izrednemu trgovskemu razmahu mesta, posledice in učinke
trgovine pa se v podobi mesta samega (predvsem v kulturnem življenju) pričnejo jasneje
odražati šele v drugi polovici stoletja, v »Valvasorjevi dobi« (Korošec, 1991, 43).
Slika 4: Trgovsko pomemben Breg v Ljubljani ob začetku 19. stoletja (Koroša, Nered, 2005,
24).

Vir: Spletni album, 2009.
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5.2. LJUBLJANA V ČASU BAROKA
Vsesplošni napredek v deželah pod habsburško krono je na prelomu iz 17. v 18. stoletje
posredno in neposredno dosegel tudi Ljubljano. Osnove za »baročno Ljubljano« sta dajala
protireformacija in janzeizem po duhovni in merkantilizem ter kopičenje preseženega
trgovskega kapitala po materialni strani. Kot pravi Korošec (1991) naj bi bila vzvod vsega
kulturnega, arhitektonskega in umetnostnega razvoja polnejša denarna skrinja ljubljanskega
meščana in osebno stremuštvo (Korošec, 1991, 51). V tem obdobju se je meščansko življenje
postopoma pričelo leviti iz ozke provincialnosti v odprtost in dojemljivost za splošne kulturne
dobrine tedanje Evrope. »Premožnejši ljubljanski meščan se je najprej zgledoval po razkošni
opremi salonov in jedilnic fevdalne in cerkvene gospode, potem pa je skušal z obema v tem
celo tekmovati. Lončenino v jedilnicah je kmalu zamenjala bleščeča srebrnina, vse pogosteje
pa tudi porcelan in kristalno steklo, uvoženo s Češke in Benetk (Korošec, 1991, 51).« Delo so
tako dobili številni mali obrtniki. Mizarji so premožnejšim pričeli izdelovati kopije
razkošnega pohištva severnjaških in italijanskih vzorcev, za izkaz gmotnega izobilja pa so s
svojimi deli tako v notranjosti in zunanjosti stavb skrbeli kamnoseki in kiparji (Korošec,
1991, 51). V 17. stoletju je sproščen trgovski promet pospešila tudi razširitev tržaškega
pristanišča in nastajanje prvih manufakturnih obratov v deželi. Ljubljana je v tistem času že
imela svojo suknarno, dve svilarni in majolkarno. Veletrgovina in bančništvo sta še naprej
ostajala v rokah nekaterih mestnih trgovskih rodbin – Codelli, Schellenburg, Weitenhüller in
Zois, ki so bili ob podpori deželnih stanov glavni pobudniki naraščajoče manufakturne
proizvodnje. Že tedaj je bila ta locirana zunaj mestnega središča: suknarna na Selu, opekarna
v Trnovem in na Prulah, manufaktura svilenih nogavic v Gradišču, … (Korošec, 1991, 53).
Mesto je temeljito prenovo, čeprav ne na področju za mesto pomembnih ureditvenih del,
doživelo v času kongresa svete alianse, ki je v mestnem središču potekala od januarja do
konca maja leta 1821. Ljubljana se je tujcu prikazovala, kot sicer majhno upravno, trgovsko in
kulturno središče, z dokaj čistimi ponoči osvetljenimi ulicami, negovanimi zelenicami in
ličnimi parki v mestnem središču (Korošec, 1991, 120). V tem času so bili največji kupci
zemljišč mestni trgovci z izvoznim blagom in deželnimi pridelki. »Trgovčiči« na drobno in
kramarji pa so svoje prodajalne ohranili le še na Čevljarskem mostu. Za ostale manjše trgovce
je Mesto na Slonovi (sedaj Čopovi) in Nunski ulici dalo zgraditi vrsto »paviljonskih
prodajalnic«, od katerih se jih je le malo uspelo dolgo ohraniti. Do preloma iz 19. v 20.
stoletje sta mesto Ljubljana zaznamovali še dva večja dogodka: dokončanje gradnje južne
železnice leta 1849 in ljubljanski potres leta 1895 (Korošec, 1991, 120).
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5.3. ČAS DOGRADITVE ŽELEZNICE IN LJUBLJANSKEGA POTRESA
V gospodarskem in družbenem življenju dežele in mesta je bila zgraditev železnice preko
Ljubljane nedvomno odločen premik od dotedanje provincialnosti, vendar se je hkrati z njo
mestu »odprl« še dodaten prostorski problem – »ograditev« mesta z železnico ter nastanek
novega odprtega prostora med ožjim mestnim središčem in železniško postajo. Zaradi
drugega znamenitejšega dogodka je 14. aprila 1985 v Ljubljani od 1.400 hiš v tedanjem mestu
ostalo nepoškodovanih le okoli 40 hiš. Čeprav grenka izkušnja, je potres ponudil mestu
možnost za ureditev vseh mestnih predelov v smislu modernejše urbanistične ureditve
oziroma razširitve v bolj strnjeni pozidavi (Korošec, 1991, 148). Kot omenja Mihevc (2000)
je bilo po potresu prvič postavljeno vprašanje kompleksne obnove in prenove mesta, njegove
rasti, organizacije, prometne ureditve in oblike. Sitte in Fabjani sta v svojih načrtih poskusila
odgovoriti na vprašanja mestnega središča ter povezovanja nove Ljubljane s srednjeveškim
mestom (Mihevc, 2000, 18).
Po Fabjanijevi ureditvi je Ljubljana dobila osrednji obroč okoli mestnega središča, ob katerem
se pričeli graditi drevorede, po njem pa je vozil mestni tramvaj (Korošec, 1991, 148). V tem
času so iz ulic in trgov zaradi elektrifikacije mestnih cest izginile manjše mestne tržnice in se
skoncentrirale na območju današnjega Vodnikovega trga (Židov, 1994).
Slika 5: Osrednje meščansko zbirališče Prešernov trg (nekdaj Marijin trg) s Prešernovim
spomenikom leta 1905.

Vir: Spletni album, 2009a.
Že pred prvo svetovno vojno je prebivalstvo Ljubljane naraslo na nekaj manj kot 40.000
prebivalcev (l. 1920). Mestna obrobja so se iz agrarnih vse hitreje spreminjala v industrijska
(tovarniške zgradbe pretežno kemične in kovinske industrije med Šmartinsko in Zaloško
cesto) in delavska naselja (Zelena jama, Moste, Kodeljevo, za Bežigradom, Rožna dolina, …)
(Korošec, 1991, 157). V času prve vojne je bila Ljubljana kot železniško središče v širšem
zaledju Soške fronte etapna in oskrbovalna baza bojišč na Soči in Krasu, kar je mestu prineslo
novih finančnih sredstev. Leta 1919 je bila slovenska Narodna vlada pod okriljem kraljevine
SHS degradirana v nesamostojno Pokrajinsko upravo, kar je občutno vplivalo na življenjski in
gospodarski vpliv mesta. Ljubljanska oblast si je z dodatno pomočjo slovenskega kapitala
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prizadevala pospešiti razvoj mestne industrije in polindustrijskih obrtnih podjetij, ki so se
nezadržno razraščala v predmestjih, »industrijskem obroču« in tudi v mestu samem, kar jim ni
uspelo. Potrebna je bila drugačna prenova mesta in mestnega središča, ki ga je predstavljala
Plečnikova era med leti 1920 in 1931 (Korošec, 1991, 168). Temu obdobju je z italijansko
okupacijo sledilo obdobje nazadovanja mesta. V prvih mesecih okupacije je mestno življenje
vsaj navidezno nemoteno potekalo dalje, pomembnejših prostorskih sprememb pa ni bilo
(Korošec, 1991, 190–191).

5.4. POVOJNI RAZVOJ LJUBLJANE
Osvobojeno mesto se je najprej rešilo obroča, ki ga je štiri leta oklepalo v edino mesto –
jetnišnico v Evropi. Hkrati je prišlo do podržavljenja trgovin in trgovskih hiš, obrtnih delavnic
in tovarn, iz katerih so izginili napisi in emblemi lastnikov. Premogovne ulice v središču
mesta in njegovem obrobju so dobila nova, družbeni revoluciji primernejša imena. Obdobje
povojne obnove med leti 1945 in 1955 se je ob podržavljenju vseh zasebnih proizvodnih
sredstev in obratov začelo z uvedbo planskega gospodarjenja. Prizadevanje, da Ljubljana ne
bi bila le politično-upravno, temveč tudi industrijsko središče, je že v prvi petletki sprožilo
gradnjo in mrzlično širjenje mestnih industrijskih obratov (Litostroj). Ljubljano je preplavil
val deagrariziranega podeželskega prebivalstva, ki je izsililo pospešeno gradnjo. Desetletja po
vojni je v mestu tako pričelo primanjkovati stanovanj (Korošec, 1991, 199). Med kasneje
zgrajenimi stanovanjskimi bloki v predmestju se je razbohotila individualna stanovanjska
zazidava vrzeli in nepozidanih parcel ob cestah in ulicah, ki so počasi pričele dobivati asfaltno
prevleko, urejeno vodovodno in kanalizacijsko omrežje. To je bilo zadnje obdobje, ko vrtnega
mesta z obilico zelenja še ni kazila gneča »pločevine na kolesih«. Trgi v mestnem središču so
bili še zračni, odprti prostori, kjer je bilo še možno neovirano sprehajanje, posedanje in
uživanje večernega utripa mesta ob prižganih neonskih lučeh izložb in lokalov. Hkrati z
industrijskim razvojem mesta so mestne oblasti prišle do spoznanja, da je mestno središče
preseglo okvire in možnosti »Ljubljanskih vrat«. Ljubljano je bilo potrebno razbremeniti
vsega tranzitnega prometa, potrebna je bila izgradnja sistema obmestnih hitrih cest ter njihova
navezava na mestne vpadnice. Ob povečanju mobilnosti prebivalstva je bilo potrebno urediti
tudi mirujoči in preurediti javni avtobusni potniški promet (Korošec, 1991, 228).
Kot v knjigi Revitalizacija mest skozi teorijo vrednostnih razkorakov opisuje Verlič
Christensen (1999), je bila Stara Ljubljana dve desetletji po vojni bolj ali manj prepuščena
propadanju. Zaradi spomeniške zaščite zgradb in celotnega območja hiše niso bile
vzdrževane. Mestnega središča urbanistične službe niso imele za predmet svoje dejavnosti, saj
naj bi pripadalo občinski lastnini. V 70-ih letih se je začelo s prvimi zasnovami projekta
sanacije in revitalizacije. Motiv prenove je bil primanjkljaj primernih prostih površin za
stanovanjsko gradnjo na obrobju mesta in zanimanje predstavnikov gospodarstva za razvoj
centralnega dela mestnega središča. Iz tega časa so poleg drugih znani projekti Bavarski dvor,
Maksimarket in kasneje Plava laguna. Ker je bil stari del mesta spomeniško zaščiten in
rušenja v središču mesta zaradi množice stanovalcev, ki bi potrebovali nadomestna
stanovanja, ni bilo več mogoče doseči, so se na pozive po prenovi in zaščiti mestnega središča
odzvali zasebni podjetniki z odpiranjem lokalov in butikov. Njihov prvotni namen pa je bila
le hitra prenova infrastrukture in nikakor ne popolna prenova mestnega središča. Ljubljana je
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tako edinstven primer revitalizacije, kjer do dokončne fizične prenove zgradb ni prišlo, a je
mesto vendarle postalo trgovski, turistični, socialni in kulturni prostor, ki je povsem zapolnil
nekdaj izpraznjeno strukturo mestnega središča. Ekonomska in socialna revitalizacija je tako
prehitela fizično obnovo objektov, saj je zanjo zmanjkovalo interesa in sistemskih sredstev
(Verlič Christensen, 1999, 64). Mestno središče je v tem času še predstavljalo središče
dogajanja in mestnega vrveža, kar pa je ob prelomu v 90. leta 20. stoletja spremenil proces
gradnje obmestnih nakupovalnih središč.

5.5. OBDOBJE TRANZICIJE
Podobno kot druge dejavnosti je tudi trgovina v zadnjih desetletjih doživela velike
spremembe. V prostorski razporeditvi in organizaciji obdobja tranzicije je v trgovini najbolj
značilen proces decentralizacije. Ta se izrazi predvsem v zamiranju trgovine ožjega mestnega
središča, izginjanju lokalnih oskrbnih središč znotraj stanovanjskih območij in v razvoju
velikih nakupovalnih središč na mestnem obrobju (Rebernik, 2008, 211). Za Drozg in Pak je
razvoj trgovine v Sloveniji po letu 1990 pomenil predvsem razvoj novih nakupovalnih središč
ob postopnem nazadovanju trgovine v mestnih središčih (Drozg, Pak v Rebernik, 2008, 217).
Po Reberniku (2008) naj bi bili dejavniki, ki so vplivali na hiter razvoj nakupovalnih središč v
Sloveniji predvsem »gospodarska tranzicija, uveljavitev tržnega gospodarstva s prevladujočo
privatno lastnino, razvoj podjetništva, tuja vlaganja, zaostajanje trgovske ponudbe za
povpraševanjem v obdobju pred letom 1990, povečano socialno razslojevanje, postopno
povečanje kupne moči, spremembe nakupovalnih navad prebivalstva, proces suburbanizacije,
metropolizacije in nastanek postindustrijskih urbanih regij, izboljšano prometno omrežje in
povečana mobilnost prebivalstva (Rebernik, 2008, 218).«
Gantar v zborniku Sociološke podobe Ljubljane (2002) v članku Tranzicija, identitete in
urbani razvoj Ljubljane opisuje, kako se je v praznini, ki je zavladala po prelomu s starim
sistemom, pojavil neki popolnoma »spontani« urbani razvoj. Blagovno trgovski center (v
nadaljevanju besedila BTC) na obrobju Ljubljane si v tem kontekstu zasluži določeno
pozornost, saj zaznamuje prehod iz »samoupravnega urbanizma« v novo obliko gradnje
mesta. Ta je temeljila na zasebnih podjetniških interesih, ki jo je podpiral šibko izražen javni
interes. Ob osamosvojitvi je BTC namreč izgubil del svoje prvotne skladiščne funkcije in bil
v skladu s povečanim povpraševanjem po prostorih potrošnje prestrukturiran v primestno
nakupovalno središče. Izvajanje trgovske dejavnosti je pričelo prinašati dobičke, rast BTC-ja
pa se je nadaljevala brez kakršnih koli trajnostnih urbanističnih načrtov. Povečana mobilnost
prebivalstva, dograditev ljubljanskega avtocestnega obroča, povečan tranzitni prevoz in novi
parkirni prostori so bistveno pripomogli k dodatnemu razvoju trgovine in prostočasnih
dejavnosti v BTC-ju ter tako vplivali na nadaljnje zamiranje mestnega središča (Gantar,
2002).
V mestnem središču so se ohranile le dejavnosti, ki so uspele privabljati zadostno število
obiskovalcev in si priskrbeti finančna sredstva za pokritje stroškov najemnin in obratovanja.
Ponudba prostorov potrošnje v mestnem središču je v času razvoja primestnih nakupovalnih
središč doživljala največje spremembe, ki so opisane v sledečem poglavju.
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6. POTROŠNJA V LJUBLJANI V ČASU
PRIMESTNIH NAKUPOVALNIH SREDIŠČ

RAZVOJA

Nakupovalno središče lahko opišemo kot plansko zgrajeno in urejeno območje, kjer so v eni
ali več stavbah skoncentrirane trgovske in druge storitvene dejavnosti. Tovrstna središča
imajo veliko površin namenjenih mirujočemu prometu. Integrirana nakupovalna središča
imajo tudi enoten delovni čas in skupno upravo, ki skrbi za razvoj investicije, oglaševanje in
stike z javnostmi (Vresk v Rebernik, 2008, 212).
V letu 2003 je bila opravljena raziskava o trgovini na drobno v Mestni občini Ljubljana leta
2002. Za potrebe raziskave je bilo opravljeno anketiranje nekaterih trgovcev, katerih prodajne
površine se nahajajo tako v mestnem središču kot v primestnih nakupovalnih središčih. V
obliki fokusnih skupin je bila opravljena tudi raziskava obiskovalcev mestnega središča.
V raziskavi je bilo ugotovljeno, da se je skupaj z razvojem primestnih nakupovalnih središč
pojmovanje mestnega središča s tipično trgovsko ponudbo zožilo, tendenca v selitvi trgovcev
in njihove ponudbe na obrobje mesta pa se je v začetku novega tisočletja nadaljevala. Vzroki
naj bi bili tako v številnih težavah trgovanja v mestnem središču kot tudi v prednostih, ki jih
ponujajo primestna nakupovalna središča. Konec devetdesetih je bila tako za primestna
nakupovalna središča značilna hitra, zaokrožena in poslovno usmerjena rast ponudbe, ki je
potrošnike privabljala s svojimi proizvodi, številnimi storitvami ter promocijo. V tem času se
mestno središče ni načrtno promoviralo in razvijalo. Iz centra mesta so se hkrati z izgradnjo
večnamenskega kino kompleksa Kolosej in reorganizacijo BTC-ja v BTC City na mestno
obrobje »izselile« mnoge kulturno zabavne (kina) in finančne institucije (Koren in ost., 2003).
Na dan 16. maja 2000 je bil kot del načrta upravnega odbora BTC-ja za reorganizacijo BTCja v “BTC City” odprt kino Kolosej. Ob dograditvi je združeval 12 kinodvoran s skupaj več
kot 3.312 sedeži, kar je predstavljalo skoraj trikrat večjo kapaciteto, kot so jo v času odprtja
sprejele štiri kinodvorane v mestnem središču. Z namenom bogatenja ponudbe so tedanje
pretežno trgovske prodajalne svojo ponudbo povezale s kulturno-zabavnimi prostočasnimi
dejavnostmi in tako poskrbele za povečanje obiska nakupovalnega središča. Kina v mestu so
pričela krčiti svojo ponudbo in se zapirati. S tem pa je mestno središče izgubilo del
prostočasne in kulturne ponudbe, kar se je odražalo v upadu privlačnosti in obiska mestnega
središča (Uršič, 2003). Poleg kulturnih dejavnosti se je v mestnem središču dogodil tudi upad
kakovosti potrošniške ponudbe.
Po izračunih Mestne občine Ljubljana je leta 2003 vsota prodajnih površin v Ljubljani znašala
453.027 m2, kar je 28 % več kot leta 2000 (327.516 m2). Razporeditev prodajnih površin je
bila sledeča: 206.054 m2 (45 %) v primestnih nakupovalnih središčih, 79.949 m2 (18 %) v
središču Ljubljane in v ostali Ljubljani 167.024 m2 (37 %) prodajnih površin. V obdobju od
2000 do 2003 je število prodajaln v mestnem središču upadlo za 5,4 %, skupna prodajna
površina pa se je zmanjšala za 3,2 %. Največji upad so beležile trgovine z oblačili in obutvijo
ter izdelki za šport in prosti čas, deloma pa tudi pri druge trgovske panoge. Še prej je bilo v
mestnem središču moč opaziti upadanje trgovin s prehrambenimi izdelki in mešanim blagom
(Koren in ost., 2003, 45). BTC pa ni edino primestno nakupovalno središče v Ljubljani, ki bi
imelo vpliv na spremembe prostorov potrošnje mestnega središča Ljubljane.
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Slika 6: Novoletni večerni pogled na hale BTC-ja z bleščečim zabaviščnim parkom, ki v
prazničnem času predstavlja del dodatne ponudbe in privablja številne obiskovalce.

Vir: BTC-City, 2009.
Ena izmed značilnosti novejših nakupovalnih središč na mestnem obrobju je prevzemanje in
posnemanje urbanosti, funkcije, ki jo je dolgo časa imelo le mestno središče (Bole, 2008a,
174). Empirični dokaz sta na primeru Ljubljane pripravila Rebernik in Jakovčićeva (2006), ki
sta z anketiranjem obiskovalcev ljubljanskih primestnih nakupovalnih središč raziskovala
motive potrošnikov za njihov obisk. Glavni razlog za obisk primestnih nakupovalnih središč
je v večini nakupovanje (84 %), kateremu sledi preživljanje prostega časa (6 %). Prav tako je
bilo med anketiranimi kar 21 % takih obiskovalcev, ki nakupovalno središče obiščejo vsaj
enkrat na teden, ter 20 % obiskovalcev, ki nakupovalno središče obišče občasno (Rebernik,
Jakovčić, 2006, 20–21). Raziskava je torej pokazala, da čeprav je prvotni namen obiskovalcev
nakup dobrin, koristijo tudi prostočasne aktivnosti, ki jih nakupovalna središča nudijo.
Bole (2008) je poleg analize ekonomske preobrazbe slovenskih mest analiziral tudi tri
največja nakupovalna središča v Ljubljani: BTC v Mostah, Rudnik in Vič, ki skupaj
premorejo kar 212.000 m2 prodajnih površin (Bole, 2008a, 174). V analizi je dokazal, da
omenjena območja niso pomembna le z vidika potrošnje, temveč tudi z vidika storitvenih
dejavnosti, poslovnih con, industrijskih območij in podobnih storitev. Skupna površina
objektov je v letu 2008 znašala 484.860 m2, od katerih je bilo dobrih 36 % namenjenih za
trgovske objekte, 11 % za industrijsko gradbeniške objekte, 11 % za storitve, skladišča in
veleprodajo ter 7 % za zabaviščne, gostinske in prostočasne objekte. Daleč največ je parkirnih
površin, kamor sodijo urejene parkirne površine in parkirne hiše, ki še dodatno potrjujejo
»avtomobilsko naravnanost« območja novih nakupovalnih središč (Bole, 2008b, 178).
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6.1. VZROKI

SPREMEMB V PROSTORIH POTROŠNJE MESTNEGA SREDIŠČA

LJUBLJANE

Vzrokov za spremembo v prostorih potrošnje med mestnim središčem in obmestnimi
nakupovalnimi središči sredi devetdesetih let, katerih proces se nadaljuje vse do danes, je več.
V podpoglavju navajamo nekatere pomembnejše razloge za spremembe v razmestitvi
prostorov potrošnje med mestnim središčem in njegovim obrobjem.
B. Berry (1963) je izdelal tipologijo štirih oblik zamiranja (ang. bright) mestnih središč:


Gospodarsko zamiranje (ang. economic bright) vključuje zapiranje poslovnih
prostorov zaradi zmanjšanega prometa in ekonomske rentabilnosti.



Fizično zamiranje (ang. physical brihgt) se kaže kot fizično propadanje zgradb in
infrastrukture zaradi staranja in neustreznega vzdrževanja.



Funkcijsko zamiranje (ang. funkcional bright) obsega propadanje malih trgovcev na
račun rasti velikih trgovskih verig.



Okoljsko zamiranje (ang. frictional bright) se odraža v zmanjševanju kakovosti okolja
zaradi vandalizma, prometnih zastojev in nečistoče (Berry v Rebernik, 2008, 214).
6.1.1. Spremembe v lokaciji bivanja prebivalstva

Za pojav razseljevanja prebivalstva iz mesta oziroma strnjeno pozidanega urbanega območja
na mestno obrobje se je v literaturi postopno uveljavil izraz suburbanizacija (Rebernik 2008,
52). Ravbar (2005) glede na razvojne in pojavne geografske značilnosti deli tri stopnje
suburbanizacije: demografsko, industrijsko in terciarno suburbanizacijo. Demografska
suburbanizacija predstavlja najzgodnejšo fazo in pomeni intraregionalno dekoncentracijo
prebivalstva. Od leta 1991 do leta 2002 se je prebivalstvo slovenskih mest zmanjšalo za
približno 3 %, v obmestjih pa poraslo za 5 %. Razlog je mogoče iskati v povečani mobilnosti
prebivalstva. Po povečani izselitvi med slovenskimi mesti prednjači Ljubljana, ki je v
omenjenem obdobju izgubila 8.024 prebivalcev (Ravbar, 2005, 29). Josipovič in Repolusk
(Josipovič in Repolusk v Bole, 2008a, 189) sta v raziskavi mestnega središča ugotovila, da je
območje nekdanje krajevne skupnosti Ljubljana Center od leta 1991 do leta 2002 zabeležilo
10 % upad prebivalstva.
Skupaj z dvigom ekonomskega standarda prebivalstva, povečanjem mobilnosti ter prometne
dostopnosti nakupovalnih središč na mestnem obrobju je mestno središče na račun
suburbanizacije izgubilo obiskovalce, ki bi vzdrževali njegovo obljudenost in s tem
privlačnost. S suburbanizacijo se je povečalo povpraševanje po izdelkih in storitvah na
mestnem obrobju in območjih bivanja preseljenega prebivalstva, čemur se je trgovina
prilagodila s selitvijo na mestno obrobje. Ker se v suburbana območja praviloma seli
prebivalstvo z višjo kupno močjo, je proces suburbanizacije za upad trgovine v mestnih
središčih še izrazitejši.
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6.1.2. Večja prostorska mobilnost prebivalstva
Zaradi procesa metropolizacije, sprememb v funkcijski in morfološki zgradbi mest,
prilagoditvi prometnega omrežja in povečanju pomena osebnega prometa v širših urbanih
regijah se je zmanjšala dostopnost mestnega središča. Najbolj dostopne za največje število
prebivalcev so postale lokacije na mestnem obrobju, še zlasti v bližini avtocest in v primeru
Ljubljane, ljubljanske obvoznice. Središče mesta je z motorizacijo izgubilo potrebno
dostopnost za številčnejši dnevni obisk obiskovalcev in potrošnikov.
V zadnjih tridesetih letih se je povečal pomen osebnega prometa in zmanjšal delež javnega
potniškega prometa. Vsakodnevno se v Ljubljano vozi 67.000 prebivalcev iz drugih krajev, v
kolikor upoštevamo tudi migracije prebivalcev mesta Ljubljane, se številka dnevnih
migrantov povzpne na približno 140.000 (Peterlin, 2009). Od leta 1994 do leta 2006 je za
Ljubljano zabeležena povečana uporaba osebnih vozil za 52 % in upad uporabe javnega
prevoza za 23 %. Prav tako je opaziti večje število dnevno opravljenih potovanj. Leta 1994 je
bilo namreč 2,6 potovanj na prebivalca, leta 2003 pa že 3,11 dnevnih potovanj na prebivalca
Ljubljane (Bajt, 2006). Avtomobil je v vsakdanje življenje posameznika vnesel večjo svobodo
gibanja in neodvisnost od kolektivnega prevoza (Uršič, 2003).
Avtomobilski prevoz je na dojemanje mestnih središč vplival še na drugačen način. Z
namenom povečevanja svojih ekonomskih in finančnih koristi so ob uveljavitvi avtomobila
mesta pričela spreminjati svojo urbano strukturo. Novo prometno oz. cestno omrežje naj bi
pripeljalo še več potrošnikov in tako povečalo »rentabilno zgoščenost v središču mesta«
(Mumford v Uršič, 2003, 24). Planerji so z namenom zagotavljanja cestne infrastrukture
pričeli rušiti številne družbeno pomembne urbane elemente, ki so jim stali na poti. Ker
urejena cestna infrastruktura zmanjša potovalni čas v mesto, se povečuje število obiskovalcev,
ti pa v mestnih središčih povzročijo vse večjo zgoščenost. Mestno središče se polni z gnečo,
kar posledično ponovno sili planerje, da posvečajo pozornost reševanju problemov osebnega
avtomobilskega prevoza in pozabijo na pomembnost ostalih družbenih funkcij, ki so prav tako
pomembne za obstoj mesta (Uršič, 2003, 24). Ker so sistemi kolektivne potrošnje želeli, da bi
kapital v mestu naraščal, se je moralo mesto prilagoditi novim tehničnim sredstvom in
družbenim razmeram. Izgradnja prometnega omrežja za individualiziran prevoz je bil logičen,
a tudi nepravilen odgovor na te izzive.
Kot piše Debord (1999) je diktatura avtomobila, pilotskega proizvoda prvega obdobja
družbene blaginje, dominirala nad okoljem z avtocesto, ki dislocira stara mestna središča in
narekuje vse večjo razdrobljenost. Potrošnja se je pričela zgoščevati okrog »distribucijskih
tovarn« (o. p. nakupovalnih središč) in gigantskih supermarketov, ki jih sredi ničesar obdajajo
samo parkirne površine. Debord napoveduje, da bodo tudi ti templji burne potrošnje, kot
delna rekonstrukcija strnjenega mesta, slej ali prej ujeti v centrifugalno gibanje, ki jih bo na
koncu potisnilo v vlogo preobremenjenih sekundarnih centrov. Tehnična organizacija
potrošništva bi tako postala glasnik splošnega razvoja in slednjič privedla do točke, ko se bo
mesto samo v sebi iztrošilo (Debord, 1999).
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6.1.3. Spremembe nakupovalnih navad prebivalstva
Zaradi zaposlovanja žensk, pomanjkanja časa in spremenjenih življenjskih navad pogoste
oziroma vsakodnevne nakupe blaga v lokalnih oskrbnih središčih nadomestijo redkejši nakupi
(npr. tedenski) v velikih nakupovalnih središčih (ang. bulk shopping). Velika nakupovalna
središča s svojo ponudbo namreč omogočajo zadovoljevanje vseh potreb potrošnikov »na
enem mestu« (Uršič, 2003). Prebivalci velikih mest so se z namenom varčevanja in prihranka
pri času navadili nakupovati večje količine v enem času. Ker so količine nakupa posledično
večje, je za prevoz blaga do doma potreben osebni prevoz, ki mora biti omogočen izpred
neposredne bližine trgovine. Zaradi slabše dostopnosti mestnega središča z osebnim
avtomobilskim prevozom se potrošniki raje odločajo za nakupe na mestnem obrobju.
Anketa obiskovalcev mestnega središča (2003) je pokazala, da meščani uporabljajo mestno
središče le za specializirane nakupe, na primer knjig, določene vrste obutve, nakupovanje na
mestni tržnici in podobno. Kot glavne razloge, zakaj mestnega središča pogosteje ne
uporabljajo za nakupe, so anketiranci navajali pomanjkanje parkirišč (36,9 %), visoko ceno
parkirišč (21,5 %), slab javni promet (10,8 %) in tudi druge, s prometom povezane dejavnike
(Koren in ost., 2003, 34).
6.1.4. Povišanje stroškov trgovine v mestnem središču
Kot Uršič (2003) navaja podatke raziskav, je bilo tekom zadnjih desetletij mogoče opaziti
velike spremembe v vrednosti trgovskih površin mestnega središča. Trgovine v središču
mesta (v analizo so bile zajete trgovine z obutvijo, elektrotehniko, tekstilno konfekcijo itd.) so
bile tako leta 1981 prodajno precej uspešnejše od prodajnih trgovin v drugih delih mesta oz.
izven središča. Leta 1989 se je stanje obrnilo: najemnine v mestnem središču so poskočile in
predvsem mali trgovci so se pričeli spopadati s hitrim naraščanjem stroškov, ki so jih le stežka
pokrivali. Trgovine zunaj mestnega jedra so se v tem letu prvič izkazale za prodajno
uspešnejše. Zaradi ekonomičnosti so bili stroški velikih trgovskih in poslovnih središč
(supermarket, hipermarket, trgovska središča) nižji, čemur trgovci z višjimi cenami dobrin v
mestnem središču niso uspeli konkurirati in so postopno propadli ali pa svoje dejavnosti
preselili v primestna nakupovalna središča (Rakar, Dedek in Bogataj v Uršič, 2003, 66).
V anketi trgovcev v Mestni občini Ljubljana (2003) so trgovci za opuščanje trgovskih površin
v mestnem središču največkrat navedli, da so trgovine zaprli zaradi nerentabilnega
poslovanja. Večina vzrokov je bila usmerjenih v prenizko prodajo in prevelike stroške
obratovanja trgovine. Vzroki so bili tudi premajhne prodajne površine glede na novo
orientacijo podjetja in posledična selitev v nakupovalna središča na primestno obrobje (Koren
in ost., 2003). Kmalu po ustanovitvi prvega nakupovalnega središča na mestnem obrobju
Ljubljane se je precejšnje število trgovskih enot iz mestnega središča preselilo na njegovo
obrobje ali pa svoje prodajalne zaprlo. V preselitvi na novo lokacijo naj bi lastniki uvideli
možnosti poslovnega uspeha (Bole, 2009b).
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6.1.5. Upad privlačnosti mestnega središča
V letu 2002 (Koren in ost., 2003) je bila poleg analize trgovine na drobno v MOL-u izvedena
tudi anketa obiskovalcev mesta o privlačnosti mestnega središča in značilnostih nakupovanja
v centru mesta Ljubljane. Raziskava je pokazala, da je v mestnem središču več
pomanjkljivosti kot prednosti trgovske dejavnosti in potrošniške aktivnosti. Po raziskavi so
prednosti mestnega središča z vidika trgovcev predvsem v možnosti obiska mestnega središča
samega in bližini tržnice, kot tistega elementa mestnega središča, ki dodatno privablja
obiskovalce.
Obiskovalci mesta so imeli največ pripomb na urbanistično, komunalno in prometno
neurejenost centra. Pri tem so izpostavili neurejen prometni režim, težave s parkiranjem,
občasno zapiranje centra za promet, neurejeno urbano okolje in urbanistično nedorečenost
mestnega središča. Po njihovem mnenju je zapiranje in selitev trgovskih površin ter ostalih
mesto tvornih dejavnosti (kino, gledališče, banke itn.) korenito vplivalo na nadaljnje krčenje
in zmanjševanju vpliva centra mesta (Koren in ost., 2003). Obiskovalci mestnega središča so
torej opazili spremembe v mestnem središču in upadu njegove privlačnosti.
Anketirani so prav tako zaznali, da v centru pada pestrost programskega spleta – trgovine,
obrti in druge vrste ponudbe. Opazna je stagnacija in večanje manj kakovostne ponudbe ter
prisotnost trgovine z že preživeto, zelo osnovno ponudbo in pešanje trgovine s slovenskimi
proizvodi. Premalo je tudi prestižnih prodajaln, premalo ustrezne promocije in vse več trgovin
s strankam neprilagojenim odpiralnim časom (Koren in ost., 2003), kar je posledica šibkejše
zmožnosti prilagajanja zahtevam trga manjših prodajaln mestnega središča.
Izkaže se, da se mestno središče nasproti nakupovalnim centrom na obrobju, predvsem zaradi
zakonske in javnomnenjske zaščite svojega zgodovinskega prostorskega ustroja, ne more
prilagajati novim vsakdanjim potrebam potrošnikov. Nasproti prednostim nakupovalnih
središč na mestnem obrobju, kot sta dostopnost in zmožnost prilagajanja željam in
pričakovanjem potrošnikom, je prednost mestnega središča predvsem bogatejši ambientalni
(estetski) kontekst. Zaradi svoje unikatne postavitve, ki se je skonstruirala skozi zgodovino, je
mestno središče nekakšen statusni simbol mesta, katerega kakovost pa ni dovolj za
privabljanje širših množic. Mesto tako lahko preživi le z ustrezno velikimi finančnimi vlaganji
s stani mestnih oblasti in drugih zainteresiranih kapitalskih struktur (Uršič, 2003, 36).
Kljub upadu privlačnosti in obisku mestnega središča pa si mestno središče še vedno lasti
nekatere elemente, ki jih ni sposobno avtentično kopirati nobeno primestno nakupovalno
središče. Zaradi specifičnega zgodovinskega razvoja lahko namreč mestna središča še vedno
tvorijo sklope prostorov potrošnje, katerih enovito doživljanje potrošniške izkušnje ni mogoče
doživeti v nobenem nakupovalnem središču. Tovrstne potrošniške izkušnje se običajno
navezujejo na specifično oblikovane, zaokrožene in med seboj še vedno povezane celote
prostorov potrošnje v ožjem mestnem središču Ljubljane, ki jih predstavljamo v sledečem
poglavju.
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7. PROSTORI
POTROŠNJE
SREDIŠČU LJUBLJANE

V

OŽJEM

MESTNEM

V poglavju o zgodovinskem razvoju potrošnje v mestnih središčih evropskih mest in
Ljubljane je opisano postopno oblikovanje mestnega središča in prostorov specifično
usmerjene potrošnje. Kartiranje sedanjega stanja trgovskih površin v mestnem središču nam
lahko razkrije, ali lahko v mestnem središču kljub dokazanem zmanjševanju prodajnih
površin še vedno govorimo o specifičnih prostorih potrošnje znotraj mestnega središča
Ljubljane. Kartiranje je bilo izvedeno na analiziranih območjih izvajanja dostav v mestno
središče. Kategorije trgovskih površin so razporejene glede na prevladujočo dejavnost
posamezne trgovske površine. Ker se v mestnem središču nad trgovskimi površinami v višjih
nadstropjih običajno nahajajo stanovanjska poslopja, smo kartiranje trgovskih površin
osredotočili na pritlične prostore, kjer je mogoče opaziti zgostitev površin namenjenih
trgovski dejavnosti. Kjer se trgovske površine fizično nahajajo v večjem številu nadstropij, je
prikazana površinsko prevladujoča dejavnost.
7.1. ČOPOVA ULICA S PREŠERNOVIM TRGOM IN NAZORJEVA ULICA Z

AJDOVŠČINO
Kljub dejstvu, da sta Čopova ter Nazorjeva ulica glede privlačnosti in številčnosti turističnega
obiska relativno neenakovredni, opazimo, da sta si območji po razporeditvi dejavnosti
podobni in ju zato omenjamo kot enovito celoto. Tako na Nazorjevi ulici in Ajdovščini kot na
Čopovi ulici je opaziti podobno razporeditev lokalov ter ponudnikov gostinskih storitev. Na
Čopovi ulici se nahaja le en lokal, ki svojo polno zasedenost doseže v dopoldanskih urah
dneva (v večernih urah so poleti bolj obljudeni lokali ob Ljubljanici), od gostinskih obratov
pa se na Čopovi ulici nahajata le dva ponudnika hitre prehrane, prvi z globalno (McDonald's)
in drugi s ponudbo turške hitre hrane (Aga Kebabci). Na obeh ulicah prevladujejo trgovine s
specializiranim blagom, med katerimi prevladujejo prodajalne oblačil in obutve. Med njimi
sta dve večji prodajalni z oblačili: H&M na Čopovi in Modna hiša na Nazorjevi ulici. Če ne
upoštevamo veleblagovnic Narodni Magazin (NAMA) in Maximarketa, je Čopova ulica edina
ulica v strogem mestnem središču, na kateri lahko najdemo večjo nakupovalno trgovino z
mešanim blagom, in sicer blagovnico Müller. Na najjužnejšem delu Miklošičeve ceste pri
Prešernovem trgu se nahaja znameniti Centromerkur, najstarejša veleblagovnica v Ljubljani,
ki bo z letom 2010 prenovljena v večjo trgovino s konfekcijo v stilu londonskih
veleblagovnic.
Na Čopovi ulici se nahaja tudi nekdaj precej pomembna Mestna hranilnica, zgrajena leta
1889. Ustanovljena je bila v obdobju premikov težišča gospodarske dejavnosti v neagrarno
proizvodnjo, v času rasti slovenske nacionalne zavesti in samobitnosti, močno se razvijajoče
trgovine (Nova Ljubljanska banka, 2009).
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Slika 7: Prostor potrošnje ožjega mestnega središča Čopove ulice s Prešernovim trgom in
Nazorjeve ulice z Ajdovščino.

Avtor: Gostič, 2009.
Območje Čopove in Nazorjeve ulice lahko opredelimo tudi kot mestno območje zgostitve
izvajanja prenočitvenih in specializiranih storitev. Za prenočitvene kapacitete ožjega
mestnega središča skrbita edina hotelska kompleksa v ožjem mestnem središču, Hotel Union
in Grand Hotel Slon z več kot stoletno tradicijo hotelske dejavnosti. Območje Ajdovščine je
še posebej znano po storitvenih dejavnostih. V stavbi nekdanje Metalke se sedaj nahajajo
podjetja, ki izvajajo raznovrstne storitvene dejavnosti. Središče Ajdovščine predstavlja tudi
stavba SKB banke. Med Čopovo ter Nazorjevo ulico se nahaja Mestno gledališče
Ljubljansko, eno izmed redkih gledališč v ožjem mestnem središču.
Zaradi svoje pestrosti ponudbe ter povezanosti z ostalimi deli mestnega središča je opisano
območje Čopove ulice in Tromostovja eno izmed privlačnejših območij ožjega mestnega
središča Ljubljane, ki ga zaznamuje pestrost številnih dejavnosti in množičnost obiska
predvsem v času večjih prireditev in praznikov.
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7.2. CANKARJEVO IN HRIBARJEVO NABREŽJE Z WOLFOVO IN STRITARJEVO
ULICO

Slika 8: Prostor potrošnje Cankarjevega nabrežja, Wolfove in Stritarjeve ulice.

Avtor: Gostič, 2009.
Zgornja slika prikazuje enotno območje ožjega mestnega središča ob obrežju Ljubljanice,
katerega površine so namenjene predvsem lokalom in ostalim površinam za preživljanje
prostega časa. Lokali, katerih površine na Sliki 8 prikazuje rdeča barva, se nahajajo tako na
vzhodnem kot na zahodnem obrežju Ljubljanice vse od Čevljarskega mosta do Tromostovja.
Svojo ponudbo nudijo preko celega dneva in predvsem pozno v noč. Območje lahko
označimo kot prostor potrošnje, katerega poglavitna dejavnosti je preživljanje prostega časa
na obrežju Ljubljanice. Tu se v poletnem času zvrstijo številne prireditve na prostem, ki jih
zaznamuje predvsem pester glasbeni repertoar na Novem trgu in Čevljarskem mostu. V
zimskem času se na Cankarjevem nabrežju nahajajo številne stojnice s prehrano in darili, ki
skupaj z okrasitvijo mesta pričarajo svojevrstno »praznično« in potrošniško vzdušje. Z razliko
od Cankarjevega nabrežja se na Wolfovi ulici nahajajo predvsem trgovine s specializiranim
blagom ter oblačili. Zahodno od Wolfove ulice je Knafljev prehod, kjer je nekaj nočnih
lokalov. Na obravnavanem območju ponudbo strežbe pijač dopolnjujejo tudi restavracije.
Celotno območje ob bregovih Ljubljanice lahko glede na samo razporeditev trgovskih površin
označimo kot prostor »nočnega življenja« in območje preživljanja prostega časa predvsem v
času počitnic ter novoletnega praznovanja.
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7.3. MESTNI IN STARI TRG
Slika 9: Prostor potrošnje Mestnega in Starega trga.

Avtor: Gostič, 2009.
Drugačne značilnosti kot predhodno opisana prostora potrošnje predstavlja območje Mestnega
in Starega trga. Na Sliki 9 je razvidno, da se na območju zgošča veliko specializiranih
prodajaln ter trgovin z oblačili in obutvijo. Med prodajne površine s specializiranim blagom
Mestnega trga se najpogosteje uvrščajo trgovine z nakitom, knjigami ter starinskimi izdelki.
Južneje od Mestnega trga se nahaja Stari trg, na katerem prevladujejo prodajalne z oblačili,
obutvijo in modnimi dodatki. Med njima se nahajajo tudi gostinski lokali, katerih dejavnost je
osredotočena na ponudbo hrane in pijače. Na Mestnem trgu se odvijajo številne glasbene
prireditve, medtem ko se na Starem trgu občasno v poletnih mesecih odvijajo nekatere
kulturne prireditve, kot so razstave na prostem in likovne delavnice. Območje Stare Ljubljane
lahko tako označimo kot prostor potrošnje predvsem blaga višje vrednosti in izbrane
gostinske ponudbe.
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7.4. LJUBLJANSKA TRŽNICA
Slika 10: Prostor potrošnje Vodnikovega in Pogačarjevega trga (ljubljanska tržnica).

Avtor: Gostič, 2009.
Znameniti prostor potrošnje mestnega središča predstavlja ljubljanska tržnica. Že od
zgodnjega srednjega veka so današnje Plečnikove tržnice in živilski trg predstavljale središče
stare Ljubljane. Na lokaciji sedanjih tržnic pa se ni stalno prodajalo prehrambenih izdelkov. V
začetku 20. stoletja so zaradi dograditve tramvajske mreže prej dislocirana območja prodaje
živilskih izdelkov preselili sprva na Pogačarjev in šele kasneje na Vodnikov trg. Pred
spremembo lokacije se je prodaja živil v Ljubljani nahajala na Šolskem drevoredu ob
Ljubljanici (perutnina in divjačina), ob Kresiji (kruh), Pogačarjevem trgu (moka in sadje),
med Kresijo in škofijskim dvorcem (prodaja na drobno in med), pred škofijo pri Mestnem
trgu (zelenjava in sadje), tedenski in dnevni trg pa se je nahajal pred Mestno hišo (Židov,
1994).
V današnjem času tržnica predstavlja celovito zaokroženo območje med Adamič-Lundrovim
nabrežjem in Ciril-Metodovim trgom. Tržnice predstavljajo obljuden, prepoznaven ter med
meščani priljubljen prostor potrošnje, ki ga, čeprav si tudi BTC lasti svojo lastno tržnico, ne
more nadomestiti nobeno izmed ostalih območij v mestnem središču. Tržnica je poleg
nakupovanja tudi prepoznaven kraj srečevanja in eden izmed ritualov obiska mestnega
središča predvsem starejših prebivalcev mesta Ljubljane. Ker se bodo pod tržnico pričela
gradbena dela izgradnje garažne hiše, bo ta za nekaj časa preseljena na Pogačarjevo nabrežje,
kjer bo zanimivo opazovati oblikovanje začasnega prostora potrošnje.
Da bi dokončno razumeli značilnosti potrošniške izkušnje v prostorih potrošnje ožjega
mestnega središča Ljubljane, je kategorije potrošnje in z njimi povezane potrošniške izkušnje
mestnega središča potrebno tudi opisati.
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8. KATEGORIJE POTROŠNJE
SREDIŠČU LJUBLJANE

V

OŽJEM

MESTNEM

Tako kot v mnogih drugih mestnih središčih lahko tudi znotraj mestnega središča Ljubljane
opredelimo več različnih kategorij potrošnje. V poglavju opisujemo vpliv območij za pešce
mestnega središča na občutenje urbanosti, preživljanja prostega časa in specifične potrošne
izkušnje. Zaradi razlik v »nagovarjanju« obiskovalcev mestnega središča ločujemo potrošnjo
kulture (koncerti, prireditve, sejmi, … ) in potrošnjo upodabljajoče umetnosti (galerije,
razstave, razstave na prostem, … ). Pri opredeljevanju lokacij kulturne potrošnje se
osredotočamo na dogodke, ki so se v mestnem središču odvijali v letošnjem letu oz.
najkasneje z lanskim novoletnim dogajanjem v ljubljanskem mestnem središču.
8.1. OBMOČJA ZA PEŠCE OŽJEGA MESTNEGA SREDIŠČA LJUBLJANE
»Dostopnost mestnega središča se nanaša predvsem na prostor, ki pomeni glavno
»atraktivnost citya« (Jakhel, 1979, 73).« Urbanost cityja naj bi, kot trdi Jakhel (1979), nastala
v t. i. »peš conah«, iz katerih je bil izključen ves ostali promet in je opremljen z vsem, kar ga
napravi obiskovalcu domačega in prijetnega. V skladu s splošnim mnenjem, da promet »duši
urbano okolje« (Dehinden v Jakhel, 1979, 73), je izgon avtomobila iz določenih delov
središčne cone prvi pogoj za uresničitev »javnega svobodnega prostora«, saj omogoča
izboljšanje fizičnih in psihičnih življenjskih razmer prebivalcev in obiskovalcev mestnega
središča (Rohn v Jakhel, 1979, 90).
Vsak živeči center mesta mora biti razbremenjen površinskega prometa in biti urejen kot
prostor za pešce, saj je le tako mogoče dojemati historično sliko mesta ter ga oblikovati kot
pomembno točko mestnega in meščanskega življenja (Gruen v Jakhel, 1979). Le počasi
premikajoči se pešec lahko namreč dojema celotno historično mestno sliko. Ulice in mestne
trge je potrebno »prežeti« z umetnostjo, da bi dosegli »večjo gostoto intenzivnosti mestne
podobe«. Privlačnost zunanjščine infrastrukture mestnega središča naj bi z možnostjo
svobodnega gibanja omogočilo oblikovanje »javnosti«. Ponujena raznolikost vzorcev
obnašanja in doživetij pa naj bi zbudila tiste čustvene reakcije, ki porajajo občutek identitete.
Kot naprej trdi Rohn (Rohn v Jakhel, 1979) »javni fluid, živahnost pristne ulice nastane tako,
da je namensko usmerjeno obnašanje (hoja k določenemu cilju) povezano z manj namensko
vezanimi načini obnašanja (razkazovanje, radovedno razgledovanje, »windowshopping«,
osvežitev na zraku itd.) (Rohn v Jakhel, 1979, 90).« Mestno središče mora z namenom
doseganja identifikacije obiskovalca s »humanim okoljem« postati dojemljivo, tj. oddajati
impulze, ki zbujajo reakcije doživljanja. To je omogočeno z »mnogonamenskostjo« ulice
same. Na njej se lahko srečuješ, spogleduješ, se zabavaš ali razpravljaš. Poleg mnogih drugih
prostorov ter objektov, to možnost ponujajo tudi mize in stoli uličnih kavarn, vse kulturne in
družabne prireditve, serviranje kave, modne revije in celo kričeče reklame (Rohn v Jakhel,
1979, 90).
V ožjem mestnem središču Ljubljane se z namenom prepuščanja mestnih površin pešcem z
navedenimi nameni na številnih mestnih ulicah nahajajo območja za pešce. V mestnem
središču so med atraktivnejšimi Nazorjeva, Čopova, Wolfova, Trubarjeva ter Stritarjeva ulica,
ki se stekajo proti Prešernovem trgu. V starem delu mesta pod gradom se nahajata Mestni ter
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Stari trg, ki se skupaj s Cankarjevim stekajo proti Levstikovem trgu in Tromostovju. Z
namenom širjenja obrečnih površin poleg Cankarjevega in Hribarjevega nabrežja novo
območje za pešce predstavlja tudi Breg na zahodnem delu Ljubljanice. Namen območja za
pešce Vodnikovega, Krekovega ter Pogačarjevega trga je ohraniti površine mesta za tržnico in
njene obiskovalce, ki so njeni potencialni potrošniki.
Osrednji del območja za pešce v ožjem mestnem središču Ljubljane predstavlja Prešernov trg.
Njegova središčnost je omogočena z lahko dostopnostjo iz večine ostalih ulic v ožjem
mestnem središču, bližine brega Ljubljanice, velike površine ter stekanja slavne mestne ulice,
Čopove ulice, proti njemu samemu. Tako kot Jakhel in ostali avtorji definirajo območja za
pešce, je v Ljubljani poleg sprehajanja in občudovanja mestnega središča njihov namen tudi
usmerjanje posameznika v potrošnjo. Z omogočanjem izbire hitrosti sprehajanja željam
posameznega obiskovalca mesta, razgledovanja, opazovanja ter mnogih drugih aktivnosti, ki
jih mestno središče ponuja, so območja za pešce več kot le prikladna za povečanje potrošnje
vsakega posameznega obiskovalca mestnega središča.
Bolj kot prihaja prebivalstvo regije v mestno središče, bolj je le to živahno in bolj je polno
mestnega življenja. S ponujenim »konzumnim doživetjem« si načrtovalci mestnega središča
obetajo obisk središča ter odobravanje širših množic (Mittelbach v Jakhel, 1979). Kot zaključi
Jakhel (1979) je ohranitev bogastva doživetij urbane raznoličnosti, kot ga omogočajo območja
za pešce, prvi in odločilni pogoj življenjske sposobnosti nakupovalnega središča mesta.
Planersko vodilo oblikovanja območij za pešce oz. omogočanja urbanosti prvotno nastopa v
kalkulacijah trgovine. Center mesta željo napraviti privlačen predvsem zemljiški lastniki,
trgovine, mali trgovci in banke. Jakhel trdi, da so ti tisti, ki z namenom zavarovanja lastne
investicije sodelujejo pri oblikovanju območij namenjenih pešcem in s tem povečanju obiska
mestnega središča. Zaradi dejstva ekonomskega določanja značilnosti mestnega središča se
Jakhel upravičeno sprašuje o »človečnosti«, ki naj bi jo omogočal »urbani city« (Jakhel, 1979,
79).
Slika 11: Čopovo ulico, osrednjo ulico ožjega mestnega središča, v popoldanskem času
obišče veliko število prebivalcev mesta in predvsem v poletnem času tudi turistov.

Foto: Gostič, 2009.
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8.2. SPEKTAKEL V MESTNEM SREDIŠČU
Guy Debord v delu Družba spektakla (1999) opisovanje značilnosti spektakla v današnjem
svetu pričenja s postulatom: »V družbi, kjer vladajo moderne produkcijske razmere, se
celotno življenje kaže kot neizmerno kopičenje spektaklov. Vse, kar je bilo neposredno
doživeto, se je oddaljilo v predstavo (Debord, 1999, 30).« S tem pričenja uvod v delo, v
katerem razkriva skrivnosti značilnosti novodobnih spektaklov. Spektakel mora biti razumljen
v vsej svoji celovitosti ter je hkrati rezultat in projekt načina obstoječe produkcije. Ni privesek
realnega sveta, temveč je srce realizma realne družbe. »V vseh svojih specifičnih oblikah, naj
bo informacija ali propaganda, reklama ali neposredna potrošnja razvedrilnih proizvodov, je
spektakel pričujoči model prevladujočega družbenega življenja (Debord, 1999, 30).« Avtor
omenja, da je ravno cepitev med realnostjo in podobo pripomogla k enotnosti globalne
družbe. A ta razcep je povzročil tolikšno deformacijo realnosti, da se je spektakel predstavil
kot cilj vsakršnega delovanja. Jezik spektakla zatorej tvorijo znaki vladajoče produkcije, ki so
istočasno njeno orodje in njen edini smoter (Debord, 1999, 30). Spektakel se predstavi kot
nekaj neizmerno pozitivnega in je kot takšen nesporen in nedosegljiv. Zanj neizpodbitno velja
stavek »Kar se vidi, je dobro, kar je dobro, se vidi«. Spektakel od drugega pričakuje držo
pasivnega sprejemanja, kar doseže že s svojo suvereno pojavnostjo in s svojim monopolom v
svetu videza (Debord, 1999, 32).
Spektakel tako postane eden izmed pomembnih delov območij za pešce mestnega središča
Ljubljane. S svojo manifestacijo v različnih prireditvah, občutenjih in doživljanjih mesta
privablja obiskovalce v mestno središče. Sam spektakel ima očitno namen pospešiti
nakupovanje in trošenje materialnih dobrin na račun »prizoriščnosti« mestnega središča.
Spektakel v mestnem središču Ljubljane predstavlja element dogajanja, značilnega le za
mestno središče Ljubljane, kar privablja obiskovalce. V naslednjih delih opisujemo kulturno
in blagovno potrošnjo v mestnem središču Ljubljane, ki ponuja specifično potrošno izkušnjo,
različno od doživete v primestnih nakupovalnih središčih.
8.3. POTROŠNJA PROSTEGA ČASA
Debord (1999) govori, da je dopolnilni vidik splošnega časa človeškega nerazvoja potrošni
čas. Izhaja iz določene oblike proizvodnje in se vrača v vsakdanje življenje družbe kot
psevdociklični čas. Psevdociklični čas je v resnici samo potrošna krinka, ki določa potrošnjo
časa v sodobnem ekonomskem preživetju, ki ritem vsakdanjega življenja podreja, ne več po
naravnemu redu, temveč po psevdonaravi, ki se je razvila v odtujenem delu. Ta čas sledi
naravnemu krogotoku cikličnega časa (čas, ki je reguliral preživetje v predindustrijskih
družbah) kot model nove homologne kombinacije: dan in noč, delo in vikend, čas počitnic itd.
(Debord, 1999, 106). Čas, ki se ravna po sistemu blagovne proizvodnje, je tudi sam potrošno
blago. V področjih koncentriranega kapitalizma se ga prodaja v sklopu »popolno
opremljenih« časovnih blokov. Prodajajo ga razvedrilne dejavnosti v prodajni obliki »vse
všteto«, pa naj gre za spektakelski habitat, kolektivna potovanja, abonmaje v raznih
»kulturnih hramih« ali pa le za prodajo same družabnosti v smislu »vroče teme« ali »srečanja
z osebnostmi« (Debord, 1999, 106).
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Kot tretji element potrošnje je zmožnost potrošnje (nakupa) časa izogniti se delu in ga
zamenjati s prostočasnimi aktivnostmi ali z nekim drugim delom. Biti zmožen oditi na
potovanje, biti odsoten od dela je tista značilnost modernega načina bivanja v mestu ter
potrošnje, ki ima danes veliko vrednost (Urry, 1995).
Humanizem blaga prevzame odgovornost za »prosti čas« in človeškost delavca preprosto
zato, ker je politična ekonomija sedaj zmožna nadzorovati tudi ta področja (Debord, 1999,
45). Delavci prav tako dobijo status »svobodnih« proizvajalcev in potrošnikov časa – blaga,
pod pogojem, da se odrečejo lastnemu času. Šele ko je proizvajalec razlaščen lastnega časa,
lahko prosto in nezavedno sprejema spektakelsko povračilo časa (Debord, 1999, 109).
Tu lahko opozorimo na povečano pomembnost oblik potrošnje prostega časa, kjer je poudarek
na potrošnji izkustev in zadovoljstva (kot so tematski parki, turistični in rekreacijski centri) in
na načinih, na katere se več tradicionalnih oblik potrošnje visoke kulture (kot so muzeji in
galerije) preoblikuje v dobavitelje za širši krog publike (Featherstone, 1998). Med tema
dvema oblikama prihaja do povezovanja še s tretjo obliko – razvojem nakupovalnih središč in
kompleksov.
Kot opisujejo avtorji, je tudi Ljubljana preko vseh svojih aktivnosti in možnosti preživljanja
prostega časa idealna lokacija za bodisi tujca bodisi domačina, da v njej preživlja svoj prosti
čas. To lahko preprosto počne s sprehodom po mestnem središču, opazovanjem mestnega
življenja, posedanjem po lokalih in doživljanjem prostora mestnega središča ob katerikoli
mestni znamenitosti.
8.4. POTROŠNJA MATERIALNIH DOBRIN
Kot v delu Družba spektakla (1999) omenja Guy Debord si spektakel podreja ljudi
sorazmerno z njihovo podrejenostjo ekonomiji. Prva faza ekonomske prevlade nad družbenim
življenjem je v vsakršno človeško delo vnesla očitno degradacijo biti v imeti. Sedanja faza se
kaže v preobremenjenosti družbenega življenja s kopičenjem ekonomskih uspehov in vodi k
splošnemu prehodu od imeti k dajati videz (da imaš), pri čemer se mora vsak dejanski imeti
takoj videti v prestižu. Hkrati je s prevlado ekonomije nad posameznikom vsaka individualna
realnost sprejela družbeno realnost za svojo in s tem padla v neposredno odvisnost od
družbene moči (Debord, 1999, 33).
Kot pravi Debord vsak realni potrošnik postane potrošnik iluzij. Blago je realno učinkujoča
iluzija in spektakel je njena splošna manifestacija (Debord, 1999, 47). Potrošnjo dobrin v
mestnem središču lahko razdelimo na nekaj različnih načinov potrošnje. Eden izmed njih je
potrošnja vsakodnevnih potrebščin. V ožjem mestnem središču Ljubljane skorajda ni trgovin
z mešanim blagom, kjer bi obiskovalci lahko nakupovali blago za vsakodnevne potrebe.
Edine predstavnice trgovin z mešanim blagom v obravnavanem ožjem mestnem središču
Ljubljane so Müller na Čopovi ulici, manjši trgovini na Stritarjevi ulici in Starem trgu.
Svojevrsten obred nakupa predstavlja območje Ljubljanskih tržnic.
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Dnevno ali tedensko nakupovanje na Ljubljanskih tržnicah prakticirajo številni prebivalci
(predvsem iz središča mesta), obiskovalci Ljubljane in starejši. Nakup na tržnicah potrošniku
simbolizira nakup kakovostnega naravnega in doma pridelanega blaga. Čeprav so cene
nekoliko višje, se je nakupovanje na tržnici in njena bližina mestnemu središču v raziskavi
(Koren in ost., 2003) izkazala za prednost mestnega središča (kljub temu, da ima svojo lastno
tržnico tudi nakupovalno središče BTC).
Slika 12: Ljubljanska tržnica kot privlačen prostor potrošnje mestnega središča privablja
številne obiskovalce.

Foto: Gostič, 2009.
Segment potrošnje blaga v mestnem središču predstavlja tudi nakupovanje »prestižnejših«
izdelkov, ki jih ponujajo specializirane prodajalne v mestnem središču. (Koren in ost., 2003).
Nakupovanje tovrstnega blaga omogočajo predvsem prestižnejše trgovine na Čopovi ulici in
Prešernovem trgu ter na Mestnem in Starem trgu.
Potrošnja blaga v mestnem središču Ljubljane ne poteka le v trgovinah. Raznovrstno blago,
predvsem t. i. ročno izdelane modne dodatke ter starine lahko kupimo tudi na obrežju
Ljubljanice (Cankarjevo in Petkovškovo nabrežje). Nakupovanje starih izdelkov poteka vsako
nedeljo (prične se zgodaj dopoldne in končna pozno popoldne). Prodajo starin v Stari
Ljubljani obišče mnogo Ljubljančanov in tujcev, po vsej verjetnosti predvsem zaradi
zanimivosti samih izdelkov in tudi občasnega nakupa »vrednih« starinskih izdelkov.
Vsekakor je prodaja starin povezana s preživljanjem prostega časa v mestnem središču ter z
dodatno ponudbo spektakla, ki ga mestno središče poskuša nuditi. Poraja pa se vprašanje, ali
t. i. sejem starin dejansko spada v mestno središče in ali ga lahko opredelimo kot tisti element,
ki lahko poveča dojemanje urbanosti mestnega središča.
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8.5. POTROŠNJA KULTURE
Mesta posedujejo svojstven kulturni kapital. K njemu lahko štejemo izobrazbo, umetniške
predmete ali pa kar celotna mesta s pripadajočo »kulturno infrastrukturo« (urbanistična
zasnova mesta, arhitektura, muzeji itd.). Iz tega kulturnega kapitala lahko pridobimo
ekonomski kapital s postopki trženja in promocije. Prostori kulture so v večjih in zgodovinsko
ter kulturno pomembnejših mestih (npr. Rim, Firence, Benetke) že dolgo dober vir zaslužka
(Uršič, 2003, 14).
Zaradi splošnega razmaha kulturnega področja znotraj sodobnih zahodnih družb ne pride le
do povečanega trga kulturnih dobrin in informacij, temveč tudi do tega, da materialni akt, ki
ga sestavljata nakup in potrošnja dobrin, vedno bolj posreduje razpršene kulturne podobe
(oglaševanje, razkazovanje in promocija). V nakupu materialnih dobrin sodobne družbe
postane glavni vir zadovoljstva potrošnja znakov in simbolnega vidika dobrin (Featherstone,
1998). Postmoderna umetnost se je prav tako osredotočala na telo, živo umetnost in dogajanje
samo. Tako lahko opazujemo križanje številnih tokov: večje vlaganje v stil, dizajn in kulturne
podobe dobrin, v prostore prostega časa in potrošnje ter v podobo mesta. Opazujemo lahko
tudi premik k postmoderni umetnosti z njeno estetizacijo vsakdanjega življenja in kultur
množične potrošnje (Featherstone, 1998, 192).
Potrošnjo kulture v mestnem središču lahko zaradi različnosti samega namena in delovanja
kulture delimo na: kulturne dogodke in kulturne ustanove v ožjem mestnem središču.
8.5.1. Kulturne prireditve
Če citiramo spletno stan Mestne občine Ljubljana, je »/.../ kultura za Ljubljančane način
življenja in mišljenja ter del vsakdana. V prestolnici se vsako leto zvrsti več kot 10.000
kulturnih prireditev, med katerimi se letno zvrsti 10 mednarodnih festivalov (Mestna občina
Ljubljana, 2009b).« V mestnem središču se predvsem v poletnem in zimskem času odvijajo
mnoge kulturne prireditve. Če se osredotočimo samo na prireditve v ožjem mestnem središču
Ljubljane, se te odvijajo v vseh letnih časih, z zgostitvijo v turističnem poletnem in
prazničnem zimskem letnem času.
Slika 13: Prireditev Poletje v Stari Ljubljani v enem izmed ljubljanskih atrijev.

Vir: Mestna občina Ljubljana, 2009d.
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Poletne prireditve v mestnem središču Ljubljane
Tradicionalni festival Poletje v stari Ljubljani vsako leto popestri dogajanje v mestu s pestrim
programom koncerne glasbe v slikovitem okolju starega mestnega jedra, na katere je vstop
večinoma prost. Festival se začne v juniju in traja vse do konca avgusta, ko se zaključi s
prireditvijo Noč v Stari Ljubljani. Prireditve usmerjene v izvajanje popularne in ostale glasbe,
so se na 21. festivalu od 16. junija do 31. avgusta 2009 odvijale na začasnem odru
Prešernovega trga, na Gornjem, Mestnem in Starem trgu (Mestna občina Ljubljana, 2009c;
Kam v Ljubljani, 2009).
Festival Ana Desetnica – festival pouličnih gledališč, je mednarodni festival, na katerem se v
mestnem središču predstavlja veliko število pouličnih umetnikov. Posamezni dogodki oz.
nastopi so se v mestnem središču odvijali na Prešernovem trgu in njegovi okolici, Čopovi
ulici, Čevljarskem mostu in Cankarjevem nabrežju, Mestnem trgu ter Nazorjevi ulici (Kam v
Ljubljani, 2009). Ostale prireditve v mestnem središču so bile: osemdnevni festival stand-up
komedije »Režeča riba 2009« ter mnoge prireditve za otroke na Prešernovem trgu in
Cankarjevem nabrežju.
Zimske prireditve v mestnem središču Ljubljane
V zimskih mesecih, z zgostitvijo proti koncu leta, se v starem mestnem jedru Ljubljane
zvrstijo številne »praznične« prireditve, ki so namenjene vsem ljudem vseh starosti in okusov
(Mestna občina Ljubljana, 2009b). Prireditve se običajno pričnejo v začetku decembra in
končajo v prvem tednu januarja. V mestnem središču potekajo predvsem novoletni sprevodi
za otroke ter koncerti na prostem na Prešernovem, Mestnem in Kongresnem trgu. Izven
zimskega časa so na ogled predstave v Mestnem gledališču Ljubljanskem (MGL) s prostori
med Čopovo in Nazorjevo ulico (Kam v Ljubljani, 2009).
Slika 14: Praznično obarvani Prešernov trg v času zimskih praznikov, ko se na njem odvijajo
številni koncerti in druge prireditve.

Vir: Mestna občina Ljubljana, 2009d.
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8.5.2. Upodabljajoča umetnost v mestnem središču
V mestnem središču Ljubljane upodabljajočo umetnost delimo na umetnost znotraj galerij in
ostalih tovrstnih ustanov in na razstave na prostem. Namen prvega je upodabljajočo umetnost
približati obiskovalcem mesta v katerem koli času obiska, medtem ko je namen nekaterih
razstav v mestnem središču povečati dojemanje urbanosti, privabljati ljudi in predstaviti
slovensko ter mednarodno upodabljajočo umetnost.
Galerije v mestnem središču
V ožjem mestnem središču se nahajajo številne galerije. Mednje spadajo: Mestna galerija na
Mestnem trgu, ki je v letošnjem poletju pripravila razstavo Risba na Slovenskem II. 1940–
2009, Galerija ŠKUC na Starem trgu, Galerija Fotografija ter Mestna hiša na Mestnem trgu,
galerije Art.Si, Lala, Hest in Hest 35 na Židovski ulici, Galerija Kresija na Stritarjevi ulici ter
Galerija Luwigana na Gornjem trgu. V vseh galerijah je prost vstop, običajno pa so odprte v
opoldanskem ali popoldanskem času (Kam v Ljubljani, 2009).
Razstave na prostem
Predvsem v poletnem času se v mestnem središču Ljubljane izvedejo številne razstave likovne
umetnosti na prostem. Mednje lahko umestimo Zajtrk ob Ljubljanici, na katerem se v
določenih dnevih na Gornjem trgu predstavijo umetniška dela nekaterih slikarjev. Poleti na
Cankarjevem in Hribarjevem nabrežju ter Čevljarskem mostu poteka Umetniška tržnica, kjer
razstavlja in ustvarja med 60 in 100 slikarjev, kiparjev, keramikov in oblikovalcev različnih
profilov iz tujine (Kam v Ljubljani, 2009).
Slika 15: Zajtrk ob Ljubljanici na Gornjem trgu, kjer so na ogled dela umetnikov.

Vir: Mestna občina Ljubljana, 2009e.
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8.6. TURISTIČNA POTROŠNJA IN POTROŠNJA POGLEDA
Sociologija potrošnje mora upoštevati tako potrošnjo materialnih dobrin kot tudi storitev. Po
Urryju (1995) je eden izmed načinov potrošnje, ki je bil v sociologiji dolgo časa podcenjen,
možnost potovanja. V 19. stoletju se je dogodila demokratizacija potovanja, do takrat pa je
bila možnost potovanja, predvsem takega, ki ni povezan z delom, dostopna le ozki eliti in je
bila sama po sebi statusni simbol. Potovanje je bilo do tedaj osredotočeno na način potovanja
s konjsko vprego, a ko se je v prvi polovici 19. stoletja razvil železniški promet, je bilo prvič
omogočeno masovno in širši množici dostopnejše potovanje. Zmožnost potovanja se ni več
toliko razlikovala med tiste, ki so bili finančno zmožni oziroma nezmožni potovanja, temveč
na potnike, ki so izbirali različne načine in lokacije potovanja. Turistično potrošnjo
predstavlja že sam »ogled« določenih objektov, stolpov, znamenitih hiš, spomenikov,
pokušanje hrane, … čeprav je lahko to le bežen pogled ali okus. Osnova turistični potrošnji je
lahko ruralna ali urbana pokrajina sama, ki je tako značilna, da je že njeno doživljanje v
nasprotju z vsakodnevnim življenjem vsakega posameznika. Turisti in popotniki stremijo za
vizualnimi elementi pokrajine oz. vedutami, ki jih lahko objektivizirajo preko fotografij,
razglednic, filmov, … Iščejo tipično in tradicionalno ter objekte, ki ta dva elementa
predstavljajo, običajno tudi kupujejo (Urry, 1995). Turistična potrošnja poleg ostale potrošnje
obsega tako za turiste potrebne namestitvene kapacitete, možnost prehranjevanja, spoznavanja
različnih zanimivih krajev mesta, nakupovanja vsakodnevnih potrebščin, spominkov in
nočnega življenja. Ljubljana od let po osamosvojitvi doživlja precejšen porast turističnega
obiska tujih in upad obiska domačih gostov (Ljubljana, 2007).
Mestno središče Ljubljane je s turistično potrošnjo povezano predvsem z njenimi
znamenitostmi, objekti, ki jih turisti željno iščejo, fotografirajo in jih po vsej verjetnosti
ohranijo le v bežnem spominu. Med te lahko umestimo Čopovo ulico, Prešernov spomenik,
Tromostovje, večerno Ljubljansko veduto, Ljubljanski grad in Staro Ljubljano, Zmajski most
in Ljubljansko tržnico. Omenjene lokacije so osnovne lokacije turista, katerega vodilo je
iskanje avtentičnih podob, doživljanja »tipičnega« mestnega utripa in potrošniške izkušnje.
Slika 16: Pomemben element turistične potrošnje je potrošnja pogleda (Urry, 1995).

Avtor: Gostič, 2009.
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8.7. TELESNA AKTIVNOST IN MESTNO SREDIŠČE
Razvijanje in ohranjanje fizičnih, intelektualnih in moralnih potencialov hkrati pomeni tudi
razvijanje kakovosti življenja. Nudenje kakovostnega življenja za svoje meščane želi
omogočiti tudi mesto. Primerni načini za doseganje tega učinka so prirejanje številnih
množičnih športnih aktivnosti (Petrović, Doupona, 1996, 70).
V mestnem središču potekajo številne športne aktivnosti, ki privabijo domače in mednarodno
občinstvo. Prvotni namen teh dejavnosti je rekreacija udeležencev, a imajo te dejavnosti v
ozadju še dodatne motive. Mednje lahko umestimo željo po povečanju dojemanja urbanosti,
identitete z mestom, zdravega načina življenja in tudi potrošnje.
Med ostalimi manjšimi prireditvami preko mestnega središča potekajo jesenski Ljubljanski
maraton, Pohod ob žici ter tudi znameniti kolesarski Maraton Franja (katerega start in cilj je v
mestu »konkurenčnem« BTC Cityju).
Slika 17: Ena izmed športnih prireditev, ki se pričenjajo v mestnem središču.

Vir: Tek trojk, 2008.
Slika 18: Kot mnogi spektakli je namen športnih prireditev oglaševanje sponzorjev in
predstavitev mesta kot prizorišča aktivnega preživljanja prostega časa.

Vir: Gostič, 2009.
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8.8. PRAZNOVANJE
Naša doba naj bi po Debordu (1999) svoj čas dojemala kot krožno sosledje gosto nanizanih
prazničnih dni, ki hkrati ne pozna praznovanja. Potrošnji postane psevdociklični čas
spektakelski čas, ki je namenjen potrošnji podob. Njene lažne popularizirane veselice,
parodije dialoga in spodbujanje k čezmernemu trošenju so tisti elementi potrošnje v prostorih
potrošnje, ki prinesejo le razočaranje in obljubo novih razočaranj. Čas, ki je v službi
modernega načina preživetja v spektaklu, mora biti vedno bolj precenjen, kolikor manjša je
njegova uporabna vrednost (Debord, 1999, 107).
Praznično zapravljanje, ki ga sicer ni mogoče racionalno ekonomsko opravičiti, ima
nedvoumne mitološke oz. religijske spodbude in okvire. Prav zaradi tega veselih običajev
zapravljanja ni mogoče obravnavati zgolj kot banalne materialistične potrošnje, ki
zmanjšujejo pomen siceršnje svetosti, npr. adventnega časa. Takšne površne moralistične
sodbe, ki jih radi izrekajo formalni božji pooblaščenci ne morejo prikriti tega, da je praznična
potrošniška evforija dejansko avtentična sprostitev po dolgem obdobju zatajevanja
potrošniških potreb in želja in da so »grešniki« pravzaprav tisti, ki v tem času ne zapravljajo.
Seveda pa je za takšno interpretacijo grešnosti treba priklicati v spomin predkrščanske
mitologije, npr. kult boga Dioniza (Faik v Kos, 1992, 23).
V mestnem središču Ljubljane je še posebej prazničnost, predvsem novoletna, tista, ki v
mesto privablja številne zabave željne obiskovalce. Privabi jih izjemno praznično okrašena
Ljubljana, številni novoletni sejmi, stojnice z različnimi darili, hrano ter predvsem pijačo.
Obiskovalce privabljajo tudi številne koncertne prireditve na Prešernovem, Mestnem,
Pogačarjevem in Kongresnem trgu. V središču mesta se tako v praznično novoletnem času
zvrstijo prireditve kot so: praznični sejem, Miklavžev sejem, številni sprevodi treh prazničnih
mož, številni ostali programi in delavnice za mlade, koncerti in seveda silvestrovanja.
Z zagotovljenim delom Škuca, dejavnosti prireditve Poletje v Stari Ljubljani, nekaterih
tradicionalnih običajev in občasnih koncertov je mesto Ljubljana vendarle ohranilo svojo
aktivnost. Mesto središče je s časoma spet postalo prostor obnove tradicije verskih in drugih
božičnih ter novoletnih praznovanj. Mnoge civilne pobude so našle prostor za uresničitev
svojih dejavnosti v starem delu mesta. Staro mesto je več kot le kulturno spomeniška tradicija
in gospodarski potencial, saj postaja vse bolj priljubljena »lokacija« družbene alternative in
civilne pobude (Verlič Christensen, 1999, 66).
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8.9. PREHRANJEVANJE V MESTNEM SREDIŠČU KOT POTROŠNJA
Kot v Tivadar (1998) pravi Slater, nam nobena identiteta ni nevprašljivo pripisana in sodobno
identiteto najbolje razumemo skozi prispodobo potrošnje. Prvič, identiteto si izberemo v
izložbi, kjer se nahajajo različni življenjski svetovi, drugič, identiteta je lahko prodajno blago
sama po sebi in tretjič, materialni in simbolni viri, iz katerih ustvarjamo identitete, so
prodajno blago. Iskanje identitet je v času posttradicionalne anomije motivacija, na kateri
temeljijo vsi trgi, identiteta pa naj bi bila tisti hitro spremenljivi kulturni vzorec, preko
katerega lahko posameznik z majhnimi spremembami v potrošnji komercialnega blaga in
storitev spremeni svoj osebni stil (Slater v Tivadar, 1998, 82). Eden izmed elementov
potrošnje, s katerim posamezniki namišljeno gradijo svojo identiteto, je tudi prehranjevanje.
Tivadar (1998) v svojem magistrskem delu Hrana kot simbolna potrošnja predstavlja različne
pomene prehranjevanja za posameznika. Razlikuje dve praksi prehranjevanja – prva je
množična, standardizirana prehrana, in druga je nestandardizirana prehrana. Standardizirana
prehrana je praksa množičnega prehranjevanja in se najjasneje kaže v obiskanosti
mednarodnih verig restavracij s hitro prehrano. V njih že samo oglaševanje poudarja
uniformnost in enakost kot svojo prednost. Na drugi strani pa so nestandardizirane ali
specializirane restavracije, pri katerih potrošnik išče unikatnost ter preko »izbranega menija«
dobrot opravičuje razloge za uživanje in potrošnjo običajno višjih vsot za nakup tovrstne
prehrane (Tivadar, 1998).
Mestno središče Ljubljane ponuja oba aspekta prehranjevanja. Poleg ene izmed restavracij
multinacionalke McDonald's, se v mestnem središču nahaja tudi nekaj manjših restavracij s
hitro, pretežno balkansko ali turško prehrano. Na drugi stani pa se, predvsem na Cankarjevem
nabrežju, Nazorjevi ulici in Starem trgu, nahajajo prestižnejše restavracije z bolj izbrano
hrano. V času praznovanj se ob nabrežju Ljubljanice zvrstijo tudi številne stojnice s toplo in
hitro servirano hrano. Prehranjevanje »na prostem« (v mestnem središču) je prav tako eden
izmed elementov potrošnje v mestnem središču Ljubljane.
Slika 19: Prestižnejše restavracije in lokali na Starem trgu so poleti zasedene od poznega
dopoldneva ter vse do poznega večera.

Avtor: Gostič, 2009.
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9. VIZIJE RAZVOJA OŽJEGA MESTNEGA SREDIŠČA
LJUBLJANE
Ob opredelitvi današnjega stanja mestnega središča so zanimivi vpogledi v načrte oz. vizijo
prihodnjega razvoja mestnega središča, kot ga imajo mestne oblasti, urbanisti in ostali
urejevalci prostora mestnega središča. Kot lahko zasledimo različne polemike, naj bi mestno
središče v bodoče ostalo privlačno mesto v zelenju, katerega velikost in merilo bosta ostali
prijetna za bivanje. Mesto naj bi bilo obvladljivo in udobno, pripadalo predvsem svojim
prebivalcem, ki bi sooblikovali močan krajevni duh in skupinski spomin (Mestna občina
Ljubljana, 2009f). Eden izmed dokumentov, ki opredeljuje prihodnji prostorski razvoj mesta
in mestnega središča Ljubljane je Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana, ki je bil
kot dopolnitev osnutkov pripravljen avgusta leta 2007.
Prostorski načrt se poleg mnogih drugih smernic prostorskega razvoja mesta osredotoča tudi
na nekatere ureditve v mestnem središču. Načrt zelo na splošno opredeljuje mestno središče
kot prostor, v katerem bo v bodoče potrebno »urejati in dopolnjevati status pravih javnih
prostorov«. Mestno središče naj bi uredilo nove površine, namenjene množičnim športnim
prireditvam, nove lokacije za sejemske dejavnosti znotraj mestnega središča ter poleg ostalih
izvedbenih del tudi prenovo historičnih staromestnih lokacij (Strateški prostorski načrt MOL,
2007). Glede prostorov potrošnje v ožjem mestnem središču prostorski načrt omenja, da bi jih
bilo potrebno preoblikovati tako, da bi se kakovostno razlikovali od ponudbe suburbanih
prostorov potrošnje, ki ne premorejo zgodovinsko arhitekturnih kvalitet starih mestnih jeder.
S tem bi se povečala ponudba ne le na ravni celotnega mesta, temveč celotnega prostorskega
sistema Slovenije, kjer Ljubljana igra pomembno vozliščno vlogo (Strateški prostorski načrt
Mestne občine Ljubljana 2007). Staro mestno jedro naj bi se postopoma prenovilo, v ožje
mestno središče se bodo doselili mladi in aktivni prebivalci, ki bodo zaustavili staranje in
praznjenje predela. V starem mestnem jedru naj bi se v novem inovacijskem centru sodobnih
umetnosti razvila živahna umetniška četrt, ki bo povezovala sklop umetniških akademij z
muzejskim centrom in centrom alternativne kulture. S prenovo osrednjega mestnega parka bo
oživljena nekdanja promenada med Tivolijem in mestnim jedrom, ki je bila v preteklosti
pomembno središče družabnega življenja meščank in meščanov (Mestna občina Ljubljana,
2009f).
Polemike urejanja mestnega središča pa po večini potekajo tudi preko različnih interesnih
skupin, katerih pristojnosti niso v celovitem oblikovanju mestnega načrta, temveč v podajanju
predlogov glede posameznih segmentov urejanja mestnega središča. V nadaljevanju so
opisani nekateri pogledi urejanja trgovskih površin mestnega središča z vidika tovrstnih
interesnih skupin. Opazno je, da je bilo v zadnjem desetletju izvedeno zelo malo študij trgovin
v mestnem središču.
Ena izmed študij trgovin znotraj mestnega središča je bila študija Usmerjanja razvoja
trgovine na drobno v prostoru Mestne občine Ljubljana. Znotraj študije so zapisani nekateri
predlogi ureditve trgovskih površin mestnega središča. Kot omenja študija naj bi se
spremembe začele izvajati tudi v smeri upravljanj s trgovskimi površinami, in sicer na način
»city menagementa«. Njegov namen naj bi bila opredelitev trgovskih panog, ki bi se morale
nahajati na območju mestnega središča in bi omogočale, da te panoge oziroma njihovi nosilci
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tudi normalno poslujejo (npr. s subvencioniranjem najemnin, z nižjimi dajatvami za uporabo
mestnega zemljišča, ... ) z načrtovanjem in usmerjanjem uporabe prodajnih površin, s katerim
bodo mestne »oblasti« oblikovale t. i. tržno strukturo ponudnikov (vzpostavitev
informacijskega sistema za pomoč pri odločitvah podjetnikov). Pospeševale naj bi se nove
oblike trgovanja na višji kakovostni in cenovni ravni, ki ne bi bile usmerjene v masovno
prodajo, temveč v individualno postrežbo (Usmerjanje razvoja trgovine na drobno v prostoru
Mestne občine Ljubljana, 2001).
Ideje ter pobude za ureditev trgovine na drobno v mestnem središču so očitno pestre, bolj kot
to pa bo za ponoven dvig kakovosti in privlačnosti mestnega središča potrebna jasna vizija,
interes ter sodelovanje različnih akterjev. Eden izmed tovrstnih poskusov vključevanja
javnosti v odločanje o urejanju prostora mestnega središča je bila že omenjena študija
Trgovina na drobno v MOL (Koren in ost., 2003), znotraj katere so bile predlagane aktivnosti
v zvezi z reševanjem problematike centra mesta. Po mnenju mestnih trgovcev je za trgovanje
v mestnem središču potrebno določiti splet vsebin, trgovskih in drugih, ki sodijo v center
prestolnice. Glede na pojavljanje novih življenjskih slogov bi bilo potrebno še naprej
povezovati nakupovanje in storitve (trgovska, prostočasna, kulturna ter gostinska ponudba).
Pri dejavnostih, ki jih še ni v centru, bo potrebno tudi ugotoviti, na kakšen način jih privabiti v
mestno središče. Potrebno bi bilo oblikovati preferenčno listo potrebnih trgovskih programov,
ki so v mestnem interesu in na ta način motivirati potencialne investitorje, najemnike ter
ponudnike programov. Ti bi morali z ostalimi akterji mesta oblikovati vrsto kontinuiranih, na
različnih prostorih v mestu lociranih aktivnosti ter prireditev (Kos in ostali, 2003).
Poleg obiskovalcu privlačne prizoriščnosti ožjega mestnega središča Ljubljane pa je za samo
mestno jedro potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je to privlačno v toliko, kolikor je dostopno
za pešce, ki v njem lahko preživljajo svoj prosti čas. Skladno s količino potrošnje dobrin v
mestu se v ožje mestno središče izvajajo tudi dostave. Izvajanje dostave blaga je namreč ena
izmed dejavnosti, ki potrošnjo v mestnem središču omogoča in je za doživljanje enovite
potrošniške izkušnje v mestnem središču tako nujno potrebna. Vzročnost in soodvisnost pa
poteka tudi v obratni smeri. Brez potrošnje blaga se tudi sama dostava v mestno središče ne bi
izvajala. Dostavljanje blaga je tako odvisno od povpraševanja in potrošnje blaga.
Čeprav je ureditev območij za pešce v ožjem mestnem središču na prvi pogled obiskovalcu
omogočila prost dostop do mestnega središča in doživljanje edinstvene potrošniške izkušnje,
pa se izkaže, da bi bilo, predvsem v dopoldanskem času, primerno nadaljnje urediti oz.
zmanjšati število dostav blaga ter tako povečati privlačnost mestnega središča. V nadaljevanju
diplomskega dela opisujemo rezultate analize dostav v mestno središče in raziskujemo
součinkovanje potrošnje in izvajanj dostav blaga v ožjem mestnem središču Ljubljane. Kot
eno izmed hipotez analiziramo vprašanje, ali prostori potrošnje mestnega središča sovpadajo s
prostori zgoščevanja dostav na območje za pešce mestnega jedra in ali je z ukrepom izvajanja
združevanja dostav mogoče opazno zmanjšati število dostav v mestno središče ter posledično
povečati kakovost sedanjega potrošniškega doživetja v ožjem mestnem središču Ljubljane.
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10. PREVOZ BLAGA NA OBMOČJU LJUBLJANE
V zgornjih poglavjih so opisani procesi oblikovanja in značilnosti prostorov potrošnje v
ožjem mestnem središču Ljubljane. Mestno središče s svojo privlačnostjo, številnimi dogodki
in svojstvenim ambientom privablja množice obiskovalcev, ki so v mestnem središču
pripravljeni preživljati svoj prosti čas in seveda tudi trošiti. Zaradi same potrošnje je v mestno
središče potrebno dnevno potrošeno blago tudi dostavljati. Dostava blaga je tako osnova za
potrošnjo v mestnem središču. V nadaljevanju diplomskega dela je opisana druga kategorija
potrošnje blaga, torej dostava blaga v mestno središče Ljubljane. Hkrati so opisane nekatere
osnovne značilnosti prevoza blaga znotraj mesta Ljubljane. Poleg terenskega dela je osnovni
vir podatkov predstavljal projekt START (2007), v katerem je bila izvedena analiza
blagovnega prevoza in izvajanja dostav v mestno središče Ljubljane. Projekt START je v
sodelovanju z Mestno občino Ljubljana izvedel Prometni institut Ljubljana d. o. o.
10.1. LOGISTIČNI CENTRI
Cestni promet predstavlja prevoz ljudi ali tovora po cestnem omrežju iz kraja v kraj
(Geografski terminološki slovar, 2005). Cestni tovorni promet je po vstopu Slovenije v EU
skokovito narasel, saj se je obseg tonskih kilometrov slovenskih prevoznikov v obdobju
2004–2006 povečal kar za 72 %. Zaskrbljujoča pa je tudi rast cestnega tovornega tranzita
skozi Slovenijo. Kljub razpoznavnim trendom so podatki o obsegu in zgradbi tovornega
prometa v Sloveniji nezadostni in otežujejo spremljanje tega okoljsko zelo relevantnega
kazalca (Plevnik, 2008). Eden izmed pomembnejših vidikov tovornega prometa je tovorni
promet v mestih oz. dostava blaga v sama mestna središča.
Blagovni tokovi na območju mesta Ljubljana izvirajo v glavnem iz cestnega prometa in le
delno iz železniškega prometa, v ožje mestno območje pa poteka dostava izključno po
cestnem omrežju. Blago, ki gravitira v središče Ljubljane, izvira bodisi iz samega območja
mesta ali pa izven Ljubljane. Izven mesta izvirajoče blago v mesto prihaja preko osmih
glavnih mestnih vpadnic: Dolenjske, Barjanske, Tržaške, Celovške, Dunajske, Šmartinske,
Zaloške in Litijske ceste. O blagovnih tokovih se ne vodi posebna statistika glede prepeljanih
količin blaga in podatki izhajajo le iz statistik štetja prometa (START, 2007).
Graf 1: Razvoj tovornega prometa v Sloveniji od 1990 do 2006. Vir: Plevnik, 2008.
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V Ljubljani se nahaja stičišče železniških povezav iz petih smeri:






Jesenice meja–Kranj (elektrificirana enotirna glavna proga),
Sežana meja–Postojna (elektrificirana dvotirna glavna proga),
Dobova meja (Maribor meja, Hodoš meja)–Zidani most (elektrificirana dvotirna glavna
proga),
Kamnik–Ljubljana Šiška (neelektrificirana enotirna regionalna proga) in
Metlika meja–Novo mesto (neelektrificirana enotirna regionalna proga) (START, 2007).

Na območju mesta je sedem pomembnejših železniških tovornih postaj: Črnuče, kontejnerski
terminal Moste, Rakovnik, Šiška, Vižmarje in Zalog. Vendar se dostava v samo mestno jedro
s cestnimi dostavnimi vozili izmed njih odvija le iz postaje Ljubljana-Moste, ki je
specializirana za male pošiljke. Iz tovorne železniške postaje Ljubljana-Moste je bilo v letu
2004 naloženih 63.153 ter razloženih 307.854 ton blaga. Preko nje poteka natovarjanje blaga
na cestna tovorna vozila in odvoz ali v logistične centre in skladišča ob Letališki ali pa
neposredno k prejemnikom in v obratni smeri. Na tej lokaciji se nahajajo tudi službe državnih
organov (npr. carina) za urejanje vseh potrebnih upravno administrativnih postopkov,
povezanih z uvozom in izvozom blaga, ki niso bili predhodno opravljeni (START, 2007).
Druga pomembnejša lokacija z vidika logistike tovornega prometa v Ljubljani se nahaja zunaj
avtocestnega obroča, in sicer Črnuče – Brnčičeva ulica. Precej logistično oskrbovalnih
centrov se gradi tudi v širši okolici mesta Ljubljane (Trzin, Domžale, ... ). Razlog širjenja
logističnih centrov na mestno obrobje je v relativno nizkih cenah zemljišč na mestnem
obrobju in širšem gradbenem prostoru (START, 2007).
Oskrbovanje Ljubljane, tako njene okolice kot tudi središča, poteka precej »nekoordinirano«.
Za organizacijo dostave v mestno središče mora poskrbeti vsak proizvajalec oziroma trgovec
sam. Nekateri imajo svoja dostavna vozila, v večini primerov za njih dostave izvajajo
specializirana prevozna podjetja, ki so organizirana preko lastnih logističnih centrov. Ti
oskrbovalno logistični centri v večini niso namenjeni zgolj oskrbovanju mesta, temveč
oskrbujejo območje celotne države ali celo Balkana. Nekatere upravljajo lastniki (npr.
Slovenske železnice), druge specializirana podjetja (npr. specializirano logistično podjetje
BTC, ki upravlja z logističnim centrom trgovske verige SPAR), spet tretji pa so v lasti
logističnih podjetij (npr. Intereuropa) (START, 2007).
Z vidika prevoza blaga je za Ljubljano prav tako pomemben zračni promet. Ta poteka preko
mednarodnega letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, ki je od Ljubljane oddaljeno približno
26 km. Letališče povezuje Slovenijo z 19 evropskimi državami in Izraelom. Število
prepeljanih potnikov je od sredine devetdesetih let do leta 2008, ko je letališče doseglo
1,67 mio. prepeljanih potnikov, počasi, a konstantno naraščalo. Preko letališča je bilo v istem
letu prepeljano približno 17.200 ton blaga (START, 2007; Letališče Ljubljana, 2009).
Izvajanje dostav v mestno središče Ljubljane urejajo tudi prometne uredbe, ki na določene
ulice mestnega središča omejujejo dostop večjih dostavnih vozil. Omejitve prevoza blaga v
Ljubljani so opisani v sledečem poglavju.
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10.2. OMEJITVE PREVOZA BLAGA V LJUBLJANI
V mestu Ljubljana so na območju občinskih cest z Odlokom o cestnoprometni ureditvi
predpisane časovne omejitve glede na vrsto tovornih vozil. Omejitve so obravnavane kot:


splošna prepoved prometa (SPP), kjer je dostop tovornim vozilom na območje
omejitev prepovedan ves čas (24 ur na dan) in



prepoved prometa ob konicah (PPK), kjer je dostop tovornim vozilom na območje
omejitev praviloma prepovedan v času dopoldanske konice od 7.00–9.00 ure in v času
popoldanske prometne konice od 15.00–17.00 ure (Odlok o cestno prometni ureditvi,
122/2007; START; 2007).

Preglednica 1: Režim omejitev tovornega prometa na občinskih cestah na podlagi Odloka o
cestno prometni ureditvi.
Vrsta tovornega vozila

Prometna infrastruktura v MOL-u

Težka
tovorna
vozila
(nad 7 t)

Srednja
tovorna
vozila
(3,5–7 t)

Lahka
tovorna
vozila
(do 3,5 t)

Območje ožjega mestnega središča
SPP*
SPP*
ni omejitev
Območje za pešce
SPP*
SPP*
SPP*
Del Tomšičeve ulice
SPP**
SPP**
SPP**
Obroč okoli ožjega mestnega središča
PPK*
ni omejitev ni omejitev
Glavne mestne vpadnice
PPK*
ni omejitev ni omejitev
* Možno izvajati dostavo na podlagi dovolilnice, ki jo izda Mestna občina Ljubljana na
osnovi strokovnega mnenja vzdrževalca občinskih cest.
** Možno izvajati dostavo na podlagi dovolilnice, ki jo izda Ministrstvo za notranje zadeve.
Vir: START, 2007.
Delež tovornega prometa v mestnem središču glede na celotno število motornih vozil znaša
slabih 5 % (podatki z avtomatskega štetja prometa). Izmed tovornih vozil predstavljajo
največji delež lahka tovorna vozila (dobri dve tretjini), ostalo so srednje težka (2 in 3-osna) in
težka (4-osna) tovorna vozila. Izmed vseh ljubljanskih prometnic je najbolj prometno
obremenjena Celovška cesta. Na njej se dnevno prepelje okoli 1.000 tovornih vozil (stanje v
letu 2005), med katerimi je preko 700 lahkih tovornih vozil s skupno maso do 3,5 t. Znotraj
delovnega tedna ni bistvenih razlik glede števila vozil po dnevih, promet ob sobotah je
zmanjšan za polovico, ob nedeljah in praznikih pa je obremenjenost cest s tovornimi vozili
zelo nizka (START, 2007).
Na območju ožjega mestnega središča je vpeljana splošna prepoved prometa za vsa težka in
srednje težka tovorna vozila in brez dovolilnice dostop tovrstnih vozil na to območje ni
mogoč. Takšna ureditev pa ni nujno učinkovita, saj se pri dostavi večjih količin blaga z
manjšimi tovornimi vozili na isto lokacijo povzroči večje število voženj (Odlok o cestno
prometni ureditvi, 2007; START, 2007). Območje, kjer velja omejitev motornih vozil
imenujemo območja za pešce ožjega mestnega središča.
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11. OBMOČJA ZA PEŠCE IN FIZIČNE OVIRE V OŽJEM
MESTNEM SREDIŠČU LJUBLJANE
11.1. OBMOČJA ZA PEŠCE
Območja za pešce so območja, na katerih je omejen dostop z motornimi vozili (razen v za to
določenih urah) in so namenjena zgolj pešcem. Z Odredbo o določitvi območij za pešce (Ur. l.
RS št. 33/08) so bila v ožjem mestnem središču Ljubljane določena območja za pešce
spomladi leta 2008. Ta se z odredbo delijo na:
•
•

območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa (strog režim) in
območja za pešce z omejenim lokalnim prometom (blag režim).

Slika 20: Območja za pešce v mestnem središču Ljubljane z omejitvenima režimoma.

Avtor: Gostič, Hočevar, 2009.
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11.1.1. Območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa
Območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa so območja, kamor zaradi
arhitektonskih ureditev (na primer ploščad Ajdovščina) ali zaradi zgodovinskih ambientov (na
primer Stara Ljubljana) avtomobili ne sodijo in ne smejo. Omejena (neodložljiva) dostava je
dovoljena le z dovolilnico MOL-a in je omejena na čas od 6.00 do 9.30 ure. Vožnja
intervencijskih vozil je omogočena ob vsakem času in povsod, kjer je to prostorsko in
tehnično izvedljivo (Mestna občina Ljubljana, 2009g).
Območje popolne prepovedi motornega prometa (strog režim) v Ljubljani praviloma zajema
ulice v samem mestnem središču. Med območja za pešce s popolno prepovedjo motornega
prometa spadajo Hribarjevo nabrežje, do katerega s Kongresnega trga vodijo Kratka steza,
Gledališka stolba in Gerberjevo stopnišče. S Kongresnega proti Prešernovem trgu poteka
Wolfova ulica, ki skupaj s Knafljevim prehodom, Čopovo in Nazorjevo ulico, Prešernovim
trgom, Tromostovjem, Ajdovščino in Trubarjevo cesto tvori enotno območje za pešce s
popolno prepovedjo motornega prometa ožjega mestnega središča. Vzporedno s Trubarjevo
cesto na nabrežju Ljubljanice poteka Petkovškovo nabrežje, katerega na cesto navezujejo
Obrežna steza in Za čreslom. Vzhodneje od Ljubljanice se nad Poljanskim nasipom nahaja
Barvarska steza. Prav tako sta za motorni promet zaprti Adamič-Lundrovo in Cankarjevo
nabrežje z Mestnim ter Ribjim trgom in Bregom. Mestni trg s Petkovškovim nabrežjem
povezujeta Krojaška in Ključavničarska ulica. Pod Trančo, Vodna steza in Reber pa so za
motorni promet zaprte ulice, ki Stari trg povezujejo z Gallusovim nabrežjem. Stari trg, kot
območje popolne prepovedi motornega prometa, se zaključi na stičišču z Gornjim in
Levstikovim trgom. Zahodneje od Slovenske ceste se izven ožjega mestnega središča nahajata
tudi Trg republike in Plečnikov trg (Odredba o določitvi območja za pešce, Ur. l. RS št.
33/08, 2007).
11.1.2. Območja za pešce z omejim lokalnim prometom
Območja za pešce z omejenim lokalnim prometom so območja, ki mejijo na območja s
popolno prepovedjo motornega prometa in na katerih je dovoljen omejen lokalni promet, kot
na primer dostava, dovoz za stanovalce do lastnih parkirišč in garaž ali pa so celo znotraj teh
območij urejena parkirišča za vozila stanovalcev (z območij za pešce), ki ne morejo parkirati
drugje. Tudi na območjih za pešce z omejenim lokalnim prometom je dovoljena vožnja
intervencijskih vozil (Mestna občina Ljubljana, 2009g).
Poleg ureditve prometa v Mestni občini Ljubljana, ki v popolnosti omejuje motorni promet na
omenjenih območjih omejitve, so v prometno ureditev zajete tudi ulice in ceste z omejenim
lokalnim prometom. Tudi te so z določenimi režimi omejitev obravnavane kot območje za
pešce. Na južnem delu mestnega središča se v tovrstnem ureditvenem režimu nahaja
Levstikov trg, ki Stari trg, Pot na Grad, Osojno pot, Stiško ulico in Gallusovo nabrežje
povezuje s Karlovško cesto – južno omejitveno cesto mestnega središča. Na zahodnem bregu
Ljubljanice si severno od Zoisove ceste sledijo: Križevniška, Salendrova, Gosposvetska,
Gregorčičeva, Židovska in Čevljarska ulica, ki prav tako predstavljajo območje za pešce z
omejenim lokalnim motornim prometom. Za motorni promet so znotraj mestnega središča
deloma omejeni tudi nekateri trgi: Trg francoske revolucije, Jurčičev in Dvorni trg. Trg
republike obkrožajo Erjavčeva cesta, Valvasorjeva in Ulica Josipine Turnograjske, ki prav
55

Diplomsko delo: Prostori potrošnje in analiza dostav blaga v ožjem mestnem središču Ljubljane; Gostič, K.

tako spadajo v režim omenjenih omejitev. Zahodno od Slovenske ceste se nahaja Cankarjeva
cesta. Severno od Trubarjeve ceste v režim omejenega motornega prometa spadajo Mali trg,
Prečna in Mala ulica. Pravokotno na Resljevo cesto poteka Čufarjeva ulica in severno od
Petkovškovega nabrežja Znamenjska in Usnjarska ulica. Med režime omejenega prometa na
ljubljanski tržnici spadajo Pogačarjev, Vodnikov in Krekov trg (Odredba o določitvi območja
za pešce, Ur.l. RS št. 33/08).
Od poletja 2009 so poleg omenjenih v območja z omejenim lokalnim prometom določena še
naslednja območja: Erjavčeva cesta–Igriška ulica, Rimska cesta–Igriška ulica, Hrenova
ulica med Karlovško cesto in Grudnovim nabrežjem, Žabjak med Rožno ulico in Vožarskim
potom, Merosodna ulica, Rožna ulica med Karlovško cesto in Grudnovim nabrežjem,
Zvezdarska ulica, ulice na Krakovem, Petkovškovo nabrežje (zaradi selitve tržnice v času
gradnje podzemne parkirne hiše pod njo) ter Tomšičeva ulica med Slovensko cesto in pasažo
kina Komune (Mestna občina Ljubljana, 2009g).
11.2. FIZIČNE OVIRE DOSTOPA NA OBMOČJA ZA PEŠCE
Dostop na območja popolne prepovedi motornega prometa v mestnem središču Ljubljane
omejujejo različne fizične ovire oz. zapore. Fizične ovire so naprave oz. pripomočki za
nadzorovanje vstopanja in izstopanja vozil ali za preprečitev prometa. Uporabijo se lahko
različne tehnične izvedbe kot so zapornice, potopni stebrički, avtomatski potopni stebrički,
mehanični potopni stebrički in verige. Med fizične ovire prav tako spadajo nepremične fizične
ovire med katere uvrščamo nepremične stebričke, »betonske gobice« in stopnišča. Manjši del
prometne ureditve območij za pešce predstavlja prometna signalizacija.
11.2.1. Potopni stebrički
Potopni stebrički predstavljajo fizično oviro, ki omogoča dostop na območja za pešce le
vozilom s predhodno pridobitvijo dovoljenja za dostop. Vstopno/izstopni medij za
evidentiranje dovoljenega dostopa je elektronska dovolilnica. Potopni stebrički se z
elektronsko dovolilnico aktivirajo le v dostavnem času ob vstopu in izstopu vozila na
območje popolne prepovedi motornega prometa. Dostop na območje omejitev je tako
onemogočen vsem nepooblaščenim vozilom ter tistim vozilom, ki bi v območje omejitve
prometa, brez pridobljene predhodnega dovoljena za izreden dostop, želela dostavljati izven
dovoljenega dostavljalnega časa. Elektronske dovolilnice so bile za dostop na območja za
pešce uvedene leta 2007, potopni stebrički pa nekoliko prej.
Režim delovanja potopnih stebričkov
Dostavno ali osebno vozilo, katerega voznik je predhodno dobil dovoljenje za dostop ter
prejel elektronsko dovolilnico, ima v času dostav dovoljenje dostopiti na območja za pešce.
Elektronska dovolilnica se prosilcu izda v obliki magnetne brezkontaktne kartice, s katero
preko fizičnih ovir dostopa na območje za pešce. V neposredni bližini potopnih stebričkov se
na voznikovi višini nahaja čitalec magnetne kartice. Voznik je vozilo dolžan ustaviti pred
potopnimi stebrički in magnetno kartico (oz. elektronsko dovolilnico) približati čitalcu.
Potopni stebrički se ob pravilno izvedenem evidentiranju spustijo na nivo cestišča in vozilu
omogočijo prosto nadaljevanje poti. Praviloma se potopni stebrički po vstopu vozila ponovno
dvignejo in onemogočijo dostop tistim, ki za dostop nimajo dovoljenja. Izjema so le primeri,
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ko naj bi se zaradi povečanja števila vozil, ki bi rada dostopila v območje za pešce, potopni
stebrički do končanja dostavnega časa trajno spustili. S tem sta onemogočena nadzor nad
kršitvami prometnega režima ter izvajanje evidence dnevnega števila dostopov na območje za
pešce. To se pogosto dogaja na dostopnih točkah Cankarjeve ceste, Nazorjeve ulice in
Levstikovega trga.
Nekoliko drugače poteka evidentiranje dostavljavcev na območja za pešce z dnevno
dovolilnico dostopa redne ali izredne dostave. Dostavljavci tovrstne dostave ne prejmejo
magnetne kartice temveč se morajo pri čitalcih kartic evidentirati in preko domofona
povezanega s centralo sporočiti svojo namero o dostopu. Zaposleni v nadzornem centru preko
kamere preverijo ali je na registrsko številko vozila izvedeno dostavljanje blaga dovoljeno ter
vozilu v tem primeru omogočijo prost vstop in izstop (Žibert, 2009).
Slika 21: Potopni stebrički, ki omejujejo dostop na Wolfovo ulico.

Foto: Gostič, 2009.
Območje za pešce v okolici Prešernovega trga urejajo štirje sistemi potopnih stebričkov.
Nahajajo se na Wolfovi, Čopovi in Stritarjevi ulici ter južnem koncu Miklošičeve ceste. Preko
omenjenih sistemov je omogočena dostava in dostop do stanovanj v ožjem mestnem središču.
Mestni trg pred nedovoljenim dostopom varujejo potopni stebrički pred Magistratom, ki
onemogočajo dostop s Stritarjeve ulice. Nadaljevanje motoriziranega prometa proti Staremu
trgu prav tako omejujejo potopni stebrički, ki se nahajajo na zahodnem koncu Gornjega trga.
Severno od Trga republike dostop do Narodnega muzeja Slovenije na Muzejski ulici prav
tako omejujeta sistema potopnih stebričkov na križišču s Šubičevo cesto in Tomšičevo ulico.
Potopni stebrički na križišču Nazorjeve ulice in Miklošičeve ceste onemogočajo prost
motoriziran dostop na Nazorjevo cesto, Cigaletovo ulico in Ajdovščino. Vzhodno od centra
mesta se potopni stebrički z elektronskim evidentiranjem nahajajo še na Trubarjevi cesti, kjer
omejujejo dostop iz Resljeve ceste in odseka Trubarjeve ceste po križišču z Vidovdansko
cesto. Z novo ureditvijo območij za pešce v letu 2009 so bili potopni stebrički postavljeni tudi
na Bregu južno od mestnega središča.
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11.2.2. Nepremični prometni stebrički
Nepremični prometni stebrički predstavljajo fizično oviro, ki motoriziranim vozilom
onemogočajo dostop do območij za pešce. Običajno so to stoječi kovinski stebrički, ki so med
seboj oddaljeni za razdaljo manjšo od širine osebnega avtomobila. Na območjih za pešce je za
opravljanje dejavnosti in aktivnosti dovoljen promet intervencijskim vozilom ter ostalim
javnim službam. S tem namenom je običajno vsaj en stebriček v sistemu mogoče odstraniti
oz. v sili podreti.
Slika 22: Nepremični stebrički na Trubarjevi cesti pred Prešernovim trgom.

Foto: Gostič, 2009.
Dostop do Prešernovega trga poleg potopnih stebričkov omejujejo tudi nekateri nepremični
stebrički. Sistem nepremičnih stebričkov onemogoča dostop s Pogačarjevega trga na AdamičLundrovo nabrežje in posledično na Prešernov trg, drug sistem pa je postavljen na stičišču
Obrežne in Trubarjeve ceste proti Prešernovem trgu.
11.2.3. »Betonske gobice«
So običajno nepremične fizične ovire, ki onemogoča dostop do območij namenjenih za pešce.
Predstavljajo jih težje betonske konstrukcije polkrožne oblike, katerih višina sega nad višino
podvozja večine osebnih avtomobilskih vozil. Na nekaterih točkah v mestnem središču
Ljubljane je vsaj eden izmed konstrukcij nelegalno odmaknjen, s čimer je omogočen
nedovoljen dostop do območij popolne prepovedi prometa. Tovrstne fizične ovire se nahajajo
na lokacijah: Gallusovo nabrežje, Petkovškovo nabrežje proti Prešernovem trgu, med
Hribarjevim nabrežjem in Bregom vzhodno od Novega trga ter na zavarovanem vstopu na
Puharjevo cesto.
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Slika 23: Premične »betonske gobice« na Petkovškovem nabrežju vzhodno od Prešernovega
trga. Opaziti je, da je razmik med ovirami dovolj širok, da je kljub prepovedi možen
neavtoriziran dostop dostavnih vozil na Prešernov trg in s tem na celotno območje.

Foto: Gostič, 2009.
11.2.4. Prometne zapornice
Tako kot potopni stebrički tudi prometne zapornice dovoljujejo dostop na območja za pešce le
tistim, ki imajo za to posebno dovoljenje oz. elektronsko dovolilnico. V Ljubljanskem
mestnem središču se zapornice praviloma uporabljajo za dostop na območja parkirišč
stanovalcev nekaterih stanovanjskih naselij (Erjavčeva cesta) ter na območju ljubljanskih
tržnic.
Slika 24: Zapornica na Krekovem trgu preko katere je omogočen izstop iz območja območij
za pešce ljubljanskih tržnic. Režim bo po prenovi Ciril-Metodovega in Vodnikovega trga po
vsej verjetnosti spremenjen.

Foto: Gostič, 2009.
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11.2.5. Prometne verige
Tako kot velja za ostale fizične ovire je namen prometnih verig preprečiti ali omejiti dostop
na nekatera območja za pešce v Ljubljani. Prometne verige so lahko snemljive oz. tehnično
zmogljive avtomatskega dviganja ali pa »nepremične« oz. neodstranljive. Slednje se
pojavljajo v manjši meri in to le v okolici ljubljanske tržnice. Njihov namen je onemogočiti
nenadzorovan dostop do tržnic. Dvižne verige upravlja JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki
nadzira dovoz dostave do ljubljanske tržnice.
Slika 25: Prometne verige na vzhodu Adamič-Lundrovega nabrežja, ki omejujejo prost
dostop do ljubljanskih tržnic.

Foto: Gostič, 2009.
11.2.6. Stopnišča
Čeprav je prvotni namen stopnišč pešcu prilagoditi primeren prehod preko površin različnih
nivojev, predstavljajo tudi fizično oviro dostopa na območja za pešce. Praviloma dostop na
njih ni zavarovan z dodatnimi fizičnimi ovirami, saj je sama postavitev stopnišč motornemu
prometu zadostna ovira. Na obravnavanem območju je v obliki stopnišča zavarovan dostop s
Slovenske ceste na Knafljev prehod in s Kongresnega trga na Hribarjevo nabrežje.
Slika 26: Gerberjevo stopnišče, ki onemogoča motoriziran dostop na Hribarjevo nabrežje.

Foto: Gostič, 2009.
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Slika 27: Fizične ovire na raziskovanem območju ožjega mestnega središča Ljubljane.

Avtor: Gostič, Hočevar, 2009.
Na Sliki 27 je opazno, da se znotraj ožjega mestnega središča nahajajo številne fizične ovire,
ki onemogočajo nedovoljen dostop motoriziranim vozilom. Večino dostopov na območja za
pešce s strogim režimom urejajo potopni stebrički. Na nekaterih točkah, kjer je prav tako
prepovedan prehod za motorizirana vozila prehod onemogočajo nepremični prometni
stebrički ali verige. Z ureditvijo Ciril-Metodovega trga in Adamič-Lundrovega nabrežja ter z
izgradnjo garažne hiše pod Vodnikovim trgom, bo režim omejitve dostopa do tržnic
spremenjen, čemur bo sledila tudi ustrezna sprememba prometne signalizacije in fizičnih ovir.
Za dostop na območja za pešce ožjega mestnega središča je potrebno pridobiti ustrezno
dovoljenje. Kljub evidenci številu dostavnih vozil in nadzoru dostavnih območij s fizičnimi
ovirami, je področje izvajanja dostav blaga v ožje mestno središče Ljubljane še precej
neraziskano. Problematika dostav blaga v ožjem mestnem središču Ljubljane je opisana v
sledečem poglavju.
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12. DOSTAVE BLAGA V OŽJE MESTNO SREDIŠČE
Na območju za pešce je dostavo možno vršiti le v okviru predpisanega dostavnega časa (6.00
do 9.30 ure), zunaj tega časovnega okvira pa le v primeru, če se za to pridobi dovolilnica s
statusom t.i. izredne dostave. Pri izdaji posebnih dovolilnic ima mestna uprava zelo široke
pristojnosti in sama ocenjuje, kaj je utemeljen razlog za dostavo izven dostavnega časa
(START, 2007).
Dovolilnico za izredno in izredno dostavo v mestno središče je mogoče pridobiti na podlagi
prošnje, naslovljene na glavno pisarno MOL-a, v kateri je potrebno navesti:





razlog prevoza,
kraj, datum in čas prevoza,
tip vozila in registrsko številko ter
za tovorna vozila največjo dovoljeno skupno maso (Mestna občina Ljubljana, 2009).

12.1. DOVOLILNICE ZA IZVAJANJE DOSTAV BLAGA
V letu 2007 so se bile za dostop na območje za pešce namesto papirnatih dovolilnic vpeljane
elektronske dovolilnice, s čimer se je povečala učinkovitost vpeljane tehnologije
avtomatskega nadzora dostopov s potopnimi stebrički. S tem naj bi se vzpostavila tudi
elektronska evidenca vstopov in izstopov in čas zadrževanja tovornih vozil na območju za
pešce, kar pa ni bilo v celoti izvedeno (START, 2007). Za evidentiranje dostav in z njimi
povezane podatke skrbi Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d. o. o. (JP LPT). Ker
je, kot pravijo na JP LPT, evidentiranje števila ter značilnosti dostav v mestno središče težko
opravljati, so edini dostopni podatki o številu dovolilnic na območju ožjega mestnega središča
prikazani v Preglednici 2.
Preglednica 2: Evidentirani uporabniki in povprečno število dnevnih dostopov preko
dostopnih točk na območjih za pešce mestnega središča.
Lokacija izvajanja dostav
Nazorjeva ulica
Miklošičeva ulica
Čopova ulica
Wolfova ulica
Stritarjeva ulica
Mestni trg
Dvorni trg
Stari trg
Levstikov trg

Evidentirani
uporabniki*
30
20
50
515
551
40
4
Dostava
330

Čas dostopa
uporabnikov
24 h
6:00–9.30
24 h
6:00–9.30
6:00–9.30
6:00–9.30
6:00–9.30
6:00–9.30
24 h

Dnevni
dostopi
35
20
55
210
220
35
2
Ni podatka
370

* V evidenco niso zajeti uporabniki dnevnih dovolilnic, ki naj bi jih bilo za približno 10 %
imetnikov dovolilnic (evidentirani uporabniki) posameznega območja (Žibert, 2009).
Vir: Žibert, 2009.
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Iz Preglednice 2 je razvidno, da je največ dovolilnic za dostop na območja za pešce mestnega
središča izdano na naslov Wolfove in Stritarjeve ulice. Omenjeni ulici naj bi imeli tudi
dnevno največje število dostopov (nad 200), medtem ko imajo ostala dostopna območja le
okoli 50 evidentiranih dnevnih dostopov.
Za izdajo dovolilnic za dostop na območje za pešce je določeno plačilo letne ali dnevne takse,
ki velja še od leta 2001, z ureditvijo območij za pešce leta 2007 pa plačilo takse dostopa
tovornih vozil ni bilo dodatno definirano (START, 2007).
Preglednica 3: Višina takse za izdajo dovoljenja za vožnjo na območju omejitve
motoriziranega prometa v ožjem mestnem središču Ljubljane.
Dovoljenje za dostavo na območju za pešce
Dostavni čas
Izven dostavnega časa
83,45 €
417,29 €
Letna dovolilnica
20, 66 €
20,86 €
Dnevna dovolilnica
Vir: Sklep Mestne občine Ljubljana o višini takse za izdajo dovoljenja za dostavo (Ur. l. RS,
št. 46/01).
S predpisano višino takse za dostop na območje za pešce se spodbuja izdajanje letnih
dovolilnic, saj je njen nakup dolgoročneje ugodnejši. Višina takse je diferencirana tudi glede
na lokacijo dostavnega mesta in je višja, če se koristi dostavno mesto na območju s popolno
prepovedjo prometa. Kljub plačilu pa sama višina takse za dostop na območje za pešce ni
primerljiva z dejanskimi eksternimi stroški, ki jih s svojo vožnjo povzročajo tovorna vozila.
Okolju prijazna vozila so za izvajanje dostave na območju za pešce sicer oproščena plačila
takse, vendar je brez dodatnih ukrepov to premajhna spodbuda prevoznikom, da pričnejo
dejansko uporabljati ekološko sprejemljivejša vozila, ki imajo v primerjavi z ostalimi,
neekološkimi vozili, zelo visoke nakupne cene (Odlok o cestno prometni ureditvi, 2007;
START, 2007).
Slika 28: Za odpravljanje dostav izven dostavnega časa se izdajajo dovolilnice za izredno
dostavo. Tovrstne dostave bi bilo vseeno primerneje opravljati v času dneva, ko je v mestu
manj obiskovalcev.

Foto: Gostič, 2009.
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12.2. KRŠITVE IN OSTALA PROBLEMATIKA DOSTAV BLAGA
Področje dostav blaga v mestnem središču Ljubljane je zaradi same obsežnosti še vedno dokaj
neraziskano. Pri izvajanju dostav se pojavljajo številne nepravilnosti, ki bi jih lahko odpravili
z večjim poznavanjem izvajanja dostav blaga. Glavni problemi in kršitve blagovnih dostav na
območju za pešce so sledeče.
Na terenu je bilo mogoče opaziti, da se dostavna vozila na območju za pešce pogosto nahajajo
dalj časa kolikor je dejansko trajanje izvajanja dostave. Ker čas zadrževanja dostavnega vozila
na območju za pešce ni predpisan, si nekateri dostavljavci dovolijo svoje dostavno vozilo dalj
časa pustiti na območju za pešce ter se odpraviti po drugih opravkih. S tem ostalim
dostavljavcem krčijo prostor dostavljanja in zmanjšajo površino namenjeno pešcem. Zaradi
pomanjkanja za dostavo primernega prostora v mestnem središču je pri številnih dostavah
mogoče opaziti tudi kršitve pri parkiranju dostavnih vozil, ki se praviloma ustavljajo na način,
ki ogroža in ovira ostale udeležence v prometu (START, 2007).
Na terenu je bilo mogoče opaziti, da je v mestno središče mogoče dostopati tudi brez veljavne
dovolilnice izvajanja dostav v mestno središče. Nekatera dostavna vozila dovolilnic namreč
niso imela na vidnem mestu (kot jim to določa uredba o izvajanju dostav) ali pa je trajnost
same dovolilnice že pretekla. Običajno so tovrstna vozila ob vstopnih točkah čakala ostala
dostavna vozila z dovolilnico in ne območje nelegalno dostopila neposredno za njimi, ko se
potopni stebrički še niso dvignili. Za pregled tovrstnih kršitev bi bilo potrebno povečati
pristojnosti mestnega redarstva. To je v zimi leta 2009 obsegalo 35 ustrezno usposobljenih
uradnih oseb, ki opravljajo delo v dveh izmenah in poleg nalog nadzora na področju cestnega
prometa opravljajo tudi druge inšpekcijske naloge. Takšno število mestnih redarjev glede na
organizacijo dela v izmenah, široko paleto pristojnosti in veliko prostorsko razsežnost
območja nadzora ne zadošča, da bi se lahko zagotovil učinkovit nadzor tudi nad spoštovanjem
omejitev dostopa tovornih vozil. Čeprav je bila v izvajanje nadzora nad spoštovanjem
prepovedi prometa tovornih vozil vključena tudi policija in so v juliju leta 2009 uvedli enoto
redarjev na kolesih, so kršitve na tem področju še vedno dogajajo. Prav tako se ne vodijo
posebne evidence in ni na voljo dejanskih podatkov o številu kršitev omejitev dostopa znotraj
območja za pešce mestnega središča (Odlok o cestno prometni ureditvi, 2007; START, 2007,
Mestna občina Ljubljana, 2009i).
Za ureditev dostav v mestno središče bi bilo potrebno večje poznavanje značilnosti blagovnih
dostav. Z namenom ugotovitve glavnih značilnosti dostav blaga v ožje mestno središče
Ljubljane, kakšne so dejanske karakteristike dostavnih vozil in katere so možnosti
zmanjševanja motoriziranega prometa v mestnem središču je bila napravljena analiza dostav
blaga v ožjem mestnem središču Ljubljane.
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13. METODOLOGIJA ANALIZE DOSTAV BLAGA V OŽJEM
MESTNEM SREDIŠČU LJUBLJANE
Za pripravo predlogov ureditve dostav blaga in izvajanja združevanja dostav v mestno
središče je potrebno pripraviti predhodno analizo značilnosti dostav blaga v ožje mestno
središče oz. na izbrana območja znotraj območij za pešce mestnega središča. Zaradi samega
obsega dela smo se osredotočili na posamezna območja za pešce, ki jih je bilo mogoče
celovito zajeti. Terensko delo je potekalo v obdobju od 27. junija do 9. julija 2009, od 11.
avgusta do 14. avgusta 2009 ter 18. avgusta 2009. Analiziranih je bilo 704 vozil. Več o samih
načinih dela, izbranih območjih in analiziranih podatkih sledi v naslednjem poglavju.
Metodologija
Terensko delo je bilo izvedeno na podlagi vsakodnevne analize dostav v enem izmed izbranih
območij dostav v času dostav od 6:00 do 9:30 ure zjutraj. Podatki so bili pridobljeni na
podlagi terenskega opazovanja in beleženja opazovanih kriterijev. Analiza pridobljenih
podatkov je bila opravljena s pomočjo programskih orodij Word Excel, SPSS in COPERT 4.
Izbor območij za izvedbo analize
Terensko delo je obsegalo analizo dostav na petih območjih. Analiza vsakega območja je
trajala tri delovne dni, kar omogoča primerljivost podatkov. Območja so bila izbrana na
podlagi razporeditve vstopov in izstopov na posamezno območje ter zaokroženosti celote
raziskovanega območja. Območja analize dostav tako obsegajo:






Čopovo ulico in Prešernov trg,
Nazorjevo ulico in Ajdovščino,
Wolfovo ulico, Stritarjevo ulico ter Cankarjevo nabrežje,
Mestni trg in Stari trg ter
Vodnikov trg in Pogačarjev trg (ljubljanska tržnica).

Podatki, vključeni v analizo
Preko terenskega dela smo analizirali sledeče podatke dostav blaga v ožje mestno središče
Ljubljane:














lokacija vstopa na analizirano območje,
čas vstopa,
kategorija vozila,
standard tehnike vozila (EURO standard),
gorivo vozila,
lokacija izvedene dostave blaga,
namen dostopa,
kategorija dostavljenega blaga,
teža dostavljenega blaga na dostavno točko enega dostavnega vozila,
zasedenost dostavnega vozila,
čas izstopa,
trajanje dostavnega časa in
lokacija izstopa iz analiziranega območja.
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13.1. RAZLAGA METODOLOGIJE IN ANALIZE ZBRANIH PODATKOV
13.1.1.

Lokacija vstopa na analizirano območje

Na območje dostav blaga v mestno središče je mogoče dostopiti preko devet vstopnoizstopnih točk. Vstop in izstop iz analiziranega območja je tako mogoč preko izstopnovstopnih točk na: Čopovi ulici, Wolfovi ulici, Stritarjevi ulici, Nazorjevi ulici (vstop iz
Miklošičeve ceste), Petkovškovem nabrežju, Mestnem trgu, Gornjem trgu, Miklošičevi cesti,
Levstikovem in Krekovem trgu.
13.1.2. Čas vstopa
Čas vstopa predstavlja podatek o vstopu dostavnega ali osebnega vozila na obravnavano
območje. Podatki o času vstopa so opredeljeni z uro in minuto vstopa.
13.1.2.

Kategorija vozila

Tip vozila predstavlja kategorijo dostavnega, osebnega ali vozila komunalne službe, ki je
pristopilo na dostavno območje. Za potrebe analize smo ločili sledeče kategorije vozil:






dostavna vozila skupne dovoljene mase do 3,5 t (kombinirana – lahka dostavna vozila),
dostavna vozila skupne dovoljene mase med 3,5 t in 7 t (srednje težka dostavna vozila),
osebna vozila namenjena za osebni dostop/dostavo stanovalcev,
vozila javnega komunalnega podjetja (vsa motorna vozila za odvoz odpadkov) in
dostavna osebna vozila (vozila tipa osebnega avtomobila, ki so dostavljala).
13.1.3.

Gorivo vozila

Gorivo vozila je podatek, ki ga potrebujemo za določitev EURO standarda tovornega ali
osebnega vozila. Gorivo vozila je bilo zaradi same narave terenskega dela lahko ocenjeno le
na podlagi oznake na zadnjem ali prednjem delu vozila. Kategorija temelji na predpostavki,
da imajo vozila z dizelskim gorivom na zadnjem delu zapisane kratice (D, HD, … ), vozila,
katerih motor poganjajo bencinsko gorivo, pa na zadnjem delu praviloma nimajo posamezne
oznake oz. ta ne vsebuje kratice »D« (ang. diesel). Gorivo vozila je bilo v času vožnje mogoče
prepoznati tudi iz zvoka motorja. Tretja kategorija goriva vozila so bila električna vozila, ki
jih na raziskovanem območju mestnega središča uporablja lokalno komunalno podjetje Snaga.
13.1.4.

Standard tehnike vozila

Standard tehnike vozila je podatek, preko katerega določamo predpisane izpuste onesnaževal
posameznega vozila. Standard tehnike vozila smo povzeli po standardih, določenih v Lepovi
raziskavi o eksternih stroških prometa v RS (Lep in ost., 2004), katerih kategorije so zapisane
v Prilogi (Preglednica 1 in 2).
Evropski emisijski standardi (EURO standardi) so standardi izpustov onesnaževal, ki določajo
najvišjo vrednost izpustov vozil, proizvedenih znotraj meja Evropske unije po letu 1992.
EURO standardi določajo izpuste onesnaževal dušikovih oksidov (NOx), ogljikovodikov
(HC), ogljikovih oksidov (CO) ter trdih delcev (PM) na prevoženi kilometer različnih
kategorij vozil. EURO standardi se delijo na kategorije standardov: pred EURO, EURO I,
EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V in EURO VI. S pomočjo določanja standardov smo
ocenili letne izpuste onesnaževal dostavnih vozil v ožjem mestnem središču Ljubljane.
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Za izračun standarda vozila smo potrebovali podatke o tipu vozila, gorivu vozila in letu
izdelave vozila. Tip vozila je opredeljen v zgornjih kategorijah, gorivo vozila je bilo razvidno
iz oznake vozila na zadnjem delu vozila, starost vozila pa smo določili na podlagi razvida
kode vozila na stranskih ali sprednjem vetrobranskem steklu. Zadnji dve številki kode
predstavljata letnico izdelave vozila (npr **02 je leto 2002). Pri slednjem podatku je potrebno
poudariti, da so vetrobranska stekla nekaterih vozil lahko novejše izdelave kot vozilo samo,
zato je pri teh podatkih potrebno upoštevati določeno stopnjo odstopanja podatkov.
Vozila, katerih leto izdelave sega pred leto določitve EURO emisijskega standarda po Lepovi
študiji eksternih stroškov, imenujemo vozila s konvencionalnim stanjem tehnike oz. vozila
pred uvedbo EURO standardov. Vsa električna vozila so umeščena v rang standarda EURO
V, v katerem pa niso zgolj električna vozila. Pri nekaterih vozilih podatkov o letu izdelave ni
bilo mogoče izvedeti (prehitro izvedena dostava, otežen dostop do vozila), kar je vozilo
umestilo med statistično kategorijo »ni podatka«.
13.1.5.

Lokacija dostavljanja blaga

Lokacijo dostavljanja blaga smo pridobili na podlagi lokacije dostave blaga posameznega
izvajalca dostave. Namen beleženja lokacij dostave blaga je ugotoviti točke zgoščevanja
izvajanj dostav v ožjem mestnem središču Ljubljane.
13.1.6.

Namen dostopa

Namen dostopa nam pove, zaradi katerega razloga je dostavno ali osebno vozilo dostopilo na
območja za pešce mestnega središča. Kategorije dostopa so sledeče:






dostava blaga (namen dostopa na območje za pešce je dostava),
natovarjanje blaga (odvoz blaga z območja za pešce),
izvajanje specializiranih storitev brez dostave blaga (servis, selitve, … ),
osebni dostop stanovalcev brez dostave blaga in
javne storitve (komunalne storitve).
13.1.7.

Kategorije dostavljenega blaga

Z namenom razvida najpogosteje dostavljenih kategorij blaga v območje za pešce mestnega
središča smo analizirali kategorije dostavljenega blaga. Kategorije so bile najpogosteje
razvidne iz opisa izvajalca dostave na dostavnem vozilu, dovolilnici za dostavo v mestno
središče, iz dostavljenega blaga samega ali lokacije izvajanja dostave. Če kategorije dostave
blaga na terenu ni bilo mogoče določiti, je bilo blago umeščeno v kategorijo »ni podatka«.
Kategorije dostavljenega blaga se delijo na:






Specializirano blago: dostavno blago znotraj katerega spadajo prodajni artikli
specializiranih trgovin. Poleg drugih so to: obutev in oblačila, modni dodatki, knjige,
nakit in tehnični izdelki.
Prehrambeni izdelki: dostavno blago prehrambenih izdelkov kot so pripravljena hrana,
zmrznjena hrana, prehrambeni dodatki in vse kategorije pijač.
Mešano blago: je dostavno blago trgovin z mešanim blagom, kjer je bilo mogoče
opredeliti dostavo mešanega blaga.
Poštne storitve: predstavljajo storitve dostavljanja in odpravljanja poštnih paketov.
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Specializirane storitve: so storitve, za katerih izvajanje je bila potrebna dostava oz.
dostop z dostavnim vozilom (servisiranje, čiščenje, selitve ter izvajanje ostalih del).
Javne storitve: storitve javnega komunalnega podjetja (odvoz smeti, čiščenje, urejanje
mestnega središča, … ).
Pisarniški in sanitarni material: dostava pisarniškega (papirji, kartuše in ostali
pisarniški material) in sanitarnega materiala (papirnate brisače, mila, … ).
Gradbeni material: dostava raznovrstnega gradbenega materiala.
Osebna dostava/dostop: dostava blaga ter dostop stanovalcev na območje za pešce.
Ni dostave: dostop na območje za pešce, a dostava blaga ni bila izvedena.
Ni podatka: iz izvedene dostave dostavna kategorija ni bila razvidna.
13.1.8.

Teža dostavljenega blaga izvedene dostave na eno dostavno točko

Teža dostavnega blaga je bila ocenjena na podlagi velikosti ter kategorije blaga dostavljenega
na eno dostavno točko (trgovino) v ožjem mestnem središču. Ocena je bila izvedena na
podlagi količine dostavnega blaga v eni enoti ene dostave iz dostavnega vozila. Pri kategoriji
je zaradi ocene o teži dostavnega paketa potrebno upoštevati določeno stopnjo odstopanja
rezultatov. Kategorije dostavnega blaga so bile sledeče: do 10 kg, nad 10 kg in do 50 kg, nad
50 kg in do 100 kg in nad 100 kg. Iz nadaljnje analize dostavljenega blaga so bila izvzeta
vozila, ki na območje za pešce niso dostopila z namenom izvajanja dostave.
13.1.9.

Zasedenost dostavnega vozila

Zasedenost dostavnega vozila je bila ocenjena na podlagi vidne količine blaga v dostavnem
vozilu. V času izvajanja dostave je bilo namreč mogoče oceniti zasedenost dostavnega vozila.
Upoštevana je bila zasedenost dostavnega vozila ob prihodu na dostavno območje in ob
pričetku izvajanja dostave. Pri kategoriji je potrebno upoštevati, da je dostavljavec del svoje
dostave v dostavnem območju lahko že opravil in je bila ocenjena zasedenost vozila nižja od
tiste, s katero je na isti dan prvič dostopil na raziskovano območje. Deleži zasedenosti
dostavnega vozila predstavljajo kategorije: od 0 do 25 %, nad 25 % do 50 %, nad 50 % do 75
% in nad 75 % do 100 %. Za vozila katerih zasedenost ni bila ocenjena, velja »ni podatka«.
13.1.10. Čas izstopa
Čas izstopa predstavlja čas izstopa dostavnega ali osebnega vozila iz analiziranega območja.
Podatki o času izstopa so opisani z uro in minuto izstopa.
13.1.11. Trajanje dostavnega časa
Trajanje dostavnega časa je razlika med časom izstopa in časom vstopa na raziskovano
območje. Podatek je bil analiziran z namenom pridobitve podatkov o povprečnem dostavnem
času na posameznem območju analize dostave. Trajanje dostavnega časa nam skupaj s časom
vstopa in izstopa omogoča analizo števila dostavnih vozil, ki se hkrati nahajajo na enem
izmed območij dostav v ožjem mestnem središču.
13.1.12. Lokacija izstopa iz analiziranega območja
Na območje dostav blaga v mestno središče je mogoče tako kot vstopiti tudi izstopiti preko
devetih vstopno-izstopnih točk. Izstopne točke na analizirano območje so enake kot vstopne
točke na analizirano območje ožjega mestnega središča Ljubljane (glej 13.1.1.).
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14. REZULTATI ANALIZE DOSTAV BLAGA
V poglavju so prikazani rezultati terenskega dela, izvedenega med 27. junijem in
18. avgustom 2009 na območju za pešce mestnega središča Ljubljane. Preglednice s
pridobljenimi in opisanimi podatki se nahajajo v Prilogi (Preglednice od 3 do 12).

14.1. PRIMERJAVA ZNAČILNOSTI DOSTAV MED DOSTAVNIMI OBMOČJI
14.1.1.

Število dostavnih vozil

Graf 2: Povprečno dnevno število dostavnih vozil v 10-minutnih časovnih intervalih na
posameznih območjih za pešce v Ljubljani od 6:00 do 9:30.

Avtor: Gostič, 2009.
Graf 2 nam prikaže gibanje števila vozil v 10-minutnih časovnih intervalih od 6:00 do 9:30.
Na grafu je razvidno, da se na vseh analiziranih območjih za pešce število dostavnih vozil
postopoma povečuje do 8:00, vzdržuje konstantno število vozil do 8:50 in dokaj hitro upade
do 9:30, ko morajo vsa vozila zapustiti območje za pešce. Iz števila dostavnih vozil na
območju Čopove ulice in Prešernovega trga je opaziti nadpovprečno visoko število dostavnih
vozil v zgodnjih jutranjih urah. Že ob 6:00 na območje dostopi približno pet dostavnih vozil,
katerih število se do 6:40 poveča na osem. Največ dostavnih vozil se na Čopovi ulici in
Prešernovem trgu nahaja okoli 8:50, ko se na območju nahaja do deset vozil hkrati. Z
nekoliko manjšim številom dostav ob 6:00 ter toliko višjim številom dostavnih vozil ob 6:30
je drugo najštevilčnejše območje izvajanja dostav blaga, Cankarjevo nabrežje z Wolfovo in
Stritarjevo ulico. Po upadu na štiri vozila na območju število vozil naraste na sedem ob 7:50
in nato ponovno upade do 8:30, ko je z osmimi vozili dosežen dnevni višek. Razlog upada je
verjetno v odpiralnem času lokalov, katerim se prilagajajo izvajalci dostav (nekateri lokali se
odprejo ob 8:00 in nekateri ob 9:00).
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Prav tako zanimivi sta območji Nazorjeve ulice ter Ajdovščine in Mestnega ter Starega trga.
Glede na število in čas dostopa vozil sta si območji relativno podobni. Pri obeh je opazen
zamik viška jutranjega vala dostavljavcev. Na območji približno ob 7:00 dospejo izvajalci
dostav, ki so pred tem že izvedli dostavo na ostalih območjih izvajanja dostav. Število
dostavljavcev do 8:20 raste, ko doseže približno osem vozil hkrati v posameznem območju,
po 8:50 pa prične število vozil upadati in do 9:30 prispe na nič vozil na območje.
14.1.2.

Tipi vozil

Graf 3: Deleži tipa vozil v območjih za pešce ožjega mestnega središča Ljubljane.

Avtor: Gostič, 2009.
Graf deležev tipa vozil na posameznih območjih nam prikazuje delež vozil po kategorijah
vozil, ki so dostopila na posamezno raziskovano območje. Na vseh območjih najvišji delež
dostopa dosegajo dostavna vozila, katerih skupna masa ne presega 3,5 t (kombinirana vozila).
Od vseh vozil največ kombiniranih vozil dostopi na območje Cankarjevega nabrežja, Wolfove
in Stritarjeve ulice (73 %), najmanj pa na območje Mestnega in Starega trga (58 %). Po
pogostosti sledijo dostavna osebna vozila (vozila oblike osebnega avtomobila, ki dostavljajo
blago), katerih največji delež se nahaja na Nazorjevi ulici in Ajdovščini (25 %) ter najmanjši
na Čopovi ulici in Prešernovem trgu (16 %). Na območje za pešce mestnega središča je
dostop z dostavnimi vozili skupne dovoljene mase med 3,5 t in 7 t dovoljen le z dovolilnico
izredne dostave. Zaradi večjih količin dostavnega blaga se največji delež tovrstnih vozil
nahaja na območju ljubljanske tržnice (14 %), najmanjši delež pa na ožjem Cankarjevem
nabrežju (2 %), kamor tovrstna vozila težje dostopijo. Opaziti je, da so vozila s skupno maso
med 3,5 t in 7 t praviloma skoraj v popolnosti zapolnjena, pri čemer nadomestijo dostop
večjega števila kombiniranih vozil, kar opravičuje izvajanje izrednih dostav.
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V raziskavo smo vključili tudi vozila, ki praviloma niso namenjena dostavi oz. zgolj dostavi.
To so vozila lokalnega komunalnega podjetja (Snaga) in osebna vozila stanovalcev, ki bivajo
na raziskovanem območju. Največji delež osebnih vozil stanovalcev (5 %) je zabeleženih na
območju Mestnega in Starega trga. Razlog v nepričakovano nizkih dostopih osebnih vozil
stanovalcev je v dejstvu, da imajo lastniki dovolilnic na območja Čopove in Nazorjeve ulice
ter Levstikovega trga omogočen celodnevni dostop (Žibert, 2009) ter se tako njihove dostave
ne zgoščajo le v jutranjih in zgodnje dopoldanskih urah. Največji delež vozil javnega
komunalnega podjetja je mogoče zabeležiti na Čopovi ulici in Prešernovem trgu (6 %) ter
Mestnem in Starem trgu (5 %). Na teh območjih se namreč nahajajo zabojniki za smeti, ki jih
je potrebno dnevno prazniti, prav tako pa na območja dostopa večje število čistilnih vozil
Snage.
14.1.3.

Stanje tehnike vozil

Kazalec stanja tehnike vozil nam govori o kakovosti tehnike posameznega vozila in izpustih
onesnaževal v ozračje mestnega središča.
Graf 4: Deleži vozil po stanju tehnike v območjih za pešce mestnega središča Ljubljane.

Avtor: Gostič, 2009.
Deleži stanja tehnike so namensko obarvani v različnih odtenkih zelene barve, v skladu s
predstavo »bolj zeleno, bolj ekološko«. Iz Grafa 4 lahko razberemo, da največji delež vozil, ki
so dostopila na območje ožjega mestnega središča, spada v stanje tehnike standarda EURO III
(leto izdelave kombiniranega vozila na plinsko olje v letih od 2001 do 2004). Največji delež
tovrstnih vozil smo zabeležili na območju Čopove ulice in Prešernovega trga (47 %),
najmanjšega pa na območju ljubljanskih tržnic (26 %). Stanje tehnike standarda EURO IV
dosega največje deleže na območju Cankarjevega nabrežja, Wolfove ulice in Stritarjeve ulice
(37 %), kar je približno 10 % večji delež kot na katerem koli drugem območju v ožjem
mestnem središču. Razlog tovrstnega povišanja deleža ni znan. Na obravnavanem območju
sta presenetljiva predvsem dva podatka. Prvi je nizek delež vozil s standardom EURO V, v
katerega smo umestili vsa električna vozila in ostala vozila tega standarda na obravnavanih
71

Diplomsko delo: Prostori potrošnje in analiza dostav blaga v ožjem mestnem središču Ljubljane; Gostič, K.

območij za pešce (največji delež 3 % na Cankarjevem nabrežju, Wolfovi ulici in Stritarjevi
ulici), drugi pa je izredno slabo stanje tehnike vozil, ki dostavljajo na območje ljubljanskih
tržnic.
Na območju Vodnikovega in Pogačarjevega trga (ljubljanske tržnice) je največji delež vozil
vseboval stanje tehnike standarda EURO II (39 %), kateremu je sledil standard EURO III (36
%) in nato standard EURO I (21 %). Izredno slabo stanje tehnike na tem območju je posledica
preprostega dejstva, da predvsem na območje Vodnikovega trga za potrebe prodaje lastnih
agroživilskih pridelkov dostavljajo v glavnem pridelovalci zelenjave in sadja. Tovrstna vozila
so namenjena zgolj dostavi pridelkov z matičnega kmetijskega gospodarstva do tržnice v
zgodnjih jutranjih in v odpravi neprodanih pridelkov s tržnice v poznih popoldanskih urah. Za
izvajanje tovrstne dostave pa pridelovalci ne potrebujejo visoko kakovostnega in zmogljivega
dostavnega vozila. Prav tako tovrstna vozila ne potrebujejo toplotno izoliranega prostora za
shranjevanje živil in so lahko tudi posledica nižjih prihodkov pridelovalcev. Razveseljiv je le
podatek, da na celotno območje ožjega mestnega središča Ljubljane dostavlja nizek delež
vozil s konvencionalnim stanjem tehnike (vozila izdelave starejšega od leta 1992).
14.1.4.

Gorivo dostavnih vozil

Podatki o pogonskih gorivih nam poleg ostalih podatkov prav tako veliko povedo o količinah
izpustov onesnaževal in kakovosti dostavnih vozil v ožje mestno središče Ljubljane.
Graf 5: Deleži pogona vozil na območjih za pešce ožjega mestnega središča Ljubljane.

Avtor: Gostič, 2009.
Pričakovano največji delež pogonskega goriva dostavnih vozil predstavlja plinsko olje (oz.
dizelsko gorivo). Največji delež vozil na plinsko olje se nahaja na Čopovi ulici in
Prešernovem trgu (77 %). Z malce nižjimi deleži sledijo vsa ostala območja do deleža 66 %
goriva plinskega olja vozil, ki dostavljajo na ljubljansko tržnico. Največji delež bencina se
porablja na območju ljubljanskih tržnic (31 %) in najmanjši na Čopovi ulici in Prešernovem
trgu (11 %). Delež elektrike kot pogonskega goriva je enak deležu električnih vozil
komunalnega podjetja, ki največji delež dosega na Čopovi ulici in Prešernovem trgu (4 %).
V naslednjih podpoglavjih opisujemo značilnosti dostav posameznih dostavnih območjih
ožjega mestnega središča Ljubljane.
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14.2. ANALIZA DOSTAV BLAGA PO POSAMEZNIH DOSTAVNIH OBMOČJIH
14.2.1.

Čopova ulica in Prešernov trg

Čopova je ena izmed najbolj obiskanih ulic mestnega središča Ljubljane. Na njej se s tem
razlogom zgoščuje veliko število dostav. Povprečno število dostopov motoriziranih vozil v
času med 6:00 in 9:30 se med delavniki na območju Čopove ulice in Prešernovega trga giblje
okoli 50 vozil. Največje število vozil je od 7:40 do 8:50, ko se na območju hkrati zadržuje
približno 10 dostavnih vozil. Glede na dejstvo, da se v tej uri pričenja z obiskovalci polniti
mestno središče in z njim tudi Čopova ulica, tako velika intenziteta dostav ob tej uri
predstavlja oviro in negativen faktor privlačnosti mestnega središča za njegove obiskovalce.
Slika 29: Na Čopovi ulici in Prešernovem trgu se ob 9:00 hkrati nahaja približno
10 dostavnih vozil.

Foto: Gostič, 2009.
Na Čopovo ulico ter Prešernov trg največ dostavnih vozil vstopa preko Wolfove ulice
(67 % vstopov) ter izstopa preko potopnih stebričkov na vrhu Čopove ulice pri Slovenski
cesti. To je razvidno tudi iz postavitve avtomobilov na Sliki 29. Problematični so tisti
izvajalci dostav na Čopovi ulici, ki sredi Čopove ulice svoje dostavno vozilo obračajo in s tem
ovirajo prosti peš promet po ulici.
Največji delež namena dostopa na Čopovo ulico in Prešernov trg je dostava blaga (68 %). V
8 % dostopa je namen dostopa izvajanje specializiranih dejavnosti (čiščenje oken,
servisiranje, varovanje), za 7 % dostopov pa natovarjanje blaga (predvsem natovarjanje
poštnih pošiljk v poslovni enoti Pošte Slovenije na Čopovi ulici).
Povprečni čas izvajanja dostave, od dostopa do izstopa iz Čopove ulice, znaša 29 minut in
predstavlja najdaljši povprečni dostavni čas na celotnem območju (povprečje je 24 minut).
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Graf 6: Deleži ocenjene teže dostavljenega blaga na Čopovo ulico in Prešernov trg.
Teža dostavnega blaga
15 %

23 %

7%

44 %

Do 10 kg
Nad 10 kg do 50 kg
Nad 50 kg do 100 kg
Nad 100 kg
Ni podatka

11 %
n: 124

Avtor: Gostič, 2009.
Deleži teže dostavljenega blaga nam pokažejo prevlado pošiljk, katerih teža je med 10 in
50 kg. Sledi ji dostavno blago teže nad 100 kg in dostavno blago med 50 in 100 kg. Razlog
visokega deleža dostavljenega blaga med 10 in 50 kg je v velikem deležu dostave
specializiranega blaga, specializiranih in poštnih storitev, katerih pošiljke so praviloma
manjše velikosti. Delež dostav s težo dostavnega blaga nad 100 kg predstavlja predvsem
dostava večjih količin blaga v dve večji nakupovalni središči na Čopovi ulici: prodajalno z
oblačili H&M in veleblagovnico z mešanim blagom Müller.
Največji delež dostavnega blaga predstavljajo prehrambeni izdelki (25 %). Čeprav se na
Čopovi ne nahaja veliko prehrambenih trgovin oz. gostinskih obratov, je poglavitni razlog za
velik delež v lokaciji dovozne poti za hotel Slon na vrhu Čopove ulice in restavracijo
McDonald's nekoliko nižje. Drugo najpogosteje dostavljeno blago na Čopovo ulico je
specializirano blago (19 %), ki ga predstavljajo dostave oblačil, obutve ter knjig, kar glede na
veliko število tovrstnih prodajaln na tem območju ni presenetljivo. Na območju se vrši tudi
veliko specializiranih (17 %) ter poštnih storitev (12 %). Ostale kategorije dostavnega blaga
dosegajo nižje deleže (Graf 7).
Slika 30: Dostavna vozila na Čopovi ulici dovoljene mase med 3,5 t in 7 t v jutranjih urah.

Foto: Gostič, 2009.
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Graf 7: Deleži kategorije dostavnega blaga na Čopovo ulico in Prešernov trg.
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Avtor: Gostič, 2009.
Zasedenost vozila nam veliko pove o primernosti oz. upravičenosti dostave na območje
ožjega mestnega središča. Iz Grafa 8 lahko razberemo, da največji delež zasedenosti vozil
predstavlja 25 % in 50 % (25 %), ki mu sledi zasedenost vozila med 50 % in 75 % in nad
75 %. Nizek delež zelo nizko zasedenih vozil je po vsej verjetnosti posledica dejstva, da
večina izvajalcev dostav (po opazovanjih) najprej dostavi na Čopovo ulico in se nato odpravi
dostavljati na druga območja dostav v ali izven ožjega mestnega središča.
Graf 8: Zasedenost dostavnih vozil na Čopovi ulici in Prešernovem trgu.
Zasedenost dostavnih vozil

6%
23 %
25 %
6%
19 %

22 %

Od 0 % do 25 %
Nad 25 % do 50 %
Nad 50 % do 75 %
Nad 75 % do 100 %
Vozila Snage
Ni podatka
n: 155

Avtor: Gostič, 2009.

75

Diplomsko delo: Prostori potrošnje in analiza dostav blaga v ožjem mestnem središču Ljubljane; Gostič, K.

14.2.2.

Nazorjeva ulica in Ajdovščina

Nazorjeva ulica se nahaja severno od Čopove ulice, s katero je povezana preko Gledališke
pasaže. Ajdovščina (oz. ploščad Ajdovščine) se nahaja severno od Nazorjeve ulice. Dostop na
območje za pešce Nazorjeve ulice in Ajdovščine je omogočen le preko Miklošičeve ceste,
med katerima se nahaja sistem potopnih stebričkov. Območje je eno izmed redkih, na katerem
preko celotnega dostavnega časa potopni stebrički ne omejujejo dostopa (so stalno spuščeni),
s čimer je onemogočen kakršen koli nadzor nad izvajanjem dostav na to območje. Na dan se
znotraj rednega dostavnega časa na Nazorjevi ulici in Ajdovščini izvede približno 40 dostav
oz. dostopov. Povprečni dostavni čas dostave je 24 minut in je enak povprečju celotnega
območja ožjega mestnega središča.
Na Nazorjevi ulici se nahajajo prodajalne s specializiranim blagom (knjigarna, cvetličarna,
trgovine z oblačili), lokali ter gostišča. Območje Ajdovščine zaznamuje t. i. stolpnica Metalke
in poslopje banke, kjer se nahaja zgostitev v izvajanje specializiranih storitev usmerjenih
podjetij.
Tako kot pri ostalih območjih je tudi na območju Nazorjeve ulice in Ajdovščine prvotni
namen dostopa dostava blaga (69 %), ki ji sledi izvajanje specializiranih storitev brez dostave
blaga (16 %), med katerimi je bilo najpogosteje opaziti izvajanje servisa gostinske opreme.
Graf 9: Deleži ocenjene teže dostavljenega blaga na Nazorjevo ulico in Ajdovščino.
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Graf deležev ocenjene teže dostavnega blaga nam prikazuje velik delež dostavnega blaga med
10 in 50 kg (53 %). Ostali deleži dostavnega blaga so razporejeni med 10 % in 18 %. Razlog
v tako velikem deležu dostavnega blaga v tej kategoriji je v dejstvu, da se za potrebe
gostinstva na to območje dnevno dostavlja po teži le lažje dostavne pakete prehrambenih
izdelkov, ki predstavljajo 44-odstotni delež dostavljenega blaga na območju Nazorjeve in
Ajdovščine (Graf 10). Na območju se namreč nahajajo tri večja gostišča in dostavna pot
lokala na terasi hotela Union. Kot prikazuje Graf 10 na območje dostavljajo tudi številni
izvajalci specializiranih storitev in dostavljavcev specializiranega blaga (oblačila). Za potrebe
delovanja v storitve usmerjenih podjetij na Ajdovščini se na območje dostavlja tudi pisarniški
material (6 %), ki se ga največ dostavi ravno na območju Ajdovščine.
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Graf 10: Deleži kategorij dostavnega blaga na Nazorjevi ulici in Ajdovščini.
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Graf 11 prikazuje zasedenost dostavnih vozil na območju Nazorjeve ulice in Ajdovščine. Iz
grafa je razvidno, da na območje dostavlja nizek delež nad 75 % zapolnjenih vozil (4 %) in
velik delež od 25 do 75 % zapolnjenih vozil. Razlog v manjšem deležu je v tem, da
dostavljavci na območje običajno dostavljajo relativno pozno glede na izvajanje dostave na
ostalih območjih in so posledično tudi manj zapolnjeni z dostavnim blagom. Zelo nizek je
tudi delež vozil, ki so zapolnjena med 75 in 100 % celotne dostavne prostornine vozila.
Graf 11: Zasedenost dostavnih vozil na Nazorjevi ulici in Ajdovščini.
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14.2.3.

Cankarjevo nabrežje, Wolfova in Stritarjeva ulica

Nekoliko širše območje predstavlja območje na obeh bregovih Ljubljanice v bližnji okolici
Tromostovja, ki smo ga poimenovali območje Cankarjevega nabrežja, Wolfove in Stritarjeve
ulice. V ožjem mestnem središču Ljubljane je največja zgostitev lokalov na Cankarjevem
nabrežju, medtem ko se na Wolfovi ulici nahajajo predvsem storitveno usmerjena podjetja in
prodajalne specializiranega blaga (oblačila, modni dodatki, knjigarne, … ). V sklop območja
spada tudi Knafljev prehod, kjer se prav tako nahajata dva večja ljubljanska lokala in mehiška
restavracija.
Največji delež dostavnih vozil na analizirano območje dostopa preko Wolfove ulice (87 %),
sledi mu dostop preko Čopove ulice. Vozila običajno območje za pešce zapustijo preko
Stritarjeve ulice (58 %), nekoliko redkeje pa preko enosmerne Wolfove (20 %) in Čopove
ulice (14 %). V povprečju na dan na območje dostopi 50 vozil, povprečni čas dostave pa je
24 minut in je enak povprečju celotnega dostavnega območja ožjega mestnega središča.
Največji delež dostopa na območje prevzema dostava blaga (76 %), ki ji sledi izvajanje
specializiranih storitev (po večini prav tako servis gostinske opreme, 6 %) in izvajanje
komunalnih storitev (5 %).
Graf 12: Deleži ocenjene teže dostavljenega blaga na Cankarjevem nabrežju, Wolfovi in
Stritarjevi ulici.
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Graf deležev teže dostavnega blaga nam pokaže, da se na območju največkrat dostavi blago
teže od 10 do 50 kg (45 %), kateremu sledi blago teže nad 100 kg (24 %) in med 50 ter 100 kg
(18 %). Izredno majhen je delež (predvsem poštne storitve hitre pošte) blaga, lažjega od
10 kg. Visok delež blaga teže od 10 do 50 kg je posledica dostav specializiranega blaga
(knjige, oblačila in modni dodatki).
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Graf 13: Deleži kategorij blaga na Cankarjevem nabrežju, Wolfovi in Stritarjevi ulici.
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Največji delež dostavnega blaga na izbrano območje predstavljajo prehrambeni izdelki (pijače
in prehrana za gostišča, 37 %) in specializirano blago (27 %). Vse ostale kategorije dosegajo
deleže okoli 5 %.
Graf 14: Zasedenost dostavnih vozil na Cankarjevem nabrežju, Wolfovi in Stritarjevi ulici.
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Zasedenost vozil na obravnavanem območju nam pokaže, da je tako kot na Nazorjevi ulici in
Ajdovščini delež zasedenosti dostavnega vozila med 25 in 50 % zastopan v največjem deležu
(37 %). Glede na ostala območja dokaj visok delež zasedajo tudi vozila, katerih zasedenost je
nad 75 % (14 %).
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14.2.4.

Mestni in Stari trg

Mestni ter Stari trg predstavljata območje t. i. Stare Ljubljane ob vznožju Ljubljanskega griča
vzhodno od Ljubljanice. Na Mestnem trgu se nahajajo predvsem prodajalne s specializiranim
blagom (zlatarne, steklarne, knjigarne), medtem ko se na ozkem Starem trgu nahajajo
predvsem prodajalne z oblačili in obutvijo in nekateri lokali, ki poleg vseh vrst pijač nudijo
tudi pripravljeno hrano.
Na Mestni ter Stari trg je mogoče dostopiti preko Mestnega trga, Levstikovega trga in preko
Cankarjevega nabrežja (iz Wolfove ulice). Na območje z Mestnega trga dostopa in hkrati
izstopa 57 % dostavljavcev in z Levstikovega trga 39 % dostavljavcev. Namen dostopa na
območje z motornimi vozili je v 62 % dostava, ki ji sledi izvajanje specializiranih storitev (11
%). Povprečni dostavni čas na območju znaša 21 minut in je edino območje območja za pešce
mestnega središča, kjer dostavni časi segajo pod povprečje celotnega ožjega mestnega
središča.
Graf 15: Deleži ocenjene teže dostavljenega blaga na Mestnem in Starem trgu.
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Graf teže dostavnega blaga nam prikazuje velik delež dostavnega blaga težjega od 100 kg
(40 %). Razlog je predvsem v dostavi gradbenega materiala, katerega so v času izvajanja
analize za potrebe prenove stavb dostavljali na Mestni trg. Prav tako je velik delež dostavnega
blaga odvisen od velikih količin pijače, ki je bila za potrebe lokalov dnevno dostavljena na to
območje. Praviloma dostava pijače predstavlja velike količine hkrati dostavljenega blaga.
Slika 31: Lokacija zgoščevanja dostav na Mestnem trgu, z električnim vozilom Snage.

Avtor: Gostič, 2009.
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Graf 16: Deleži kategorij dostavnega blaga na Mestnem in Starem trgu.
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Deleži dostav blaga nam prikazujejo, da je na območju največ izvedenih dostav prehrambenih
izdelkov (35 %), katerim sledijo specializirane storitve (15 %) in gradbeni material (13 %).
Razlog v velikem deležu prehrambenih izdelkov je v nekaterih gostinskih obratih in lokalih na
Starem trgu, ki še posebno v času visokega turističnega obiska prodajo velike količine hrane
in pijače. Specializirane storitve (16 % dostopov) predstavljajo storitve, povezane s servisi,
selitvenimi servisi in izvajanjem gradbenih del na raziskovanem območju.
Na Grafu 17 največji delež zasedenosti dostavnih vozil na Mestnem in Starem trgu predstavlja
kategorija »ni podatka«. To je posledica dejstva, da je fizično tako dolgo območje za analizo
zasedenosti vozil težko nadzorovati oz. pridobiti prave podatke. Trga sta namreč ozka in
večina dostavljavcev dostavlja na način, da količina dostavnega blaga v dostavnem vozilu ni
bila vidna. Kljub temu lahko ocenimo, da podobno kot pri ostalih območjih majhen delež
zasedenosti vozil predstavlja zasedenost do 25 % in velik delež zasedenost od 25 % do 50 %.
Graf 17: Zasedenost dostavnih vozil na Mestnem in Starem trgu.
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14.2.5.

Vodnikov in Pogačarjev trg (ljubljanska tržnica)

Dostave na ljubljansko tržnico so v primerjavi z ostalimi deli območij za pešce mestnega
središča nekoliko bolj specifične. Od ostalih območij se razlikujejo po dostavnem blagu, času
izvajanja dostav, količinah dostavljenega blaga, zasedenosti in stanju tehnike dostavnih vozil.
Običajni dostopni točki (Krekov trg in Adamič-Lundrovo nabrežje) za dostop na Vodnikov in
Pogačarjev trg sta bili v času izvajanja analize zaradi gradnje na Kopitarjevi ulici
preusmerjeni. Sprva na Krekov trg in nato na Adamič-Lundrovo nabrežje. Zaradi tega dejstva
analize dostopov in povprečnega dostavnega časa ni bilo mogoče izvesti.
Dostave na območje tržnice se običajno izvajajo med 5:00 in 8:30. Zadnja vozila lahko
dostopijo do 8.00, po tej uri redar dostavnih vozil na območje praviloma ne spušča več.
Podrobnejša analiza povprečnih dostavnih časov ni bila napravljena, zato na podlagi
opazovanj predvidevamo, da je povprečni dostavni čas na tem območju znašal približno
20 minut. Ker se na območju Vodnikovega in Pogačarjevega trga ne nahajajo nobene
stanovanjske zgradbe ter se odvoz smeti vrši izven dostavnega časa dostavnih vozil, je edini
namen dostopa na območje dostava blaga.
Graf 18: Deleži ocenjene teže dostavljenega blaga na Vodnikovem in Pogačarjevem trgu.
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Zaradi želje po izkoriščenosti dostavnega prostora dostavnega vozila in dejstva, da je
prodajalcem na tržnici v interesu dostaviti kar se da velike količine prodajnega blaga, je
največji delež teže dostavnega paketa nad 100 kg (60 %). V deležih manjših od 15 % mu
sledijo dostave blaga s težo blaga višjo od 50 kg in nižjo od 100 kg. Te dostave so v večini
dostave mesa in mlečnih izdelkov na Pogačarjev trg za potrebe pokritega dela tržnice.
Tako kot ostale kategorije, se od ostalih analiziranih območij znotraj ožjega mestnega središča
razlikuje tudi dostavno blago. Skladno s površinami, namenjenimi za prodajo sadja in
zelenjave, je tudi delež dostav tovrstnega blaga med višjimi: dostava zelenjave (28 %) in sadja
(27 %). Sledi dostava mesnih izdelkov (15 %) ter kruha, slaščic in peciva (10 %). Razlog v
velikem deležu dostave sadja in zelenjave nad ostalimi dostavnimi produkti je v dejstvu, da je
pridelke potrebno dnevno dostavljati na prodajno območje tržnice, medtem ko so ostali
prodajni artikli (mesni ter mlečni izdelki, oblačila, obutev ter rezano cvetje) preko noči
spravljeni na za to primernih mestih (hladilnice, prodajne vitrine v notranjem delu tržnice,
stojnice za prodajo oblačil in obutve, … ).
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Graf 19: Deleži dostavnega blaga na Vodnikovem in Pogačarjevem trgu.
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Graf 20: Zasedenosti dostavnih vozil na Vodnikovem in Pogačarjevem trgu.
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Tako kot količine dostavljenega blaga tudi deleži zasedenosti dostavnega vozila odstopajo od
značilnosti ostalih analiziranih območij ožjega mestnega središča. Največji delež zasedenosti
dostavnega vozila namreč zajema vrednost med 75 in 100 % (40 % vozil), kar je izrazito nad
povprečjem. Ostali deleži zasedenosti vozila so manjši od 25 %. Razlog v tako veliki
zasedenosti so enaki kot za velikost dostavnega blaga. Dostavljavcem in prodajalcem na
območje tržnice je namreč v interesu, da dnevno dostavijo in posledično prodajo čim večjo
količino prodajnega blaga in zato pri prostoru ne varčujejo.
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14.3. ZNAČILNOSTI DOSTAV BLAGA V OŽJE MESTNO SREDIŠČE LJUBLJANE
Posamezna območja smo tako že opisali. Ostane le še predstavitev podatkov, navezujočih se
na celotno območje mestnega središča, ki so bili pridobljeni preko analize dostav blaga.
Zaradi specifičnih značilnosti v skupno analizo dostav niso bila vključena območja dostav na
Vodnikovem in Pogačarjevem trgu (ljubljanska tržnica), ki se korenito razlikujejo od ostalih
analiziranih območij. V preglednicah v Prilogi pa so predstavljeni tudi deleži, ki vključujejo
območje ljubljanskih tržnic. Skupne značilnosti celotnega območja so sledeče.
Največ dostopov na celotno dostavno območje ožjega mestnega središča poteka preko
dostopne točke na Wolfovi ulici (45 %). Po deležu izstopov in vstopov mu sledi Nazorjeva
ulica (22 %) in Mestni trg (13 %). Za izstop iz območja največji delež dostavljavcev uporablja
Stritarjevo ulico (24 %), kateri sledita Čopova in Nazorjeva ulica (22 %). Z uvedbo novega
režima območij za pešce jeseni 2009 se bodo deleži po vsej verjetnosti korenito spremenili.
Graf 21: Povprečno dnevno število dostavnih vozil na celotnem območju ožjega mestnega
središča Ljubljane (brez ljubljanskih tržnic) ob izbranih intervalnih časih.

Avtor: Gostič, 2009.
Iz grafa 21 je razvidno, da je število dostavnih vozil na raziskovanem območju najvišje ravno
takrat, ko se v dopoldanski konici (7:40 do 9:00) v mestnem središču nahaja največ
obiskovalcev. V tem času povprečno število motoriziranih vozil, ki se hkrati nahajajo na
območju za pešce ožjega mestnega središča (izključeno je območje Vodnikovega in
Pogačarjevega trga) naraste na 30 vozil. Število vozil opazno upade šele po 9:00, ko dostavna
vozila, zaradi zaključka dovoljenega dostavnega časa znotraj območja za pešce mestnega
središča, končujejo z izvajanjem dostav. Glede na dejstvo, da po 9:00 na območje za pešce
dostopa manjše število dostavnih vozil, bi bilo smiselno oblikovati predlog o skrajšanju
dostavnega časa oz. premiku njegovega zaključka iz 9:30 na 9:00. Seveda pa bi tovrsten ukrep
še dodatno povečal število dostavnih vozil, ki hkrati izvajajo dostavo, kar bi prav tako
pomenilo upad privlačnosti ožjega mestnega središča Ljubljane.
Tako kot pri vseh posameznih dostavnih ulicah tudi na celotnem območju prevladujejo
dostavna vozila skupne mase do 3,5 t oz. kombinirana vozila (65 %). Sledijo dostavna osebna
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vozila (20 %) ter nato, presenetljivo, dostavna vozila skupne dovoljene mase med 3,5 in 7 t (7
%). Tovrstna vozila izvajajo največ dostav na območje Čopove ulice (večje količine
dostavnega blaga za potrebe H&M-a in Müllerja) ter Mestnega trga (dostava gradbenega
materiala). Delež osebnih vozil ter vozil javnega komunalnega podjetja je le nekoliko nižji (5
%).
Graf 22: Stanje tehnike dostavnih vozil v ožjem mestnem središču Ljubljane.
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Avtor: Gostič, K. (2009).
Graf 22 prikazuje stanje tehnike vozil, ki dostopajo v območje za pešce ožjega mestnega
središča. Podatki nam povedo, da največji delež vozil uporablja tehniko standarda EURO III,
in sicer 42 %. Drugi najpogostejši standard tehnike je standard EURO IV (27 %), sledi mu
standard EURO II (19 %). Delež ostalih standardov je enak ali manjši od 5 %. Z ozirom na
dejstvo, da dostavna vozila opravijo veliko število prevoženih kilometrov, je potrebno delež
vozil standarda EURO II zmanjšati in povečati delež vozil s standardom EURO IV ali celo
EURO V (električna vozila in vozila izdelave po letu 2008). S tem bi dosegli večjo kakovost
zraka in zmanjšanje hrupa v mestnem središču.
Enako stanje nam prikazujejo deleži goriva vozil, ki ga uporabljajo dostavna vozila. Kot pri
posameznih območjih dostav, tudi v celoti v mestnem središču prevladujejo motorna vozila,
katerih pogonsko gorivo je plinsko olje. Delež tovrstnih vozil je 73 %. Po rabi sledi bencin s
20 %, kateremu z nizkim deležem (2 %) kot pogonsko gorivo sledi bolj ekološka električna
energija.
Z namenom dostave blaga v ožje mestno središče dostopi 69 % vozil, medtem ko zaradi
izvajanja specializiranih storitev brez dostave v območje dostopa 10 % vozil. Natovarjanje
blaga je razlog dostopa za 6 % vozil, kar večinoma predstavlja natovarjanje poštnih pošiljk.
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Graf 23: Ocenjena teža dostavnega blaga na območju ožjega mestnega središča Ljubljane.
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Avtor: Gostič, 2009.
Graf 23 nam prikazuje, da največji delež dostavljenega blaga v mestno središče zajema blago
skupne teže nad 10 in do 50 kg (44 %). Po večini gre za dostavo specializiranega blaga in
prehrambenih izdelkov, prav tako pa se v tej teži dostavnega blaga nahajajo tudi poštne
pošiljke. Po deležu mu sledijo dostave blaga, katerih teža presega 100 kg (26 %). Gre za
dostave gradbenega materiala, pijač ter mešanega blaga.
Podatek o povprečnem dostavnem času na celotnem območju nam pove, da se vozilo od
vstopa do izstopa iz območja za pešce povprečno zadržuje 24 minut. Čeprav se čas ne zdi
visok ter je zaradi specifik nekaterih izrednih dostav tak čas dostavljanja razumljiv in
opravičljiv, je potrebno povprečen čas gledati skozi prizmo značilnosti dostavnega blaga.
Izkaže se, da bi morale biti dostave, vsaj tiste, ki dostavljajo pakete lažje od 100 kg (kar jih je
velika večina), izvedene v 15-ih minutah ali celo hitreje. Z zmanjšanjem dostavnega časa bi
namreč zmanjšali število dostavnih vozil, ki se hkrati nahajajo na posameznem območju in
povečali pešcem namenjene prehodne površine. S tem pa bi prav tako uspeli povečati
dostopnost in privlačnost mesnega središča in njegovih prostorov potrošnje.
Slika 32: Zgostitev dostav na Wolfovi ulici ob 8:30, kjer dostavna vozila opazno zasedajo
pešcem namenjen prostor.

Avtor: Gostič, 2009.
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Graf 24: Vrsta kategorij blaga dostavljenega v ožje mestno središče Ljubljane.
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Avtor: Gostič, 2009.
Podatki o vrsti dostavnega blaga prikazujejo, da je v ožje mestno središče Ljubljane
dostavljenega največ blaga, ki spada v kategorijo prehrambenih izdelkov (suha hrana,
zamrznjeni izdelki, pijače, … ), in sicer z deležem 35 %. Po pogostosti dostave ji sledi
specializirano blago (17 %) ter specializirane storitve (14 %). Ostale kategorije (javne
storitve, poštne storitve, mešano blago in ostalo) beležijo deleže manjše od 6 %.
Graf 25: Deleži zasedenosti dostavnih vozil v ožjem mestnem središču Ljubljane.
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Avtor: Gostič, 2009.
Kot že omenjeno nam zasedenost dostavnih vozil veliko pove o upravičenosti dostopa na
območje za pešce mestnega središča. Potrebno je upoštevati tudi dejstvo, da so na nekaterih
območjih zabeležena ista dostavna vozila, ki prehajajo iz enega v drugo dostavno območje in
so posledično v enem sprva zabeležena kot zadovoljivo zasedena, a so po oddanem delu blaga
na drugem območju zabeležena kot pomanjkljivo zasedena. V celotnem območju izvajanja
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dostav v mestno središče predstavljajo največji delež vozila, katerih zasedenost je med 25 in
50 %. Takih dostavnih vozil je 30 %. Sledijo vozila med 50 in 75 %, s 23 % in vozila z
zasedenostjo nad 75 % (14 %). Zadovoljiv je podatek, da je delež vozil, katerih zasedenost je
nižja od četrtine zmogljivih kapacitet dostavnih vozil le 6 %. Po opazovanjih so tovrstna
dostavna vozila predvsem vozila izvajalcev hitre pošte.
Slika 33: Povprečno število dnevnih dostopov in izstopov ter lokacije zgoščevanja dostav
znotraj območij za pešce mestnega središča Ljubljane v dostavnem času od 6:00 do 9:30.

Avtor: Gostič, 2009.
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Slika 33 nam prikazuje, da število dostopov in izstopov preko vstopnih točk na območje za
pešce ožjega mestnega središča ni na vseh točkah enako. Med posameznimi točkami so
opazne številne razlike. Največje število dostopov celotnega območja poteka preko Wolfove
ulice (45 %), Nazorjeve ulice ter Adamič-Lundrovega nabrežja (dostop do ljubljanskih
tržnic). Režim na slednjem se bo zaradi izvajanja gradnje garažne hiše pod sedanjo tržnico
spremenil, prav tako pa se na Petkovškovo nabrežje za čas gradnje selijo ljubljanske tržnice.
Ostala območja zgoščevanja dostopa potekajo s Karlovške ceste preko Linhartovega trga na
Stari trg ter s Stritarjeve ulice na Mestni trg. Med 10 do 40 dostopov dnevno poteka tudi s
Slovenske ceste na Čopovo ulico.
Število dnevnih izstopov prikazuje nekoliko drugačno sliko. Največje število izstopov
beležijo Krekov trg ter Čopova, Stritarjeva in Nazorjeva ulica. Sledijo jim Levstikov trg,
Mestni trg ter Wolfova ulica (čeprav je ulica enosmerna). Nizke deleže izstopov beležijo Novi
trg, Miklošičeva cesta (dostop je bil zaradi gradnje deloma zaprt) in Stritarjeva ulica.
Tako kot dostopne točke tudi posamezna območja ne beležijo enake zgostitve izvedenih
dostav. Del terenskega dela je vseboval tudi določitev lokacij zgoščevanj dostave. Glede na
število dostav so bile določene sledeče kategorije lokacij zgoščevanja dostav: do 10 dostav,
10 do 20 dostav in nad 20 dostav znotraj rednega dostavnega časa. Pri tem je potrebno
upoštevati, da nekateri dostavljavci na posameznem območju lahko izvedejo večje število
dostav (po opazovanjih je takih le do 30 %) in so tako v analizo dostopa na območje zajeti le
enkrat, za izvajanje dostav pa večkrat.
Analiza je pokazala, da je največje zgoščevanje dostav ravno na tistih območjih, ki so že tako
preozka za motorni promet in hkrati od osme ure naprej že toliko obljudena, da je visoko
število dostavljavcev za sam prehod preko ulice lahko izredno moteč. Taka območja
zgoščevanj dostav so zgornji in srednji del Čopove ulice (število dostavljavcev se v rednem
dostavnem času dvigne preko 20), Mestni trg in območje izvajanja dostav na odkriti in pokriti
del ljubljanskih tržnic.
Večje število dostav (nad 10 in do 20 dostav tekom rednega dnevnega dostavnega časa) je
tudi na ploščadi Ajdovščine, v zgornjem delu Nazorjeve ulice, spodnjem delu Čopove ulice
nad Prešernovim trgom, na Wolfovi ter Stritarjevi ulici, sredi Cankarjevega nabrežja in
celotni dolžini Starega trga. Ostala, zeleno obarvana območja zgoščevanja dostav, beležijo
število dnevnih dostav nižje od 10. Med tovrstna območja spadajo Adamič-Lundrovo
nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Knafljev prehod, vzhodni ter zahodni del Prešernovega trga ter
prehod med Nazorjevo ulico in Ajdovščino.
Ključni problemi dostav v ožje mestno središče Ljubljane so tako veliko število izvedenih
dnevnih dostav, predolgo trajanje dostavnega časa in nizka kakovost stanja tehnike vozil. V
Evropi lahko na podlagi primerov dobrih praks najdemo številne rešitve za kakovostno
ureditev dostav v mestno središče. Med uspešnejšimi ukrepi na tem področju je izvajanje
združevanja dostav v zbirnem centru izven mestnega središča, iz katerega se nato izvaja
združena dostava. S tem ukrepom se s polno zasedenimi, ekološko bolj sprejemljivimi
dostavnimi vozili večjih kapacitet (npr. s skupno maso vozila med 3,5 in 7 t) izvede manjše
število dostav. Združevanje dostav poleg ostalih ukrepov za urejanje mestnih središč izvajajo
tudi številna evropska mesta. Njihove dosežke opisujem v naslednjem poglavju.
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15. PRIMERI DOBRIH PRAKS IN PREDLOGI ZA DOSTAVE
BLAGA V OŽJE MESTNO SREDIŠČE LJUBLJANE
V evropskem prostoru kakovost bivanja v mestih vedno bolj stopa v veljavo in je del številnih
politik odločanja o urejanju mest. Eden izmed ukrepov, ki se nanašajo na ureditev mestnih
središč je vzpostavitev ter določitev območij namenjenih za pešce, t. i. »peš con«. V njih
veljajo različni režimi dostopa motoriziranega prometa ter posledično izvajanja dostav blaga.
Z namenom zmanjšanja števila dostopov ter negativnih vplivov motornega prometa na
mestno okolje, so mnoga evropska mesta vzpostavila različne načine urejanja motornega
prometa ter dostav blaga v mestno središče. V naslednjem poglavju so na primerih dveh
Ljubljani primerljivih evropskih mest predstavljene nekatere ureditve dostav v mestno
središče. Na podlagi projekta START (2007) ter ugotovitev izvedene raziskave so ob koncu
podani predlogi nekaterih ukrepov za ureditev območij za pešce mestnega središča z vidika
urejanja dostav.

15.1. KONCEPTI UREJANJA DOSTAV V MESTNO SREDIŠČE
Glede na značilnosti dostav blaga in namen, ki ga omejitev želi doseči, poznamo številne
načine omejitve dostopa v mestno središče. Med njih uvrščamo:












omejitve za dostavna vozila, ki ne dosegajo primernih ekoloških (stanje tehnike,
izpusti, … ) standardov;
izvajanje ukrepa združevanja dostav;
omejitve za vozila, katerih zasedenost vozila ne dosega določenega deleža dostavne
kapacitete vozila (npr. vozila, ki na območje dostavljajo manj kot 50 % blaga kot ga je
dostavno vozilo zmožno dostavljati);
zagotovitev ustreznega števila parkirišč v neposredni bližini mestnega središča, ki so
namenjena izrecno za izvajanje dostav v mestno središče. Od parkirnih prostorov do
dostavnega mesta je omogočen prevoz z ekološko primernejšim dostavnim vozilom;
možnost ali obveza izvajanja dostav v nočnem času;
omejitve časa dostopa dostavnih vozil (npr. od 5:00 do 9:00) ter omejitev glede na
trajanje izvajanja dostave (npr. 20 minut);
omejevanje na podlagi dovolilnic (elektronske kartice, papirnate dovolilnice, video
nadzor dostopov);
vzpostavitev omejitvenih območij – ekološke cone, čiste cone ipd.;
spodbujanje dostav z alternativnimi vozili (kolesa, kolesa z motorjem, lahka električna
vozila) pri dejavnostih, kjer tovorna vozila zaradi narave prevoza (kurirska služba,
vzdrževalne storitve) v celoti ne zapolnjujejo kapacitete dostavnega vozila (Best Urban
Freight Solutions, 2006; START 2007).
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15.2. PRIMERA DOBRIH PRAKS UREJANJA DOSTAV BLAGA
Mestni blagovni promet je bil na evropski ravni še do pred nekaj leti dokaj neraziskana
tematika. Evropska komisija je v Zeleni knjigi poudarila, da bi tekoči pretok blaga z
učinkovitimi dostavami blaga lahko zmanjšal negativne vplive na okolje v središčih evropskih
mest. Z ureditvijo dostav v mestno središče bi se zmanjšali negativni vplivi prometne gneče,
zmanjšalo število dostav v mestno središče ter posledično povečala kakovost bivanja in
urejanja središč evropskih mest (Zelena knjiga, 2007). Z namenom udejanjanja trajnostnih
oblik urejanja blagovnega prometa v mestnih središčih, je bil s strani »ang. Intelligent Energy
Europe STEER programme« financiran projekt START (ang. »Short term Actions to
Reorganize Transport of goods«). V projektu je poleg evropskih mest Göteborg, Bristol,
Ravena in Riga sodelovalo tudi mesto Ljubljana (START, 2007; Vennersten, 2008). V
naslednjem poglavju so opisane dobre prakse ureditve mestnih središč in dostav blaga v
Ljubljani primerljivih mestih, Bristolu in Gradcu. Čeprav je mesto Ljubljana preko
sodelovanja pri projektu START že oblikovala nekaj osnovnih predlogov za ureditve dostav v
mestno središče, lahko na primeru dobrih praks pridobimo veliko novih pogledov na
obravnavano problematiko.
15.2.1.

Bristol

Bristol je največje urbano področje ter industrijsko, trgovsko, izobraževalno in kulturno
središče v Jugozahodni regiji Velike Britanije. Mestna površina obsega 110 km2, s
400.000 prebivalci pa je Bristol deveto najbolj poseljeno mesto v Veliki Britaniji. Glede na
površino, število prebivalstva ter ureditev mestnega središča je Bristol dokaj primerljiv z
mestom Ljubljana (START, 2007).
Omejitveni režim
V mestu Bristol so na posameznih območjih za tovorni promet predpisane omejitve predvsem
z vidika največje dovoljene mase, širine ali dolžine tovornih vozil. Časovne omejitve za
izvajanje dostave so določene na območju za pešce, na katera, razen dostave in izjemoma tudi
nekaterih drugih storitev, dostop motornih vozil sicer ni dovoljen. Časovne omejitve za
dostavo so vpeljane le na ožjem območju mestnega središča, ki obsega površino 1,4 km2. To
območje predstavlja glavno trgovinsko središče v mestnem središču in je edino območje, kjer
je vzpostavljeno območje za pešce. V njem se nahaja približno 400 poslovnih subjektov
(START, 2007).
Znotraj cestnega obroča je vzpostavljeno območje za pešce, katerega dolžina znaša okoli
0,54 km. Dostop na območje se omejuje s premičnimi stebrički, uveden pa je tudi enosmerni
promet. Dostava na območje za pešce je omejena z naslednjim časovnim okvirom:




dopoldan: od 5:00 do 8:00,
zvečer: od 18:00 do 20:00 in
z izjemo v četrtek, ko je dostava dovoljenja samo zvečer od 20:30 do 22:00 (START,
2007).
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Slika 34: Območje omejitev dostav blaga v mestu Bristol.

Vir: WP2 Integrated Demonstration Report, 2007,
povzeto po START, 2007, 74.
S tem časovnim okvirom se zagotavlja, da na območju za pešce v času, ko so odprte trgovine,
ni dostavnih vozil in tako ne ovirajo pešcev. Povprečni čas, ki je potreben za izvedbo
posamezne dostave, se je ocenil na podlagi poročil, ki so jih posredovali trgovci s tega
območja, in znaša 16,5 min. Čas, v katerem se naj na območju za pešce izvrši posamezna
dostava, ni posebej predpisan in tako tudi ni določena posebna kazen za primere, ko se na
dostavnem mestu vozilo zadržuje dlje časa. Mesto Bristol je sodelovalo tudi pri pripravi in
izvedbi koncepta »čiste cone«, s katerim želi zmanjšati negativen vpliv prometa na okolje z
implementacijo ukrepov z zmanjšanjem izpustov in spodbujanjem uporabe okolju bolj
prijaznih vozil (START, 2007).
Bristol je sodeloval tudi pri evropskem projektu VIVALDI, preko katerega so prvič
konkretneje uvedli sistem združevanja dostav v mestno središče. Zbirni center za dostave
blaga se nahaja na ožjem primestju v neposredni bližini osrednje transportne mreže in obsega
450 m skladiščnih prostorov. V projektu START je sodelovalo 20 dostavljavcev v mestno
središče, katerih dostave so se s združeno dostavo blaga zmanjšale na 51 % števila predhodnih
dostav (Smith, 2009; START, 2007). Bristol tako predstavlja dobro prakso urejanja mestnih
središč z vidika urejanja dostav ter izboljšanja kakovosti okolja mestnega središča.
Sistem združevanja dostav predstavlja dostavljanje na mestnem obrobju zbranega blaga v
mestno središče z ekološko sprejemljivejšim vozilom. Običajno je razpošiljanje zbranega
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dostavnega blaga izvedeno v istem dnevu, ko pošiljka prispe v zbirni center. Le izjemoma se
na strankino zahtevo tovor zadrži, vendar največ do 24 ur. Dostava se izvede neposredno v
prodajne prostore v mestnem središču v času, dogovorjenem s stranko, v primeru zamude pa
se stranko o tem obvesti. Pred vračanjem v zbirni center se v mestnem središču zbere tudi
dobavitelju vrnjeno blago in vso odpadno embalažo. Trenutno je v sistem združevanja dostav
v Bristolu vključenih 56 trgovcev. Število voženj dostavnih vozil se je zmanjšalo za 70 %, z
združevanjem dostave se je tako prihranilo skupno 108.059 km. Ugodni vplivi so vidni tudi
na okolju. Zmanjšanje emisij CO2 za 13,3 t, NOx za 2,5 t in delcev PM10 za 284 kg, prav tako
pa se je zbralo in recikliralo 6,9 t embalaže (karton/ plastika). V sistem združevanja dostav je
vključeno nepokvarljivo blago, ki ni večje vrednosti. Glede na strukturo trgovcev, ki so
vključeni v pilotni projekt, se v zbirnem centru združuje predvsem pošiljke naslednjega blaga:
oblačila in obutev, gospodinjske potrebščine, kozmetika, darila, modni dodatki, tehnično
blago (mobilni telefoni, … ). Trgovci, ki sodelujejo v konceptu združene dostave, so z
inovacijami sistema zadovoljni. 75 % vseh anketiranih prejemnikov blaga je izbralo koncept
združene dostave zaradi izboljšanih storitev in možnosti zmanjšanja stroškov, kar 94 %
anketiranih trgovcev pa bi to rešitev priporočilo drugim trgovcev. V okviru ankete je bilo
ugotovljeno, da več kot polovica trgovcev prihrani več kot 20 min po posamezni dostavi,
45 % anketirancev pa je ocenilo, da je njihovo osebje pod manjšim stresom in da se je
izboljšala delovna morala. Zelo dobro so trgovci ocenili tudi izvedbo združenih dostav, saj ni
nihče utrpel nobene izgube ali prejel poškodovanega blaga. V prihodnje se načrtuje nadaljnji
razvoj sheme združevanja dostav s ponujanjem storitev z višjo dodano vrednostjo, kot so
skladiščenje na daljavo, zbiranje odpadkov in embalaže ter integriranje sistema združevanja
dostav z novim razvojem prodaje na drobno (START, 2007).
15.2.2.

Gradec

Mesto Gradec leži na jugozahodu Avstrije in je s 230.000 prebivalci drugo največje avstrijsko
mesto. Je glavno mesto dežele Štajerske ter kulturno, ekonomsko in univerzitetno središče
regije. Površina mesta znaša 127 km2. V mestu je zaposlenih 121 tisoč ljudi, 80 tisoč je
dnevnih migrantov, izmed katerih se jih okoli polovica pripelje z osebnim avtomobilom,
petina jih uporablja javni prevoz, ostali pa so pešci ali kolesarji (START, 2007).
Gradec ima staro mestno jedro, kjer je veliko površin namenjenim pešcem in kolesarjem. Je
tudi prvo mesto v Evropi, ki je uvedlo omejitev hitrosti na 30 km/h na vseh poseljenih
območjih mesta, z izjemami glavnih cest, ter prvo avstrijsko mesto, ki je uvedlo mobilnostni
center. Glavni problemi, s katerim se mesto sooča, je porast uporabe osebnih vozil zaradi
selitev prebivalstva na obrobje mesta ter povečanje onesnaževanja okolja v mestu. Mesto
Gradec se je celovito lotilo problematike ureditve prometa v okviru evropskega projekta
»Trendsetter«. Izvedeni so bili ukrepi tako na področju potniškega kot tudi tovornega prometa
(START, 2007).
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V mestu Gradec so bili v zadnjih letih uvedeni naslednji ukrepi:









uvedba za motorni promet prostih con – območja za pešce (ang. strolling zones),
uvedba diferenciacije cen za čista in nečista vozila,
potnikom prijazno vstopanje na mestne avtobuse in tramvaje,
nov koncept razpošiljanja blaga,
uvajanje čistih in uporabniku prijaznih vozil (pogon na plinsko gorivo in elektriko),
inovacije na področju kolesarskega prometa,
ukrepi za izboljšanje zasedenosti osebnih vozil,
povezava različnih zvrsti potniškega prometa idr. (START, 2007).

Mesto Gradec ima med evropskimi mesti eno največjih območij namenjenih pešcem, vendar
je na obrobju teh območij zgoščen motoriziran promet. To na omenjene cone ne vpliva niti
okoljsko primerno niti varno in privlačno, zato mesto uvaja številne ukrepe za izboljšanje
kakovosti in privlačnosti življenja v njem. V centru mesta vzpodbujajo alternative osebnim
vozilom kot so peš hoja, kolesarjenje, z namenom zmanjšanja izpustov plinov in hrupa. Eden
izmed glavnih problemov v mestu Gradec pri uvajanju območij za pešce je bila bojazen pred
pomanjkanjem parkirnih mest, saj več prostora za kolesarje in pešce pomeni manj prostora za
motorna vozila. V Gradcu se je ta problem reševal z gradnjo velikih parkirnih garaž, hkrati pa
je bil problem tudi pomanjkanje sredstev. Med lastniki trgovin in lokalov je sprva vladal strah
pred zmanjšanjem števila kupcev, vendar so nekateri kmalu spoznali prednosti urbane
prenove. Atraktivno urbano območje namreč privabi več kupcev, kot z avtomobili natrpano
mestno središče. Po uvedbi štirih novih območij, zaprtih za promet, se je kakovost zraka
bistveno izboljšala, prav tako se je zmanjšala jakost hrupa, urbano območje pa je postalo bolj
privlačno. Zato mesto s tem namenom namerava tudi v prihodnje širiti območja za pešce
(START, 2007).
Rezultati omenjenih ukrepov so naslednji:





zmanjšanje porabe energije: 0,34 TJ (terajoulov)/leto,
zmanjšanje izpustov CO2: 14 t/leto,
zmanjšanje izpustov NOx: 0,06 t/leto in
zmanjšanje izpustov PM delcev: 0,004 t/leto (START, 2007).

Zmanjševanje števila dostav blaga v mestnih središčih Bristola in Gradca bi torej imelo velike
pozitivne prostorske in okoljske učinke. Ali bi tovrstne učinke imelo tudi ukrepi ureditve
dostav v mestnem središču Ljubljane bomo poskušali preveriti v naslednjih poglavjih. Ker se
je v Ljubljani primerljivih mestih izkazal za učinkovitega se pri analizi osredotočamo
predvsem na ukrep združevanja dostav.
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16. PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI DOSTAV
BLAGA V OŽJEM MESTNEM SREDIŠČU LJUBLJANE
Na podlagi pridobljenih podatkov, primerov dobrih praks evropskih mest ter že izvedene
analize dostav v mestno središče Ljubljane preko projekta START (2007) lahko izluščimo
primerne ukrepe izvajanja nadaljnje ureditve blagovnih dostav v mestno središče Ljubljane.
V projektu START (2007) so bili na podlagi analize dostav, izvedenih v mestno središče,
pripravljeni kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni ukrepi izboljšanja kakovosti izvajanja
dostav v mestno središče. Predlogi ukrepov so se navezovali na:









novo opredelitev dostavnih časov na območjih za pešce,
nova dostavna mesta na obrobju ožjega mestnega središča in nadaljevanje dostave peš,
širitev območij za pešce in uvajanje ekoloških con,
širitev območij uvajanja elektronskih dovolilnic in elektronskega nadzora,
vzpostavitev spletnega portala za izdajo dovolilnic,
izboljšanje nadzora z zagotovitvijo večjega števila redarjev v eni izmeni,
vzpostavitev sistema združevanja dostave in
spodbude za podporo navedenih ukrepov.

Na podlagi izvedenega terenskega dela lahko nekaterim ukrepom dodamo nove ugotovitve in
opažanja, na podlagi katerih bi lahko dvignili kakovost in učinke posameznega ukrepa.

16.1. ZDRUŽEVANJE DOSTAV
Koncept zbirnega centra zajema ukrepe, s katerimi se v relativno neposredni bližini
geografskega območja (npr. mestnega središča, celotnega mesta ali določenega mestnega
predela) vzpostavi zbirni center blaga, iz katerega se na to geografsko območje vrši vsa
zbrana dostava. Koncept torej temelji na izhodišču koordinirane mestne dostave. Različni
prevozniki, katerih končni cilj je dostava blaga prejemnikom, ki so locirani na določenem
geografskem območju, v tem primeru ne dostavijo sami blago končnim prejemnikom, ampak
ga dostavijo v zbirni center. Tam se združuje blago, ki je namenjeno različnim končnim
prejemnikom na isti prevozni poti. Združevanje blaga in njegova distribucija do končnih
prejemnikov je sicer bistvena lastnost zbirnih centrov, vendar lahko ti izvajajo tudi druge
storitve, ki predstavljajo dodatno korist za končne prejemnike. Na ta način se različnim
prevoznikom omogoči, da se izognejo mestni gneči in razložijo tovor v zbirnem centru. Ker
se združena dostava vrši z uporabo okolju bolj prijaznih tovornih vozil (električni pogon,
hibridna vozila) in je tudi število dostavnih vozil nižje, se v mestnem središču vršijo manjši
okoljski pritiski (START, 2007).
Prvobitni namen izvajanja združevanja dostav je zmanjšanje števila dostopov dostavnih vozil
v ožje mestno središče. Vendarle pa ima izvajaje združevanja dostav blaga tudi nekatere
omejitve. Niso namreč vse dostavne pošiljke v mestno središče primerne za izvajanje
združevanja dostav: nekatera dostavna vozila v mestno središče že izvajajo dostavo blaga s
polno zasedenim dostavnim vozilom in nekatere pošiljke so že logistično urejene (pošiljke
poštnih služb). Pred samo izvedbo koncepta združevanja dostav je potrebno določiti, katere
značilnosti dostavljenega blaga in vozil so za izvajanje tovrstne dostave blaga primerne.
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Slika 35: Shema sedanjega sistema dostavljanja blaga, pri katerem blago potuje neposredno
od prostora proizvodnje na mestnem obrobju do prostora potrošnje v mestnem središču.

Vir: START, 2007, 53.
Na zgornji sliki je prikazan sistem sedanje distribucije blaga v mestno središče. Končni
produkt tovrstnega sistema dostav blaga so številni vstopi motornih vozil v mestno središče,
katerih število bi se uvedbo združevanja dostav lahko zmanjšalo. Sistem združevanja blaga v
zbirnih centrih v obmestju in zmanjšanje števila izvedenih dostav v mestno središče prikazuje
Slika 36.
Slika 36: Prikaz delovanja sistema združevanja dostav, pri katerem se blago zbira v zbirnem
centru izven mestnega središča in se v mestno središče izvede manjše število dnevnih dostav.

Vir: START, 2007, 54.
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Slika 36 prikazuje način združevanja dostavnega blaga izven mestnega središča. Na ta način
se zmanjša obremenjenost mestnega središča. Zaradi večje kapacitete prevoženega blaga na
enoto vozila je namreč število izvedenih dostav v mestno središče manjše.
16.1.1. Možnosti združevanja dostav blaga v Ljubljani
Na podlagi izkušenj evropskih mest, ki združevanje dostav že izvajajo, smo naredili nabor
pogojev, ki jih mora dostava blaga zadostiti, da je primerna za izvajanje združevanja dostave.
V analizi primernega deleža dostav, ki bi bile primerne za izvajanje združevanja dostav, smo
upoštevali tiste dostope motoriziranih vozil v mestno središče, katerih:



namen dostopa je bila dostava blaga in
dostavno blago je spadalo v eno izmed kategorij: specializirano blago, prehrambeni
izdelki, mešano blago ali pisarniški in sanitarni material.

Glede na določene kriterije se je izkazalo, da bi bilo za dostavo blaga v mestno središče
primernih 55,5 % dostav blaga.
Preglednica 4: Delež dostav, primernih za izvajanje združevanja dostav v ožjem mestnem
središču glede na celotno število vozil, ki so dostopila v mestno središče (izvzeto iz SPSS).

1,00
Veljavno
Neveljavno
Skupaj

Frekvenca

Delež

Veljavni delež

Skupni delež

311
249
560

55,5
44,5
100,0

100,0

100,0

Avtor: Gostič, 2009.
Na primeru dobrih praks delovanja zbirnega centra v ostalih evropskih državah se je izkazalo,
da se zaradi značilnosti dostav prehrambenih izdelkov (dostave morajo biti izvedene
pravočasno, običajno je potrebno dostavo izvajati s hlajenim vozilom, … ) teh v prvi fazi
vzpostavitve zbirnega centra ne vključuje v sistem združevanja dostav. Zaradi tega dejstva
analiziramo primerne dostave blaga v mestno središče pod novim pogojem. Vozilo, ki je
dostopilo na območje za pešce ožjega mestnega središča, mora pod novim pogojem
dostavljati le specializirano blago, mešano blago ali pisarniški ter sanitarni material. Deleži
primernega blaga za izvajanje dostave pod temi pogoji so prikazani v Preglednici 5.
Preglednica 5: Delež dostav, primernih za združevanje blaga v ožjem mestnem središču brez
upoštevanja pogoja izvajanja dostav prehrambenih izdelkov (izvzeto iz SPSS).

1,00
Veljavno
Neveljavno
Skupaj

Frekvenca

Delež

Veljavni delež

Skupni delež

129
431

23,0
77,0
100,0

100,0

100,0

Avtor: Gostič, 2009.
Izkaže se, da bi bilo na celotnem območju ožjega mestnega središča Ljubljane v tem primeru
primernih le 23 % sedaj izvajanih dostav v ožje mestno središče. To je posledica dejstva, da
velik delež dostave blaga v mestno središče Ljubljane predstavljajo prehrambeni izdelki.
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Tehnične zahteve pri odločanju o primernem blagu za izvajanje združevanja dostav pa niso
edine, ki nam povedo, kolikšen delež sedaj dostavljenega blaga je primeren za združevanje
dostav. Pri izvajanju združevanja dostav blaga v mestnem središču je namreč potrebno
upoštevati tudi interes dostavljavcev in lastnikov trgovskih površin. Na primerih dobrih praks
izvajanja združevanja dostavnega blaga je opaziti, da je za prve korake pri izvajanju
združenih dostav blaga priporočljivo pridobiti zaupanje, odobravanje in seveda sodelovanje
dostavljavcev in lastnikov prodajnih površin. Sprva se je primerno osredotočiti le na eno
zaključeno dostavno območje (del ulice, kjer je opazno zgoščevanje dostav) in kasneje krog
sodelavcev na podlagi priporočil širiti. Z namenom primernega območja za izvajanje dostav v
mestno središče smo pripravili analizo primernosti dostav blaga za združevanje dostav po
posameznih analiziranih območjih.
16.1.2.

Možnosti združevanja dostav blaga na posameznih območjih za pešce

Če v sistemu združevanja dostav ne upoštevamo prehrambenih izdelkov, je izmed analiziranih
območij ožjega mestnega središča, vsaj glede na karakteristike dostavljenega tovora, za
združevanje dostav najprimernejše Cankarjevo nabrežje z Wolfovo in Stritarjevo ulico. Tu
delež za združevanje primernih dostav znaša 34 %. Po primernosti za izvajanje združevanja
dostav, so po karakteristikah tovora manj primerna območja Čopove ulice in Prešernovega
trga (28 % za združevanje dostav primernega tovora), Nazorjeve ulice z Ajdovščino (17 %)
ter Mestnega in Starega trga (11 %). Čeprav deleži primernosti dostavnih pošiljk prikazujejo
Mestni trg s Starim trgom in Čopovo ulico kot manj primerna območja za izvajanje združene
dostave, pa sta ti dve območji opazno najbolj zasičeni s številom dostav. Prav tako sta ulici
tako ozki, da imajo negativni vplivi motornega prometa (izpusti, hrup, zasedenost prostora)
po vsej verjetnosti najbolj negativne učinke na obiskovalce in stanovalce. Z vidika dejanske
potrebe po znižanju dostavnih časov, bi bili torej omenjeni območji prav tako potrebni
izvajanja združevanja dostav, tako kot vsa ostala območja, čeprav tega deleži o primernosti ne
prikazujejo.
Kot je opisano v zaključnem poročilu projekta START (2007), je pred samo izvedbo sistema
združevanja dostave potrebno analizirati celotne seštevke koristi, ki jih ima tovrstni ukrep za
ožje mestno središče. Poleg ostalih pozitivnih učinkov (več pešcem namenjenih površin,
privlačnost mestnega središča, …) bi imelo zmanjševanje števila dostopov motoriziranih
dostavnih vozil v mestno središče tudi številne okoljske učinke.
V naslednjem poglavju opisujemo ocene zmanjševanje izpustov onesnaževal v ožjem
mestnem središču Ljubljane, ki bi bili pozitivna posledica različnih scenarijev uresničevanja
združevanja dostav blaga.
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16.2. OKOLJSKI UČINKI
LJUBLJANE

ZDRUŽEVANJA DOSTAV V MESTNEM SREDIŠČU

V raziskavi dostavnih vozil ožjega mestnega središča Ljubljane smo pridobili številne podatke
o sami kakovosti dostavnih vozil. Dostavna vozila različnih kakovosti v ozračje izpuščajo
različne količine izpušnih plinov in trdih delcev. Izpušni plini so posledica izgorevanja goriv
v motorjih vozil, medtem ko se v ozračje prašni delci sproščajo tudi z obrabo delov vozil
(pnevmatik, zavor ipd.) in dviganjem prahu ter soli s cestišč. Po izpustih v zrak se te snovi v
ozračju širijo in onesnažujejo zrak v širšem območju (Ogrin, 2008, 15). Z namenom analize
možnosti združevanja dostav pri zmanjševanju izpustov onesnaževal v ozračje ožjega
mestnega središča smo pripravili različne izvedbene scenarije združevanja dostav. Za vsak
izvedbeni scenarij smo izračunali potencialne izpuste onesnaževal in jih primerjali s sedanjim
stanjem izpustov motornih vozil v ožjem mestnem središču Ljubljane. Rezultati so izračunani
s pomočjo spletnega programskega orodja COPERT 4 za izračunavanje količine izpustov
onesnaževal cestnega prometa.
16.2.1.

Izračunavanje izpustov onesnaževal s programom COPERT 4

COPERT 4 je programsko orodje namenjeno izračunavanju izpustov onesnaževal iz vozil
cestnega prometa. Program je v sodelovanju s številnimi znanstvenimi agencijami financirala
Evropska Agencija za okolje (ang. EEA) (COPERT 4, 2009). Program ob vnosu številnih
podatkov na podlagi veljavnih standardov izračuna letne izpuste onesnaževal.
Za preračunavanje zmanjšanja izpustov smo uporabili sledeče vstopne podatke:





tip, število, stanje tehnike (emisijski EURO standardi) in gorivo vozil na obravnavanem
območju ožjega mestnega središča Ljubljane,
minimalna in maksimalna povprečna temperatura v Ljubljani od leta 1971 do 2001
(ARSO, 2009),
podatki o številu prevoženih kilometrov dostavnih vozil in
podatki o povprečnih hitrostih in deležu vožnje v urbanem okolju, ruralnem okolju in
avtocestah (COPERT 4, 2009).

Z vstavljanjem zahtevanih podatkov smo pridobili razlike v izpustih onesnaževal pod
različnimi scenariji. Podatke o kategoriji vozil, številu vozil posamezne kategorije, EURO
emisijskih standardih in gorivu posameznega vozila smo pridobili na terenu. Da bi bili
izračuni izpustov onesnaževal primerljivi, smo za vsako dnevno vožnjo dostavnega vozila
uporabili vrednost 10 km. Ob predpostavki, da vsako vozilo dostavlja tri dostave tedensko je
bilo tako število letno prevoženih kilometrov posameznega dostavnega vozila (ki so bili
opravljeni znotraj mesta Ljubljane) ocenjeno na 1560 km. Celotni delež vožnje je predstavljal
urbani način vožnje, s hitrostjo nastavljeno v programu COPERT 4. Najnižje in najvišje
povprečne mesečne temperature so bile pridobljene iz baze podatkov iz Agencije RS za okolje
za referenčno obdobje od leta 1971 do 2001.
Do izračunov za posamezen scenarij izpustov onesnaževal smo prišli s spremembo števila
vozil, ki bi ob posameznem scenariju še dostavljala v ožje mestno središče Ljubljane.
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16.2.2. Izračuni izpustov onesnaževal po različnih scenarijih
Ker ne moramo predvideti, kolikšen delež dostav blaga bi bil v prihodnosti dejansko vključen
v sistem združevanja dostav, smo pripravili 3 različne scenarije. Skupne izpuste po vsakem
izmed scenarijev smo primerjali z oceno izpustov današnjega izvajanja dostav blaga (sedanje
stanje) v ožje mestno središče Ljubljane in tako pridobili oceno upada izpustov v ožjem
mestnem središču Ljubljane.
Scenariji ocenjenih izpustov onesnaževal v ožjem mestnem središču
Sedanje stanje: ocenjeni letni izpusti onesnaževal današnjega izvajanja dostav (brez
izvajanja združevanja dostav).
Scenarij 1: ocenjeni letni izpusti onesnaževal, če v sistemu združevanja dostav sodeluje
polovica vseh primernih dostavnih vozil in dostavo izvajata dve srednje težki dostavni vozili
standarda EURO 5 ali EURO 6. Število dostav je glede na sedanje stanje zmanjšano za 30 %.
Scenarij 2: ocenjeni letni izpusti onesnaževal, če v sistemu združevanja dostav sodeluje
polovica vseh primernih dostavnih vozil in dostavo izvajata dve srednje težki dostavni vozili
na električni pogon. Število dostav je glede na sedanje stanje zmanjšano za 30 %.
Scenarij 3: ocenjeni letni izpusti onesnaževal, če vsa primerna dostavna vozila sodelujejo pri
združevanju dostav in združeno dostavo izvajata dve srednje težki dostavni vozili na
električni pogon. Števil dostav v Scenariju 3 je glede na današnje stanje zmanjšano za 55 %.
V Preglednici 6 so prikazani letni izpusti onesnaževal CO2 (ogljikov dioksid), NOx (dušikovi
oksidi) in PM10 (delci v zraku, ki jih prepušča filter s 50-odstotno nepropustnostjo za delce z
aerodinamskim premerom 10µm) (Ogrin, 2008, 17). Scenariji upoštevajo izpuste vseh vozil,
ki so dostopala v ožje središče, ne glede na namen dostopa.
Kot smo že omenil, niso vse dostave v mestno središče povsem primerne za izvajanje
združevanja dostav. Za izvajanje združevanja dostav smo tako upoštevali tista primerna
dostavna vozila, ki so dostavljala eno izmed kategorij:





mešano blago,
prehrambeno blago,
specializirano blago ali
pisarniško in sanitarno blago.

Glede na količino združenega blaga, smo ocenili, da bi združeno dostavo blaga iz zbirnega
centra lahko izvedli dve srednje težki dostavni vozili, ki bi dostavo izvedli vsaj enkrat dnevno.
V vseh scenarijih tako kot dostavni vozili izvajanja združene dostave vključujemo dve srednje
težki dostavni vozili, ki pa smo ju v scenarijih 1 in 2 vključili z različnimi pogonskimi gorivi.
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Preglednica 6: Primerjava količine in deležev upada ocenjenih letnih izpustov CO2, NOx in
PM10 v ožjem mestnem središču Ljubljane glede na različne scenarije združevanja dostav
blaga (pl. olje - plinsko olje, LDV - lahka dostavna vozila, SDV - srednje težka dostavna
vozila).
Ocena letnih izpustov CO2 (t)
Kategorija
vozila
Osebna vozila
LDV (do 3,5 t)
SDV (3,5–7 t)

Gorivo
bencin
pl. olje
bencin
pl. olje
pl. olje

Sedanje
stanje
7,33
3,65
7,20
48,36
6,9

Scenarij 1

Scenarij 2

Scenarij 3

5,77
3,67
4,88
34,66
8,68

5,77
3,67
4,88
34,66
5,01

4,48
1,57
4,26
32,52
3,75

Skupaj izpusti CO2 (t)

73,45 t

57,67 t

54,00

46,58

Delež zmanjšanja CO2 (%)

0%

22 %

26,5 %

37 %

Ocena letnih izpustov NOx (t)
Kategorija
vozila
Osebna vozila
LDV (do 3,5 t)
SDV (3,5–7 t)

Gorivo
bencin
pl. olje
bencin
pl. olje
pl. olje

Sedanje
stanje
0,01
0,01
0,02
0,20
0,06

Scenarij 1

Scenarij 2

Scenarij 3

0,1
0,1
0,1
0,14
0,5

0,1
0,1
0,1
0,14
0,5

0,00
0,01
0,01
0,13
0,3

Skupaj izpusti NOx (t)

0,30 t

0,22 t

0,22 t

0,18 t

Delež zmanjšanja NOx (%)

0%

27 %

27 %

40 %

Ocena letnih izpustov PM10 (t)
Kategorija
vozila
Osebna vozila
LDV (do 3,5 t)
SDV (3,5–7 t)

Gorivo
bencin
pl. olje
bencin
pl. olje
pl. olje

Sedanje
stanje
0,0
0,0
0,0
0,01
0,0

Scenarij 1

Scenarij 2

Scenarij 3

0,1
0,1
0,1
0,14
0,5

0,0
0,0
0,0
0,01
0,0

0,0
0,0
0,0
0,01
0,0

Skupaj izpusti PM10 (t)

0,03 t

0,01 t

0,01 t

0,01 t

Delež zmanjšanja PM10 (%)

0%

66 %

66 %

66 %

Vir: Gostič, 2009; COPERT 4. Avtor: Gostič, 2009.
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Iz Preglednice 6 je razvidno, da bi se okoljski odtis izvajanja združevanja dostav razlikoval od
okoljskega odtisa, ki ga danes povzročajo motorizirana dostavna vozila v ožjem mestnem
središču Ljubljane. Če upoštevamo današnje stanje in najbolj ugoden izvedbeni scenarij
(Scenarij 3) združevanja dostav lahko opazimo, da bi se izpusti CO2 letno zmanjšali za 27 ton
oz. 37 %. V kolikor upoštevamo bolj verjetne scenarije (Scenarij 1 in 2) pa bi se izpusti CO2
na letni ravni zmanjšali za približno 20 ton oz. 16 ton in preračunano v deleže za 26,5 % oz.
22 %. Uvedba združevanja dostav bi torej lahko zmanjšala letne izpuste ogljikovega dioksida
v mestnem središču Ljubljane za od 22 % do 37 %, odvisno od stopnje vključitve
dostavljavcev.
Večina izpustov dušikovih oksidov iz prometa je v obliki neobstojnega dušikovega
monoksida, ki v ozračju zelo hitro reagira s kisikom in preide v obstojnejši dušikov dioksid
(Ogrin, 2008, 28). Združevanje dostav bi imelo učinke tudi pri zmanjšanju izpustov dušikovih
oksidov (NOx). Če bi vsi za dostavo primerni dostavljavci sodelovali pri sistemu združevanja
dostav bi se izpusti dušikovih oksidov zmanjšali za 40 % in sicer iz 0,30 ton na 0,18 ton NOx
na leto. Četudi bi v sistem združevanja dostav pridobili le del primernih dostavljavcev v
mestno središče, bi lahko dosegli 27 % delež zmanjšanja izpustov dušikovih oksidov.
Onesnaženost zraka s trdimi delci postaja največji problem prometnega onesnaževanja v
večini evropskih mest. Trdi delci namreč pomembno vplivajo na zdravje ljudi, na klimo,
vidnost itd. (Ogrin, 2008, 17–18). Iz Preglednice 6 lahko razberemo, da bi se po katerem koli
scenariju združevanja dostav izpusti trdih delcev zmanjšali za več kot polovico. Današnje
stanje dostopov motoriziranih vozil v mestno središče letno namreč povzroči izpuste približno
30 kg trdih delcev. Če bi se v izvajanje združevanja dostav vključila vsaj polovica za to
primernih dostavljavcev, bi se količine izpustov zmanjšale za 20 kg oz 66 % letno.
Rezultati so tako pokazali, da če v mestu Ljubljana zmanjšamo število dostav v mestno
središče za 30 % in združene dostave izvajamo z električnimi vozili bomo zmanjšali izpuste
CO2 za 26,5 % , NOx za 27 % in PM10 za 66 %.
S tovrstnim prikazom lahko z gotovostjo potrdimo, da bi imela realizacija združevanja dostav
pomemben pozitiven okoljski učinek na ožje mestno središče. Zaradi samih infrastrukturnih
specifik (ozke in zaprte ulice) ožjega mestnega središča, slabše prevetrenosti in kotlinske lege
Ljubljane, bi imelo že minimalno zmanjšanje izpustov v ozračje velike okoljske učinke.
Potrebno pa se je zavedati, da je kateri koli izmed opisanih scenarijev izvedbeno izredno
zahteven in je plod večletnega prizadevanja za reševanje problematike dostav blaga ter
zmanjševanja motoriziranega prometa v ožje mestnem središču.
Poleg ukrepa izvajanja združevanja dostav za potrebe izboljšanja bivanjskih, okoljskih in
prostorskih pogojev v ožjem mestnem središču pa obstajajo tudi drugačni primerni ukrepi, ki
bi jih bilo ustrezno ali morda celo potrebno izvesti. Dva izmed njih sta omejevanje časa
dostav blaga in omejevanje izvajanja dostav blaga z ekološko manj sprejemljivimi dostavnimi
vozili (standardi vozil pod EURO III).
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16.3. OMEJEVANJE ČASA IZVAJANJA DOSTAVE IN DOSTAVNIH ČASOV
Analiza je pokazala, da so dostavni časi v ožje mestno središče Ljubljane relativno visoki
(glede na pričakovano omejevanje časa izvajanja dostave s strani MOL-a in JP LTP).
Povprečni dostavni čas na celotnem območju znaša namreč 24 minut.
Kot nam prikazuje Graf 2, ki prikazuje število vozil, ki se hkrati nahajajo na območjih
izvajanja dostav, se največji delež dostav izvaja med 7:40 in 9:00. Pred tem časom število
dostavnih vozil počasi narašča do 9:00, ko prične hitro upadati. Čeprav bi s skrajšanjem
sedanjega dostavnega časa povečali zgostitev dostavnih vozil, je ukrep območju za pešce
skoraj nujno potreben. Dejstvo je namreč, da se, vsaj v poletnem času, v mestnem središču ob
8:00 prične povečevati število obiskovalcev, katerim dostavljavci odvzemajo prostor. Čeprav
bi bilo potrebno preveriti različne scenarije, bi bil za urejanje dostavnega časa primeren
premik ure s 6:00 do 9:30 na od 5:30 ali od 5:00 do 9:00 oz. 8:30. Izvedena analiza je namreč
pokazala, da na območje za pešce po 9:00 dostavi le še malo število dostavnih vozil. Večina
tistih, ki se na območju nahajajo po 9:00, so v območje mestnega središča prišli vsaj ob 8:40
in svojo dostavo izvajali do 9:10 in nato zapustili območje. S tega vidika bi bil primeren
ukrep dovolitev dostopa na območje mestnega središča do 8:30 in obvezna zapustitev
območja ob 9:00. Vsak izveden ukrepov, povezan s premikom časa izvajanja dostav, bi moral
biti izbran skupaj s prebivalci ožjega mestnega središča, izvajalci dostav in lastniki trgovskih
površin.
Slika 37: Dostavna vozila, ki ob 5:45 na Wolfovi ulici čakajo na vstop v območje za pešce
mestnega središča niso redkost. Ti dostavljavci bi dostavo očitno radi izvedli pred 6:00.

Avtor: Gostič, 2009.
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16.4. OMEJEVANJE DOSTOPA TER DIFERENCIACIJA CEN DOVOLILNIC
Na področju omejevanja dostopa na območja za pešce obstajajo različni kriteriji na podlagi
katerih je mogoče omejevati dostop za okolje manj primernih vozil. Omejevanje oz. dvig cene
dovolilnice za izvedbo dostave v mestno središče lahko uvedemo na podlagi:




starosti oz. predhodno določenih pričakovanih EURO standardov dostavnega vozila,
velikosti vozila in
zasedenosti vozila oz. izkoriščenosti nakladalnega profila.

Kot so v prejšnjih poglavjih prikazovali grafi stanja tehnike dostavnih vozil, predstavlja
največji delež vozil standard EURO III. Delež tovrstnih vozil, kot tudi deleže dostavnih vozil
z nižjim standardom, bi bilo potrebno zmanjšati. Ukrepov za zmanjševanje pa je več:




prepoved izdajanja dovolilnic za dostavna vozila standarda nižjega od EURO III,
povečanje cene dovolilnice za dostop na območja za pešce za dostavna vozila standarda
nižjega od EURO III ali
krajši dostavni čas vozil emisijskega standarda nižjega od EURO III.

Na območju izvajanja dostav v Ljubljani bi bilo smiselno uvesti povečanje tarif za zasedenost
in stanje tehnike vozila. Čeprav stanje ni več alarmantno, ta dva podatka prikazujeta najslabše
rezultate. Delež vozil zapolnjenih nad 75 % je v mestnem območju le 17 % (z izjemo območja
ljubljanskih tržnic, kje je delež vozil tovrstne zasedenosti večji), največji delež pa
predstavljajo vozila starosti od letnika 2001 do 2005. Smiselno bi bilo uvesti povečanje cene
dovolilnice za dostop vozilom nižjih standardov ter pričeti strmeti k bolj trajnostno
usmerjenim standardom vozil (električna vozila). S temi ukrepi bi zmanjšali negativne vplive
na mestno središče Ljubljane in ga tako ponovno napravili privlačnejšega in zanimivega za
obisk.
Slika 38: Vozila starejšega leta izdelave in manj kakovostnega stanja tehnike dostavljajo
predvsem na območje ljubljanskih tržnic. Dostop tovrstnih vozil bi bilo potrebno omejiti.

Avtor: Gostič, 2009.
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17. ANALIZA DELOVNIH HIPOTEZ
Hipoteza 1: Zgodovina mestnega središča Ljubljane je povezana s proizvodnjo in
potrošnjo.
Hipoteza je potrjena. Tako kot v mnogih drugih evropskih mestih je tudi razvoj mesta
Ljubljane povezan z razmerjem med proizvodnjo ter potrošnjo v samem mestu in mestnem
središču. Mesto Ljubljana je svojo zgodovino oblikovalo na podlagi trgovskih vezi, mestnega
kapitala in njegovih prebivalcev, širjenja mesta, urejanja mestnega jedra, gradnje manufaktur
in tovarn v mestu in na mestnem obrobju. Večji kot je bil interes lastnikov mestnega kapitala
po urejanju mestnega središča, bolj se je le-to urejalo in spreminjalo svojo urbano podobo.
Hipoteza 2: V mestnem središču Ljubljane lahko ločimo različne prostore potrošnje.
Hipoteza je potrjena. Iz izvedenega kartiranja trgovskih površin mestnega središča je
razvidno, da v mestnem središču lahko govorimo o zgoščevanju specifičnih dejavnosti na
različnih delih mestnega središča. Medtem ko Čopova ulica predstavlja območje mešane rabe
trgovskih površin, se na Nazorjevi ulici in predvsem Ajdovščini nahaja veliko število v
storitvene dejavnosti usmerjenih podjetij. Na drugi strani sta kot prostora potrošnje lahko
opredeljena prostora ob obrežju Ljubljanice, Cankarjevo in Hribarjevo nabrežje. Na obeh je
mogoče zaznati zgoščevanje dejavnosti serviranja pijač oz. lokalov, kjer obiskovalci najraje
preživijo prosti čas. Drugačno sliko nam prikažeta Mestni ter Stari trg. Na Mestnem trgu se
nahaja zgostitev trgovinskih površin specializiranega blaga, medtem ko je na Starem trgu
mogoče opaziti zgoščevanje gostinske dejavnosti in trgovine oblačil, obutve ter modnih
dodatkov. Poseben prostor potrošnje predstavlja območje ljubljanske tržnice, kjer je zgoščena
prodaja nepripravljenih prehrambenih izdelkov (sadje, zelenjava, mesni in mlečni izdelki), ki
jih ni več mogoče najti skoraj nikjer drugje v ožjem mestnem središču. Prostori potrošnje v
mestnem središču se z namenom prepoznavnosti tako med seboj vedno bolj diferencirajo in
specializirajo.
Hipoteza 3: Največji vpliv na spremembo prostorov potrošnje mestnega središča
Ljubljane v začetku devetdesetih let je imela izgradnja primestnih nakupovalnih
središč.
Hipoteza je delno potrjena. Gradnja novih prostorov potrošnje na mestnem območju je sicer
imela vpliv na spremembe v obisku, razporeditvi dejavnosti in potrošnji v mestnem središču,
vendar se poglavitni vzrok nahaja nekje drugje. Največji vpliv na spreminjane prostorov
potrošnje mestnega središča je imelo povečanje mobilnosti prebivalstva, proces
suburbanizacije in gradnja novih cestnih povezav (avtocestni obroč okoli mesta), na katerega
so se pričela navezovati velika primestna nakupovalna središča. Vpliv gradnje ter razvoja
nakupovalnih središč na prostore potrošnje v mestnem središču je tako le posreden in je vezan
na večanje prostorske mobilnosti prebivalstva.
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Hipoteza 4: Prostori potrošnje v ožjem mestnem središču Ljubljane sovpadajo s prostori
izvajanja dostav v ožje mestno središče.
Hipoteza je delno potrjena. Pričakovanja pred izvajanja analize dostav blaga so bila, da se bo
na območju mestnega središča jasno opazila povezava med kategorijami prodanih površin
(prostori potrošnje) in posameznimi kategorijami dostavljenega blaga (območja zgoščevanj
dostave blaga). Izkazalo se je, da temu ni v popolnosti tako. Lokacije prostorov potrošnje in
kategorije prodajnih površin namreč po celotnem mestnem središču niso enakomerno
razporejene. Zaradi same specifike dnevne potrošnje prehrambenih izdelkov je bilo opaziti, da
je bila na izbranih ulicah, kjer dejavnosti gostinske ponudbe sicer ne prevladujejo, dostava
prehrambenih izdelkov kljub temu količinsko večja kot je sam delež tovrstnih prodajnih
površin. Značilnosti specifične potrošniške izkušnje, ki jo prostori potrošnje nudijo, torej v
popolnosti ne sovpadajo s prostori izvajanja dostav blaga, kot tiste podporne dejavnosti, ki
potrošnjo omogočajo. Razlog je iskati v različnih značilnostih izvajanj dostav blaga, kot je
specializirano blago in prehrambeni izdelki. Prvi so namreč trošeni in posledično dostavljeni
redkeje kot prehrambeno blago, ki ga je zaradi same pokvarljivosti in hitre porabe potrebno
dostavljati dnevno in ob pravem času. Do razlikovanja je po vsej verjetnosti prišlo tudi zaradi
dejstva, ker je specializirano blago v prodajne trgovine dostavljeno preko poštnih dostav ter
izven običajnega dostavnega časa (ročna dostava). Čeprav torej prostori potrošnje
predstavljajo zaključene in med seboj povezane prostore specifičnih potrošniških praks, jih
prostori zgoščevanj dostav v popolnosti ne pokrivajo, saj so ti razpršeni po celotnem območju
ožjega mestnega središča.
Hipoteza 5: Združevanje dostav je primeren način urejanja dostav blaga v ožje mestno
središče Ljubljane.
Hipoteza je potrjena. Na podlagi analize izbranih kriterijev, katerim mora za izvajanje
združevanj dostav zadostiti blagovna pošiljka, se je izkazalo, da bi bilo za izvajanje
združevanja dostav v mestnem središču primernega med 55 % (s prehrambenim blagom) in
23 % (brez prehrambnega blaga vključenega v združevanje dostav) celotnega dostavnega
blaga. To pomeni, da bi bilo v mestnem središču z ukrepom izvajanja združevanja dostav
blagovni prevoz mogoče zmanjšati, prav tako pa hkrati zmanjšati negativne vplive na okolje
ožjega mestnega središča. Z zmanjšanjem dostopov motoriziranih dostavnih vozil za 30 %, bi
se izpusti onesnaževal zmanjšali za približno 26 % za CO2 in NOx ter 66 za PM10 v ožjem
mestnem središču, kar za ukrep predstavlja velik uspeh.
Uspešnost izvajanja združevanja dostav pa ni odvisna le od optimalnih možnosti, temveč tudi
in predvsem od zainteresiranosti ter sodelovanja vseh deležnikov (lastniki trgovskih površin,
stanovalci, dostavljavci in obiskovalci mestnega središča), katerim cilj bi bila izboljšanje
pogojev dela in preživljanja prostega časa obiskovalcev v mestnem središču. Izkazalo se je, da
je za izvajanje združevanja dostav po določitvi kriterijev najprimernejše območje
Cankarjevega nabrežja, Wolfove in Stritarjeve ulice. Kljub temu podatku pa menimo, da je
zaradi problematike izvajanja dostav z združevanjem pomembneje pričeti na območjih
večjega števila prebivalcev in obiskovalcev, kot so Čopova ulica, Mestni in Stari trg.
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18. SKLEP
Kot v ostalih evropskih mestih se je tudi mestno središče Ljubljane izoblikovalo na osnovi
součinkovanja proizvodnje in potrošnje materialnih dobrin. Trgovanje je bila tista dejavnost,
ki je omogočala nastajanje in tudi spreminjanje mestnega središča. Središče je preko
zgodovine postalo atraktiven prostor bivanja, preživljanja prostega časa in potrošnje. Z
namenom povečevanja privlačnosti in privabljanja prebivalcev ter obiskovalcev, so se znotraj
mest sčasoma izoblikovali specifični prostori potrošnje. Potrošniku so v zameno za njegovo
zavedno ali nezavedno trošenje obljubili specifično potrošniško izkušnjo, »kakovostno«
preživljanja prostega časa, zabavo, sprostitev in uživanje ob številnih drugih možnosti, ki jih
mestno središče ponuja. V začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja pa je prišlo do
nenačrtovane spremembe v razmerjih prostorov potrošnje med mestnim središčem in
primestnimi nakupovalnimi centri. Na spremembo razmerij med prostori kulturne in
materialne potrošnje je odločilneje vplival dejavnik porasta motorizacije prebivalstva.
S porastom privlačnosti osebnega avtomobilskega prevoza so potrošnike v nakupovalna
središča na obrobju mest privabile velike brezplačne parkirne površine, dostopna lokacija,
pestra ponudba prostočasnih aktivnosti in raznolikost prodajne in kasneje tudi kulturne
ponudbe (kino Kolosej). Mestno središče je v tem času ravno nasprotno, predvsem zaradi
slabše dostopnosti, beležilo upad obiska, prodajnih površin, kulturnih aktivnosti, števila
obiskovalcev in posledično njegove privlačnosti. Kljub vsem ugodnostim obmestnih
nakupovalnih središč pa ta po sami kakovosti nudene potrošniške izkušnje mestnemu središču
niso uspela v popolnosti konkurirati. Pestra ponudba prodajnih artiklov, običajno cenejši
izdelki in možnost dostopa z osebnim prevoznim sredstvom niso uspele v popolnosti odtehtati
specifične potrošnike izkušnje, ki jo s svojo avtentično »auro« obiskovalcem omogoča mestno
središče. Mestno središče Ljubljane je tako v zadnjem času predvsem na račun razširitve
območij za pešce, povečanja dostopnosti mestnega središča z javnim prometom, s številnimi
prireditvami in prenovami mestnega središča ponovno uspelo pridobiti obiskovalce in s tem
potencialne potrošnike. Velika večina aktivnosti v mestnem središču se odvija na le pešcem
namenjenih javnih površinah. Na žalost pa te niso namenjene zgolj njim.
Tako kot vsaka potrošnja tudi potrošnja v mestnem središču potrebuje stalen vir dobrin.
Prostore potrošnje mestnega središča Ljubljane tako dnevno oskrbuje dejavnost dostavljanja
blaga. Odnos med potrošnjo in dostavo pa je vzajemen. Kakor ni potrošnje brez dostave
blaga, se tudi dostava blaga ne bi izvajala, če se dobrine v mestnem središču ne bi trošile.
Številna dostavna vozila v mestnem središču pa predstavljajo oviro kakovostnemu doživljanju
mestnega središča. Eden izmed ukrepov, ki bi pomagali pri izboljšanju kakovosti v mestnem
središču preživetega prostega časa, je zmanjšanje števila izvedenih dostav preko izvajanja
ukrepa združevanja dostav blaga.
Rezultati analize dostav blaga so pokazali, da je na območju mestnega središča še veliko
možnosti za izboljšanje kakovosti dostav blaga. Dostavno blago v večini predstavlja blago
prehrambenih izdelkov, ki mu sledi specializirano blago, dostavna vozila pa so relativno slabo
zasedena ter večinsko umeščena v standard tehnike EURO III. Izkazalo se je, da je za
izvajanje združevanja dostave blaga v mestno središče primeren polovični delež dosedanjega
deleža dostav, kar pomeni, da je število dostavnih vozil v mestno središče mogoče zmanjšati
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za okoli 10 %, kar ni majhen delež. Z ukrepom bi lahko učinkovito zmanjšali negativne vplive
na okolje, saj bi zmanjšanje števila motoriziranih dostavnih vozil pomenilo nižje količine
izpustov onesnaževal v ozračje ožjega mestnega središča Ljubljane. Združevanje dostave pa
ni edini ukrep, preko katerega bi lahko učinkoviteje vplivali na spremembe v konceptih
dostavljanja blaga v mestno središče.
Tako kot bi bil izziv že sama uspešna izvedba združevanja dostav, se lahko razvoj ureditve
dostav v mestno središče preusmeri tudi v mnoge drugačne trajnostne izvedbe dostav blaga. V
kolikor ostanemo na realnih tleh, bi bila ena izmed rešitev izvajanj dostav blaga popolna
zapora ožjega mestnega središča za motoriziran promet. Dostavna vozila bi lahko svoje blago
dostavila do zunanjega roba mestnega središča (Miklošičeva cesta, Slovenska cesta, …), od
koder bi tovor pot nadaljeval z električnimi dostavnimi vozili večje kapacitete, ki ne bi
onesnaževala okolja mestnega središča, se na območju za pešce zadrževala krajši čas in hkrati
pešce manj ovirala. Blago bi se lahko z obrobja mestnega središča do potrošnikov dostavljalo
tudi po manjši tirni progi, s čimer bi še dodatno zmanjšali izpuste onesnaževal v mestnem
središču. Kot prikazujejo nekatere inovativne ideje, bi lahko tovrstne tirnice potekale tudi pod
nivojem cestišča in tako še manj ovirale pešcem namenjena območja mestnega središča. Kljub
vsem navedenim ukrepom pa bi za današnje stanje ureditve dostav blaga v mestno središče
zadostovalo, če bi se dostavljavci vključili v izvajanje združevanja dostav v mestno središče.
Ostali nesodelujoči bi prav tako napravili veliko, če bi svoja dotrajana vozila zamenjali za
ekološko manj škodljiva, v mestno središče dostavljali večje količine blaga hkrati in se na
območjih za pešce zadrževali manj časa. Za večje poznavanje procesov potrošnje in dokončno
oblikovanje urejanja dostav blaga v mestnem središču Ljubljane bi bilo potrebno napraviti
večje število smotrnih raziskav.
Z vidika potrošnje v mestnem središču bi bilo zanimivo pripraviti analizo dejanske potrošnje
(z vidika sredstev) v trgovinah in restavracijah mestnega središča in rezultate primerjati s
primestnimi nakupovalnimi središči. Prav tako bi bilo zanimivo izvedeti, katere so
potrošniško najprivlačnejše točke mestnega središča, tako z vidika obiskovalcev kot
prebivalcev mestnega središča.
Diplomsko delo je temeljilo na predpostavki, da pretirano število dostavnih vozil v mestnem
središču izredno negativno vpliva na privlačnost mestnega središča. Zanimivo bi bilo
pripraviti raziskavo, katere so tiste poglavitne značilnosti mestnega središča, ki prebivalce in
obiskovalce resnično motijo. In ali so dostave v mesto z vidika obiskovalca mesta resnično
tako negativen faktor pri privlačnosti mestnega središča. Na področju izvajanja združevanja
dostav bo potrebno k sodelovanju privabiti tudi vse potrebne deležnike, kar je prav tako
primerna tematika za raziskovanje ter nadaljnje delo na področju potrošnje in dostav blaga v
ožjem mestnem središču.
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19. SUMMARY
As in many other European cities, the narrow city centre of Ljubljana played an important
part in formation of the city. The first open air markets were formed in the old part of town
and the lively exchange of goods from afar took place right there. Before the industrial era the
formation of the city was run by a few important townsmen. Later, the era of industrialization
defined broader urban formation and by spreading industrial parts of the city it formed its
representative places of production and consumption.
Until the beginning of the 1990s, the far most attractive place for consumption was the
Ljubljana narrow city centre. Lively exchange of quality goods, the concentration of public
and private services, cultural institutions and the concentration of leisure actitivies attracted
many city inhabitants, visitors and tourist alike. Due to the growing mobility of the population
and the processes of suburbanization, in 1993 the lively exchange of goods in Ljubljana
moved to the outskirts of the city. There, the first suburban shopping centre called BTC was
formed from the former public warehouses. According to the study Retail in Municipality of
Ljubljana in 2002, total retail floor space in Ljubljana grew from 150,000 m2 in 1989 to
453,000 m2 in 2003. Despite the growth, the overall share of retail floor space in Ljubljana
city centre declined. Although the narrow city centre lost its leading role in retail shopping
activities, the function of specific places of consumption remained the same. In the last few
years the revival of cultural and retail consuming places in the narrow city centre has been
taking place again. Čop Street and Prešeren Square maintained their function in leisure and
cultural activities. The night life by the Ljubljanica river banks kept its place as an important
tourist attraction. Furthermore, Old City Square obtained an important shopping function by
offering high value goods such as clothes, accessories and antiques. Pogačar and Vodnik
Squares also remained important beacuse of their specific lively ambient of the market place.
The narrow city centre of Ljubljana attracts visitors with many music events (the Night in
Ljubljana Old Town), festivities, exhibitions and the New Year's events, especially in the
summer and winter tourist seasons. The results have shown that by offering specific and
unique cultural and shopping expirience the narrow city centre remained an important place
where many city centre inhabitants, its visitors and tourists spend their free time. One of the
most important factors of revitalising the narrow city centre was widening its pedestrian
zones. In 2007 the motorized traffic in the narrow city centre was moved and more space was
assigned to pedestrians. By offering specific experience of consumption, the narrow city
centre of Ljubljana again became more attractive and more populated.
Increasing consumption demands more and more delivery of goods. Access to the pedestrian
zones in the narrow city centre of Ljubljana is allowed to delivery vehicles daily from 6 a.m.
to 9.30 a.m. At this time many pedestrians pass the city centre too, which causes inappropriate
situations when delivery vehicles preoccupy pedestrian zones. The negative impact on the
space and environment in the narrow city centre could be reduced by lowering the number of
freight delivery vehicles. With the aim to recognize the specifications of freight delivery
goods, the analysis of cargo traffic in specific narrow city centre pedestrian zones has been
carried out.
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The results have shown that the number of motor vehicles arriving daily reaches 190. The
average delivey lasts for 24 minutes and is mostly performed by light delivery vehicles which
are in 43 % in accordance with Euro III emision standards. 70 % of the accesses to the
pedestrian zones are made with the purpose of delivering goods. 35 % of them deliver food
products, 17 % specialized goods and 14 % specialized services. Goods delivered to one retail
shop in 44 % weigh between 10 and 50 kg. The results have also indicate that there are
possibilities to lower the number of delivery vehicles entering the narrow city centre of
Ljubljana.
One of the appropriate transport policy measures for that aim is to collect the goods in the
consolidation centre in the outskirts and deliver them to the shops in the narrow city centre
with more sustainable delivery vehicles. The analysis of delivery specifications has shown
that 23 % of all percieved deliveries could participate in the consolidation scheme. Lower
pollutant emissions could be reached by reducing the number of delivery vehicles entering the
narrow city centre of Ljubljana. By lowering the number of delivery vehicles by 30 %, the
emissions of CO2 would drop by 26 %, NOx by 27 % and PM10 by 66 %.
The results have shown that lowering motorized traffic and emissions would have a
perceivable impact on quality of life, leisure activities and experience of consumption in the
narrow city centre of Ljubljana.

110

Diplomsko delo: Prostori potrošnje in analiza dostav blaga v ožjem mestnem središču Ljubljane; Gostič, K.

20. LITERATURA
Agencija Republike Slovenije za okolje, podatki o povprečnih mesečnih temperaturah za
obdobje 1971–2000, 2009. ULR:
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/table/sl/by_location/ljubljana/climate_
normals_71_00_ljubljana.pdf (citirano: 31. 9. 2009).
Bajt, M., 2006. Mobilnost v Ljubljani – izzivi in priložnosti. V: Cestni promet in okolje v
mestu Ljubljana. Zbornik prispevkov z mednarodnega posveta, 2006. Ljubljana, CIPRA
Slovenija, str. 29–35.
Baudrillard, J., 1999. Simluaker in simulacija: popoln zločin. Ljubljana, ŠOU Študentska
založba, 389 str. (Knjižna zbirka KODA)
Best Urban Fright Solutions, 2006. Rijswijk, Best Practice Handbook, CD-ROM.
Bole, D., 2008. Geografske razsežnosti ekonomske preobrazbe slovenskih mestnih naselij :
doktorska disertacija. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 307 str.
Bole, D., 2008a. Ekonomska preobrazba Slovenskih mest. Ljubljana, ZRC SAZU, Geografski
inštitut Antona Melika, 232 str. (Geografija Slovenije, 19)
BTC-City, fotografija BTC-City'ja, 2009. URL: http://www.mediade.si/en/images/iman/btc01.jpg (citirano: 25. 7. 2009).
Campbell, C., 2001. Romantična etika in duh sodobnega porabništva. Ljubljana, SH, 338 str.
COPERT 4: spletno programsko orodje za izračunavanje emisij v prometu, 2009. URL:
http://lat.eng.auth.gr/copert/ (citirano: 27. 9. 2009).
Černe, A., 2007. Urbano – kompleksnost, raznolikost, spremenljivost, stalnost in
individualnost. V: O urbanizmu : Kaj se dogaja s sodobnim mestom?. Ljubljana, str. 95–114
(Knjižna zbirka Krt)
Debord, G., 1999. Družba spektakla. Komentarji k družbi spektakla. Panegirik. Ljubljana,
ŠOU Študentska založba, 249. str. (Knjižna zbirka KODA)
Engels, F., Marx, K., 1969. Izbrana dela. 3. izd. Ljubljana, Cankarjeva založba, 890 str.
Featherstone, M., 1998. Mestne kulture in postmoderni življenjski stili. Časopis za kritiko
znanosti, XXVI, 189, str. 189–205.
Gantar, P., 2002. Tranzicija, identitete in urbani razvoj Ljubljane. V: Sociološke podobe
Ljubljane. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede (Zbirka Teorija in praksa, str. 43–60).
Geografski terminološki slovar. 2005. Kladnik, D., Lovrenčak, F., Orožen Adamič, M. (ur.).
Ljubljana, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, 451 str.
Hočevar, M., 2000. Novi urbani trendi: prizorišča v mestih – omrežja med mesti. Ljubljana,
Fakulteta za družbene vede, 248 str.
Jakhel, R., 1979. Iluzija in resničnost urbanih središč. Ljubljana, Cankarjeva založba, 198 str.
Jameson, F., 2001, Postmodernizem. Ljubljana, Društvo za teoretsko psihoanalizo, 188 str.
(Zbirka ANALECTA).
Jernej, S., 2000. Mestna klima. V: Ljubljana: geografija mesta. Ljubljana, Ljubljansko
geografsko društvo, Založba ZRC, str. 117–130.
Kam v Ljubljani, junij–avgust 2009, 2009. URL:
http://www.visitljubljana.si/file/221402/kam070809-lr.pdf?download (citirano: 17. 8. 2009).
111

Diplomsko delo: Prostori potrošnje in analiza dostav blaga v ožjem mestnem središču Ljubljane; Gostič, K.

Koren, M., Dedek, J., Hočevar, M., Stare, J, M. Uhan, S., 2003. Trgovina na drobno v Mestni
občini Ljubljana v letu 2002. Oddelek za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana.
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/urejanje
prostora/projekti/9242/detail.html (citirano: 3. 8. 2009).
Koroša, V., Nered A., 2005. Slovenska mesta skozi čas. Ljubljana, Arhiv Republike
Slovenije, str. 24.
Korošec, B. 1991. Ljubljana skozi stoletja : mesto na načrtih, projektih in v stvarnosti.
Ljubljana, Založba Mladinska knjiga, 235 str.
Kušar, S., Vintar Mally, K., 2004. Ljubljanska urbana regija – problemska regija? Dela, 22,
str. 15–26.
Lash, S., 1993. Sociologija postmodernizma. Ljubljana, Državna založba Slovenije, 272 str.
(Zbirka Družboslovje, 4)
Lep, M., Božičnik, S., Cigale, D., Gspan, P., Lampič, B., Leskovšek, J., Mankoč Borštnik, N.,
Mesarec, B. Paradiž, B., Simončič, M., Šabec-Paradiž, M., 2004. Analiza eksternih stroškov
prometa. Končno poročilo projekta. Ciljni raziskovalni program Konkurenčnost Slovenije
2001–2006. Maribor, Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru; Ljubljana, Inštitut za
ekonomska raziskovanja; Koper, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede. 168 str.
Letališče Ljubljana, podatki o prepeljanih potnikih in tovoru v letu 2008, 2009. URL:
http://www.lju-airport.si/vsebina.asp?IDM=71 (citirano: 27. 8. 2009).
Ljubljana 2007, Center za informatiko – Služba za mestno statistiko in analize. 2007. URL:
http://www.ljubljana.si (citirano: 2. 7. 2009).
Mestna občina Ljubljana, podatki o podnebju, 2009. URL:
http://www.ljubljana.si/si/ljubljana/. (citirano: 10. 8. 2009).
Mestna občina Ljubljana, podatki o četrtnih skupnostih, 2009a. URL:
http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/ (citirano: 20. 7. 2009).
Mestna občina Ljubljana, Ljubljana kot mesto kulture. 2009b. URL:
http://www.ljubljana.si/si/ljubljana/ (citirano: 17. 8. 2009).
Mestna občina Ljubljana, podatki o prireditvah v Stari Ljubljani, 2009c. URL:
http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/kultura-turizem/prireditve/17219/detail.html
(citirano: 17. 8. 2009).
Mestna občina Ljubljana, fotografija prireditve v mestnem središču, 2009d. URL:
http://www.visitljubljana.si/si/prireditve/17219,1/detail.html (citirano: 17. 8. 2009).
Mestna občina Ljubljana, fotografija zimsko osvetljene Ljubljane, 2008. URL:
http://www.visitljubljana.si/si/prireditve/11178,1/detail.html (citirano: 16. 8. 2009).
Mestna občina Ljubljana, Fotografija slikarske razstave, 2009e. URL:
http://www.visitljubljana.si/si/prireditve/17202,1/detail.html (citirano: 17. 8. 2009).
Mestna občina Ljubljana, Vizija mesta Ljubljane, 2009f. URL:
http://www.ljubljana.si/si/ljubljana/vizija-ljubljane/idealno-mesto/ (citirano: 22. 8. 2009).
Mestna občina Ljubljana; nova ureditev enosmernega prometa v Ljubljani, 2009g. URL:
http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/v-srediscu/10286/detail.html (citirano:
11. 7. 2009).
Mestna občina Ljubljana; redarji v mestnem središču, 2009i URL:
http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/2154/detail.html (citirano: 22. 8. 2009).
112

Diplomsko delo: Prostori potrošnje in analiza dostav blaga v ožjem mestnem središču Ljubljane; Gostič, K.

Mihevc, B., 2000. Kartografska upodobitev in razvoj Ljubljane na izbranih načrtih od 16. do
sredine 20. stoletja. V: Ljubljana : geografija mesta. Ljubljana, Založba ZRC, str. 11–24.
Mumford, L., 1969. Mesto v zgodovini. Ljubljana, Državna založba Slovenije, 439 str.
Nova Ljubljanska banka, zgodovina Mestne hranilnice Ljubljana, 2009. URL:
http://www.nlb.si/110-let-predhodnice-nlb-mestne-hranilnice-ljubl?doc=1459&linkgroupid=0
(citirano: 27. 8. 2009).
Ogrin, D., 1996. Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik, 68, str. 39–56.
Ogrin, M., 2008. Geograff 1: Prometno onesnaževanje ozračja z dušikovim dioksidom v
Ljubljani. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 87 str.
Odlok o cestnoprometni ureditvi. 2007. Uradni list RS, 122, str. 17986.
Odredba o določitvi območja za pešce. 2008. Uradni list RS, 33, str. 11903.
Peterlin, M., 2009. Dnevne migracije prebivalstva v Mestni občini Ljubljana. Ljubljana
(osebni vir, september 2009).
Petrović, K., Doupona, M., 1996. Sociologija športa. Ljubljana, Fakulteta za šport, 189 str.
Pirenne, H., 1956. Srednjeveška mesta: gospodarska in socialna zgodovina srednjeveške
Evrope. Ljubljana, Državna založba Slovenije, 364 str.
Plevnik, A., 2008. Okolje in promet : Slovenija. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija Republike Slovenije za prostor, 36 str.
Pogačnik, A., 1999. Urbanistično planiranje. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo, 234 str.
Ravbar, M., 2005. »Urban Sprawl«: popačena slika (sub)urbanizacije v Sloveniji. Geografski
vestnik, 77, 1, str. 27–36.
Rebernik, D., 2008. Urbana geografija: geografske značilnosti mest in urbanizacije v svetu.
Ljubljana, Filozofska fakulteta, Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 272 str.
Rebernik, D., Jakovčić, M., 2006. Development of Retail and Shopping centres in Ljubljana.
Dela, 27, str. 5–26.
Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007–2013. Regionalna razvojna
agencija Ljubljanske urbane regije marec, 2003. URL:
http://www.rralur.si/html/rrplur_2007_2013/docs/2005_05_06_prezentacija.pps (citirano:
2. 7. 2009).
Simmel, G., 2000. Izbrani spisi o kulturi. Ljubljana, SH, str. 159–172.
Sklep o višini takse za izdajo dovoljenja za dostavo. 2001, Uradni list RS, 46, str. 5142.
Slovenske regije v številkah, 2009. URL:http://www.stat.si/doc/pub/REGIJE-2009.pdf
(citirano: 2. 7. 2009).
Smith, N., 2009. Improving freight distribution in Bristol. ELTIS, 2009. URL:
http://www.eltis.org/study_sheet.phtml?study_id=689&lang1=en (citirano: 14. 8. 2009).
Spletni album photobucket.com, 2009. URL:
http://i261.photobucket.com/albums/ii46/unionlj/scan0015.jpg, (citirano: 5. 8. 2009).
Spletni album skyscrapercity.com, 2009a. URL:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=422862&page=11 (citirano: 5. 8. 2009).
Spletni zemljevid Google, 2009. URL: http://maps.google.com/ (citirano: 28. 9. 2009).
113

Diplomsko delo: Prostori potrošnje in analiza dostav blaga v ožjem mestnem središču Ljubljane; Gostič, K.

START : short term actions to reorganize transport of goods : Analiza obstoječega stanja
tovornega prometa v mestu Ljubljana s primerjalno analizo in predlogi usmeritev za bodočo
ureditev mestne logistike. 2007. Ljubljana, Prometni institut Ljubljana, 132 str.
Statistični urad Republike Slovenije, 2009. URL: http://www.stat.si/ (citirano: 7. 7. 2009).
Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana: urbano sociološke teme, 2007. URL:
http://www.ppmol.org/urbanizem5 (citirano: 23. 8. 2009).
Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije,
2008. URL:
http://www.rralur.si/html/vabila_novice/docs/2009_21_05_prostor_osnutki_scenarijev.pdf
(citirano: 2. 7. 2009).
Šadl, Z., 1998. Potrošnja in emocije. Časopis za kritiko znanosti, XXVI, 189, str. 145–158.
Tek trojk, 2008. URL: http://www.siol.net/slovenija/zanimivosti/2008/05/pot_ob_zici.aspx
(citirano: 10. 8. 2009).
Tivadar, B., 1998. Hrana kot simbolna potrošnja : magistrsko delo. Ljubljana, Fakulteta za
družbene vede, 103 str.
Usmerjanje razvoja trgovine na drobno v prostoru Mestne občine Ljubljana, 2001. URL:
http://www.ppmol.org/urbanizem5/upload/documents/trgovina.pdf (citirano: 22. 8. 2009).
Urry, J., 1995. Consuming places. New York, Routledge, 229 str.
Uršič, M., 2003. Urbani prostori potrošnje. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 119 str.
(Knjižna zbirka Teorija in praksa)
Vidmar Horvat, K. 2004. Uvod v Sociologijo kulture. Ljubljana, Filozofska fakulteta,
Oddelek za sociologijo, 150 str.
Veblen, T., 1998. Razkazovalna potrošnja. Časopis za kritiko znanosti, XXVI, 189, str. 227–
240.
Vennersten, S., 2008. START Final Report. Göteborg, WSP Analysis & Strategy Göteborg,
City of Göteborg, 59 str.
Verlič Christensen, B., 1999. Revitalizacija mest skozi teorijo vrednostnih razlik. Ljubljana,
Fakulteta za družbene vede, 123 str. (Knjižna zbirka PROFESIJA)
Vrišer, I., 1984. Urbana geografija. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 232 str.
Williamson, J., 2002. Decoding advertisements : ideology and meaning in advertising.
London, 180 str.
Wirth, L., 1996. Urbanism as a way of life. V: The City reader. LeGates, T., Stout, F. (ur.).
Chicago, University of Chicago Press, str. 189–197.
Zelena knjiga. Za novo kulturo mobilnosti v mestih. 2007. Komisija evropskih skupnosti,
Bruselj, 23 str. URL: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0551:FIN:SL:PDF (citirano:
21. 8. 2009).
Žibert, A., 2009. Število evidentiranih uporabnikov in povprečnega števila dnevnih dostopov
na območja za pešce v Ljubljani. Ljubljana (osebni vir, avgust 2009).
Židov, N., 1994. Ljubljanski živilski trg, odsev prostora in časa (19920–1940). Ljubljana
URL: http://www.jh-lj.si/index.php?m=51&id=1435&print=1 (citirano: 22. 8. 2009).
114

Diplomsko delo: Prostori potrošnje in analiza dostav blaga v ožjem mestnem središču Ljubljane; Gostič, K.

20.1. SEZNAMI SLIK
Slika 1: Občine v LUR-u po številu prebivalcev v prvem polletju 2008. ................................. 6
Slika 2: Selitveno gibanje v občinah Ljubljanske urbane regije leta 2003. ............................... 7
Slika 3: Satelitski posnetek ožjega mestnega središča Ljubljane z imeni ulic .......................... 9
Slika 4: Trgovsko pomemben Breg v Ljubljani ob začetku 19. stoletja.................................. 21
Slika 5: Osrednje meščansko zbirališče Prešernov trg (nekdaj Marijin trg) s Prešernovim
spomenikom leta 1905. ............................................................................................................ 23
Slika 6: Novoletni večerni pogled na hale BTC-ja z bleščečim zabaviščnim parkom, ki v
prazničnem času predstavlja del dodatne ponudbe in privablja številne obiskovalce. ............ 27
Slika 7: Prostor potrošnje ožjega mestnega središča Čopove ulice s Prešernovim trgom in
Nazorjeve ulice z Ajdovščino. ................................................................................................. 33
Slika 8: Prostor potrošnje Cankarjevega nabrežja, Wolfove in Stritarjeve ulice. ................... 34
Slika 9: Prostor potrošnje Mestnega in Starega trga................................................................ 35
Slika 10: Prostor potrošnje Vodnikovega in Pogačarjevega trga (ljubljanska tržnica). .......... 36
Slika 11: Čopovo ulico, osrednjo ulico ožjega mestnega središča, v popoldanskem času
obišče veliko število prebivalcev mesta in predvsem v poletnem času tudi turistov. .............. 38
Slika 12: Ljubljanska tržnica kot privlačen prostor potrošnje mestnega središča privablja
številne obiskovalce. ................................................................................................................ 41
Slika 13: Prireditev Poletje v Stari Ljubljani v enem izmed ljubljanskih atrijev. ................... 42
Slika 14: Praznično obarvani Prešernov trg v času zimskih praznikov, ko se na njem odvijajo
številni koncerti in druge prireditve. ........................................................................................ 43
Slika 15: Zajtrk ob Ljubljanici na Gornjem trgu, kjer so na ogled dela umetnikov. ............... 44
Slika 16: Pomemben element turistične potrošnje je potrošnja pogleda ................................. 45
Slika 17: Ena izmed športnih prireditev, ki se pričenjajo v mestnem središču. ...................... 46
Slika 18: Kot mnogi spektakli je namen športnih prireditev oglaševanje sponzorjev in
predstavitev mesta kot prizorišča aktivnega preživljanja prostega časa. ................................. 46
Slika 19: Prestižnejše restavracije in lokali na Starem trgu so poleti zasedene od poznega
dopoldneva ter vse do poznega večera. .................................................................................... 48
Slika 20: Območja za pešce v mestnem središču Ljubljane z omejitvenima režimoma. ........ 54
Slika 21: Potopni stebrički, ki omejujejo dostop na Wolfovo ulico. ....................................... 57
Slika 22: Nepremični stebrički na Trubarjevi cesti pred Prešernovim trgom. ........................ 58
Slika 23: Premične »betonske gobice« na Petkovškovem nabrežju vzhodno od Prešernovega
trga. Opaziti je, da je razmik med ovirami dovolj širok, da je kljub prepovedi možen
neavtoriziran dostop dostavnih vozil na Prešernov trg in s tem na celotno območje. ............. 59
Slika 24: Zapornica na Krekovem trgu preko katere je omogočen izstop iz območja območij
za pešce ljubljanskih tržnic. Režim bo po prenovi Ciril-Metodovega in Vodnikovega trga po
vsej verjetnosti spremenjen. ..................................................................................................... 59
Slika 25: Prometne verige na vzhodu Adamič-Lundrovega nabrežja, ki omejujejo prost
dostop do ljubljanskih tržnic. ................................................................................................... 60
115

Diplomsko delo: Prostori potrošnje in analiza dostav blaga v ožjem mestnem središču Ljubljane; Gostič, K.

Slika 26: Gerberjevo stopnišče, ki onemogoča motoriziran dostop na Hribarjevo nabrežje. . 60
Slika 27: Fizične ovire na raziskovanem območju ožjega mestnega središča Ljubljane. ....... 61
Slika 28: Za odpravljanje dostav izven dostavnega časa se izdajajo dovolilnice za izredno
dostavo. Tovrstne dostave bi bilo vseeno primerneje opravljati v času dneva, ko je v mestu
manj obiskovalcev. ................................................................................................................... 63
Slika 29: Na Čopovi ulici in Prešernovem trgu se ob 9:00 hkrati nahaja približno
10 dostavnih vozil. ................................................................................................................... 73
Slika 30: Dostavna vozila na Čopovi ulici dovoljene mase med 3,5 t in 7 t v jutranjih urah. 74
Slika 31: Lokacija zgoščevanja dostav na Mestnem trgu, z električnim vozilom Snage. ....... 80
Slika 32: Zgostitev dostav na Wolfovi ulici ob 8:30, kjer dostavna vozila opazno zasedajo
pešcem namenjen prostor. ........................................................................................................ 86
Slika 33: Povprečno število dnevnih dostopov in izstopov ter lokacije zgoščevanja dostav
znotraj območij za pešce mestnega središča Ljubljane v dostavnem času od 6:00 do 9:30. ... 88
Slika 34: Območje omejitev dostav blaga v mestu Bristol. ..................................................... 92
Slika 35: Shema sedanjega sistema dostavljanja blaga, pri katerem blago potuje neposredno
od prostora proizvodnje na mestnem obrobju do prostora potrošnje v mestnem središču. ..... 96
Slika 36: Prikaz delovanja sistema združevanja dostav, pri katerem se blago zbira v zbirnem
centru izven mestnega središča in se v mestno središče izvede manjše število dnevnih dostav.
.................................................................................................................................................. 96
Slika 37: Dostavna vozila, ki ob 5:45 na Wolfovi ulici čakajo na vstop v območje za pešce
mestnega središča niso redkost. Ti dostavljavci bi dostavo očitno radi izvedli pred 6:00. .... 103
Slika 38: Vozila starejšega leta izdelave in manj kakovostnega stanja tehnike dostavljajo
predvsem na območje ljubljanskih tržnic. Dostop tovrstnih vozil bi bilo potrebno omejiti. . 104

20.2. SEZNAM PREGLEDNIC
Preglednica 1: Režim omejitev tovornega prometa na občinskih cestah na podlagi Odloka o
cestno prometni ureditvi. .......................................................................................................... 53
Preglednica 2: Evidentirani uporabniki in povprečno število dnevnih dostopov preko
dostopnih točk na območjih za pešce mestnega središča. ........................................................ 62
Preglednica 3: Višina takse za izdajo dovoljenja za vožnjo na območju omejitve tovornega
prometa. .................................................................................................................................... 63
Preglednica 4: Delež dostav, primernih za izvajanje združevanja dostav v ožjem mestnem
središču glede na celotno število vozil, ki so dostopila v mestno središče (izvzeto iz SPSS). 97
Preglednica 5: Delež dostav, primernih za združevanje blaga v ožjem mestnem središču brez
upoštevanja pogoja izvajanja dostav prehrambenih izdelkov (izvzeto iz SPSS). .................... 97
Preglednica 6: Primerjava količine in deležev upada ocenjenih letnih izpustov CO2, NOx in
PM10 v ožjem mestnem središču Ljubljane glede na različne scenarije združevanja dostav
blaga ....................................................................................................................................... 101

116

Diplomsko delo: Prostori potrošnje in analiza dostav blaga v ožjem mestnem središču Ljubljane; Gostič, K.

20.3. SEZNAM GRAFOV
Graf 1: Razvoj tovornega prometa v Sloveniji od 1990 do 2006. .......................................... 51
Graf 2: Povprečno dnevno število dostavnih vozil v 10-minutnih časovnih intervalih na
posameznih območjih za pešce v Ljubljani od 6:00 do 9:30. .................................................. 69
Graf 3: Deleži tipa vozil v območjih za pešce ožjega mestnega središča Ljubljane............... 70
Graf 4: Deleži vozil po stanju tehnike v območjih za pešce mestnega središča Ljubljane. .... 71
Graf 5: Deleži pogona vozil na območjih za pešce ožjega mestnega središča Ljubljane. ...... 72
Graf 6: Deleži ocenjene teže dostavljenega blaga na Čopovo ulico in Prešernov trg. ............ 74
Graf 7: Deleži kategorije dostavnega blaga na Čopovo ulico in Prešernov trg. ..................... 75
Graf 8: Zasedenost dostavnih vozil na Čopovi ulici in Prešernovem trgu. ............................. 75
Graf 9: Deleži ocenjene teže dostavljenega blaga na Nazorjevo ulico in Ajdovščino............ 76
Graf 10: Deleži kategorij dostavnega blaga na Nazorjevi ulici in Ajdovščini. ....................... 77
Graf 11: Zasedenost dostavnih vozil na Nazorjevi ulici in Ajdovščini. ................................. 77
Graf 12: Deleži ocenjene teže dostavljenega blaga na Cankarjevem nabrežju, Wolfovi in
Stritarjevi ulici. ......................................................................................................................... 78
Graf 13: Deleži kategorij blaga na Cankarjevem nabrežju, Wolfovi in Stritarjevi ulici......... 79
Graf 14: Zasedenost dostavnih vozil na Cankarjevem nabrežju, Wolfovi in Stritarjevi ulici. 79
Graf 15: Deleži ocenjene teže dostavljenega blaga na Mestnem in Starem trgu. ................... 80
Graf 16: Deleži kategorij dostavnega blaga na Mestnem in Starem trgu. .............................. 81
Graf 17: Zasedenost dostavnih vozil na Mestnem in Starem trgu. ......................................... 81
Graf 18: Deleži ocenjene teže dostavljenega blaga na Vodnikovem in Pogačarjevem trgu. .. 82
Graf 19: Deleži dostavnega blaga na Vodnikovem in Pogačarjevem trgu. ............................ 83
Graf 20: Zasedenosti dostavnih vozil na Vodnikovem in Pogačarjevem trgu. ....................... 83
Graf 21: Povprečno dnevno število dostavnih vozil na celotnem območju ožjega mestnega
središča Ljubljane (brez območje Tržnice) ob izbranih intervalnih časih. .............................. 84
Graf 22: Stanje tehnike dostavnih vozil v ožjem mestnem središču Ljubljane. ..................... 85
Graf 23: Teža ocenjenega dostavnega blaga na območju ožjega mestnega središča. ............. 86
Graf 24: Vrsta kategorij blaga dostavljenega v ožje mestno središče Ljubljane. ................... 87
Graf 25: Deleži zasedenosti dostavnih vozil v ožjem mestnem središču Ljubljane. .............. 87

117

Diplomsko delo: Prostori potrošnje in analiza dostav blaga v ožjem mestnem središču Ljubljane; Gostič, K.

20.4. PRILOGE
Preglednica 1: Razvrstitev tovornih vozil po stanju tehnike na EURO standarde.
KRATICA

GORIVO

STANJE TEHNIKE

SKUPNA MASA

LTB0
LTB5
LTB6
LTB7
LTB8
LTD0
LTD6
LTD6
LTD7
LTD8
STD0
STD1
STD2
STD3
STD4
STD5

bencini
bencini
bencini
bencini
bencini
pl. olje
pl. olje
pl. olje
pl. olje
pl. olje
pl. olje
pl. olje
pl. olje
pl. olje
pl. olje
pl. olje

konvencionalni
EURO I
EURO II
EURO III
EURO IV
konvencionalni
EURO I
EURO II
EURO III
EURO IV
konvencionalni
EURO I
EURO II
EURO III
EURO IV
EURO V

do 3,5 t
do 3,5 t
do 3,5 t
do 3,5 t
do 3,5 t
do 3,5 t
do 3,5 t
do 3,5 t
do 3,5 t
do 3,5 t
3,5–7,5 t
3,5–7,5 t
3,5–7,5 t
3,5–7,5 t
3,5–7,5 t
3,5–7,5 t

LETO
IZDELAVE
<1993
1994–1996
1997–2000
2001–2005
2006–2011
<1992
1993–1996
1997–2000
2001–2004
2006–2011
<1992
1993–1996
1997–1999
2000–2004
2005–2007
2008 –

Vir: Lep in ost., 2004, 92.
Preglednica 2: Razvrstitev osebnih vozil po stanju tehnike na EURO standarde.
KRATICA

GORIVO

STANJE TEHNIKE

Delovna prostornina

LETO IZDELAVE

OAB
OAB15
OAB25
OAB35
OAB16
OAB26
OAB36
OAB17
OAB27
OAB37
OAB18
OAB28
OAB38
OAD10
OAD20
OAD11
OAD21
OAD12
OAD22
OAD12
OAD23
OAD14
OAD24

bencini
bencini
bencini
bencini
bencini
bencini
bencini
bencini
bencini
bencini
bencini
bencini
bencini
pl. olje
pl. olje
pl. olje
pl. olje
pl. olje
pl. olje
pl. olje
pl. olje
pl. olje
pl. olje

konvencionalni
EURO I
EURO I
EURO I
EURO II
EURO II
EURO II
EURO III
EURO III
EURO III
EURO IV
EURO IV
EURO IV
konvencionalni
konvencionalni
EURO IV
EURO II
EURO III
EURO IV
EURO II
EURO III
EURO IV
EURO IV

vse kategorije
< 1.4 l
1.4 – 2.0 l
> 2.0 l
< 1.4 l
1.4 – 2.0 l
> 2.0 l
< 1.4 l
1.4 – 2.0 l
> 2.0 l
< 1.4 l
1.4 – 2.0 l
> 2.0 l
< 2.0 l
> 2.0 l
< 2.0 l
> 2.0 l
< 2.0 l
> 2.0 l
< 2.0 l
> 2.0 l
< 2.0 l
> 2.0 l

< 1994
1994 - 1995
1994 - 1995
1993-1995
1996-1999
1996-1999
1996-1999
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2005-2010
2005-2010
2005-2010
< 1992
< 1992
1993-1995
1993-1995
1996-1999
1996-1999
2000-2004
2000-2004
2005–2010
2005–2010

Vir: Lep in ost., 2004, 91–92.
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Legenda preglednic 3.–12.:
Območje 1: Čopova ulica in Prešernov trg.
Območje 2: Nazorjeva ulica in Ajdovščina.
Območje 3: Cankarjevo nabrežje, Wolfova in Stritarjeva ulica.
Območje 4: Mestni in Stari trg.
Območje 5: Vodnikov in Pogačarjev trg (ljubljanska tržnica).
Skupaj (1-4): Skupna analiza deležev podatkov na območjih 1, 2, 3, in 4.
Skupaj (1-5): Skupna analiza deležev podatkov na območjih 1, 2, 3, 4 in 5.
N: Seštevek vse vozil zajetih v analizo (numerus).
Preglednica 3: Preglednica deležev lokacije vstopa na območje za pešce (%).

Območje 1
Območje 2
Območje 3
Območje 4
Skupaj (1-4)

Čopova
ulica
20,0
0
6,8
0
5,5

Dostopna točka na območje za pešce ožjega mestnega središča Ljubljane
Wolf. Strit.
Naz.
Pet.
Mestni Gornji Mikloš. Levst.
Ni
ulica
ulica
ulica
nabr.
trg
trg
cesta
trg
podatka
67,1
8,4
0
0
0
0
0
0
4,5
0
0
100
0
0
0
0
0
0
87,2
0
0
0
0
0,7
2,7
2,7
0
3,8
0
0
0
57,3
0
0
38,9
0
45,0
2,3
22,5
0
13,4
0,2
0,7
10,0
0,4

N
155
126
148
131
560

Preglednica 4: Preglednica deležev lokacije izstopa z območja za pešce v Ljubljani (%).

Območje 1
Območje 2
Območje 3
Območje 4
Skupaj (1-4)

Čopova
ulica
67,1
0
14,2
0
22,3

Wolf.
ulica
1,9
0
19,6
2,3
6,3

Izstopna točka z območja za pešce ožjega mestnega središča.
Strit.
Naz.
Pet.
Mestni Gornji Mikloš. Levst.
Ni
ulica
ulica nabr.
trg
trg
cesta
trg
podatka
31
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
58,1
0
0,7
5,4
0
1,4
0,7
0
0
0
0
58,0
0
0
39,7
0
23,9
22,5
0,2
15,0
0
0,4
9,5
0

N
155
126
148
131
560

Preglednica 5: Preglednica deležev tipa vozil (%).

Območje 1
Območje 2
Območje 3
Območje 4
Območje 5
Skupaj (1-4)
Skupaj (1-5)

Dost.voz.
skupne mase
do 3,5 t.
65,2
62,7
73,6
58,5
66
65,5
65,6

Dost. voz
skupne mase
med 3,5 t i 7 t.
9
7,1
2
10
14,6
7,0
8,5

Tip vozila
Vozila lokalnega
Osebna
javnega komunalnega
vozila
podjetja
3,9
5,8
3,2
1,6
4,1
2,7
5,4
5,4
0
0
3,8
3,9
3,0
3,1

Dostavna
osebna
vozila
16,1
25,4
17,6
20,8
19,4
19,8
19,7

Ni
podatka

N

0
0
0
0
0
0
0

155
126
148
131
144
560
704
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Preglednica 6: Preglednica deležev stanja tehnike vozil (%).
Stanje tehnike

Območje 1
Območje 2
Območje 3
Območje 4
Območje 5
Skupaj (1-4)
Skupaj (1-5)

Konvencionalno stanje
tehnike
0
0
0
2,3
1,4
0,5
0,7

Standard
EURO I

Standard
EURO II

Standard
EURO III

Standard
EURO IV

Standard
EURO V

Ni
podatka

N

1,9
4,0
2,0
13,0
21,5
5,0
8,4

16,8
23,0
16,2
21,4
39,6
19,1
23,3

47,7
42,9
38,5
38,9
26,4
42,1
38,9

26,5
27
37,2
18,3
8,3
27,5
23,6

1,9
0,8
2,7
1,5
0
1,8
1,4

5,2
2,4
3,4
4,6
2,8
3,9
3,7

155
126
148
131
144
560
704

Preglednica 7: Preglednica deležev goriva vozil (%).
Bencin
11,0
25,4
18,2
26,7
31,3
19,8
22,2

Območje 1
Območje 2
Območje 3
Območje 4
Območje 5
Skupaj (1-4)
Skupaj (1-5)

Plinsko olje
77,4
72,2
75,0
67,2
66,0
73,2
71,7

Gorivo vozil
Električni pogon
3,9
0
2,7
1,5
0
2,1
1,7

Ni podatka
7,7
2,4
4,1
4,6
2,8
4,8
4,4

N
155
126
148
131
144
560
704

Preglednica 8: Preglednica namena dostopa na območje za pešce (%).

Območje 1
Območje 2
Območje 3
Območje 4
Območje 5
Skupaj (1-4)
Skupaj (1-5)

Dostava
blaga

Natovarjanje
blaga

68,4
69,0
76,4
62,6
84,7
69,3
72,4

7,1
6,3
3,4
9,2
0
6,4
5,1

Namen dostopa
Specializirane
Osebni dostop
storitve brez
brez dostave
dostave
8,4
0,6
15,9
0
6,1
1,4
10,7
0,8
0
0
10,0
0,7
8,0
0,6

Javne
storitve
3,9
3,2
4,7
7,6
0
4,8
3,8

Ni
podatk
a
11,6
5,6
8,1
9,2
15,3
8,8
10,1

N
155
126
148
131
144
560
704

Preglednica 9: Preglednica deležev teže dostavljenega blaga (%).

Do 10 kg
Območje 1
Območje 2
Območje 3
Območje 4
Območje 5
Skupaj (1-4)
Skupaj (1-5)

7,3
9,6
3,2
1,1
0
5,3
4,0

Od 10 kg
do 50 g
44,4
53,2
44,8
33,0
10,4
43,9
35,6

Teža dostavnega blaga
Od 50 kg
Nad 100 kg
do 100 kg
11,3
22,6
11,7
18,1
18,4
24,0
10,6
42,6
13,9
60,4
13,3
26,3
13,4
34,8

Ni
podatka
14,5
7,4
9,6
12,8
15,3
11,2
12,2

N
124
94
125
94
144
437
581
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Preglednica 10: Preglednica deležev dostavnega blaga (%).

1
2
3
4
S.

5

Spec.
blago
19,4
12,7
27,0
7,6
17,1

Prehr.
izdelki
25,2
43,7
37,2
35,1
34,8

Mešano
blago
8,4
1,6
6,1
3,8
5,2

Poštne
storitve
11,6
4,0
5,4
3,8
6,4

Spec.
storitve
17,4
19,0
5,4
16,0
14,3

Zel.

Sadje

Mešano
blago

Leseni
izdelki

Mesni
izdelki

28,5

27,1

4,2

6,3

14,6

Dostavno blago
Javne
Pis. in
storitve
san.mat.
6,5
0,6
3,2
6,3
5,4
4,7
7,6
2,3
5,7
3,4
Kruh,
Rezano
slaščice
cvetje
in pec.
4,2
9,7

Gradb.
mat.
0
0,8
0,7
13,0
3,4

Osebni
dostop
1,3
1,6
2,0
6,1
2,7

Ni
dost.
1,3
3,2
2,0
3,1
2,3

Mlečni
izdelki

Ni
podatka

4,2

1,4

Ni
pod.
8,4
4,0
4,1
1,5
4,6

N
155
126
148
131
560

144

Preglednica 11: Preglednica deležev zasedenosti dostavnega vozila (%).
Do 25 %
Območje 1
Območje 2
Območje 3
Območje 4
Območje 5
Skupaj (1-4)
Skupaj (1-5)

6,5
7,1
6,1
6,1
1,4
6,4
5,4

Od 25 %
do 50 %
24,5
32,5
37,2
26,0
16,7
30,0
27,3

Zasedenost dostavnega ali osebnega vozila
Nad 50 %
Nad 75 %
Vozilo lokalne
do 75 %
do 100 % komunalne službe
21,9
18,7
5,8
27,8
4,0
1,6
24,3
13,5
2,0
17,6
16,8
3,1
25,0
40,3
0
22,9
13,6
3,2
23,3
19,0
2,6

Ni podatka

N

22,6
27,0
16,9
30,5
16,7
23,9
22,4

155
126
148
131
144
560
704

Preglednica 12: Preglednica povprečnega dostavnega časa in števila dnevnih dostopov.
Območje 1
Območje 2
Območje 3
Območje 4
Območje 5
Skupaj (1-4)
Skupaj (1-5)

Povprečno trajanje dostavnega časa
29 min
24 min
24 min
21 min
/
24 min
/

Povprečno število vozil na dan
≡ 52
≡ 42
≡ 50
≡ 44
≡ 48
≡ 190 vozil
≡ 235 vozil
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