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VREDNOTENJE LINIJSKEGA PROMETA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava linijski promet v Mestni občini Ljubljana. Glavni cilj je
vrednotenje prostorske, linijske in časovne dostopnosti, ki jo obstoječi linijski promet
zagotavlja lokacijam, kjer so planirani nekateri razvojni projekti. Ljubljana na področju
linijskega prometa zaostaja v razvoju, zato so za območje MOL značilni številni prometni
problemi, kot so prekomerna raba osebnih avtomobilov, presežena kapaciteta glavnih mestnih
cest, dolgi potovalni časi in podobno. Eden od vzrokov, da se trajnostna mobilnost, ki jo
poudarjajo študije, v praksi ne izvaja, je neučinkovitost linijskega prometa. V preteklosti se je
linijski promet v Ljubljani razvijal stihijsko, glede na potrebe in že nastale probleme.
Vrednotenje je pokazalo, da se linijski promet tudi v sedanjosti ne razvija trajnostno, saj
nobena od izbranih lokacij nima povsem dobre oskrbe z linijskim prometom.
Ključne besede:
geografija prometa, javni promet, urbanistično planiranje, Ljubljana

VALUATION OF LINE TRANSPORT IN THE CITY DISTRICT OF LJUBLJANA
Abstract:
The B. A. paper deals with line traffic in city district of Ljubljana. The main purpose is
spatial, line and time valuation of access, that is provided to locations of development projects
by current line transportation system. There are many traffic problems in Ljubljana, such as
excessive use of individual cars, surplus in capacity of main city roads, long trevel times etc.,
mostly because line transport development is staying behind. One of the reasons, that
sustainable mobility doesn't work in practice, is inefficiency of line transport. In the past, line
traffic has had a spontaneous way of development, as the problems have already emerged.
The valuation has shown that, in this time, line traffic has not yet reached the sustainable way
of development, as none of the chosen locations has shown totally good maintenance with line
transportation.
Keywords:
geography of transport, public transport, urban planning, Ljubljana
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1. UVOD
Cilj diplomskega dela je vrednotiti linijski promet v Mestni občini Ljubljana glede na izbrane
razvojne projekte, ki jih predvideva Prostorska zasnova MOL. Prostorska zasnova na
področju linijskega prometa predvideva uvedbo novega sistema linijskega prometa, t.i.
mestno železnico. Izhodišče našega vrednotenja predstavlja predpostavka, da bi v MOL lahko
prišlo do uresničenja načrtovanih razvojnih projektov, obenem pa bi na področju linijskega
prometa stanje ostalo nespremenjeno. V tem delu smo zato poskusili ugotoviti, kakšno oskrbo
bi linijski promet v takšni situaciji zagotavljal tem novim razvojnim lokacijam.
Namen tega dela je tudi ugotoviti, kakšne so smernice razvoja na področju linijskega prometa
v Evropski uniji in kakšni so problemi pri preučevanju, načrtovanju in vrednotenju linijskega
prometa. V ta namen smo preučili rezultate nekaterih projektov Evropske unije, ki se
ukvarjajo s širšo tematiko prometa v mestih, predvsem pa z javnim potniškim prometom.
Literaturo na to temo smo poiskali na internetu, predvsem na portalu Evropske unije. Ta del
predstavlja drugo poglavje diplomskega dela, ki je razdeljeno na tri podpoglavja, in sicer na
opredelitev pojma linijski promet, vlogo in pomen linijskega prometa ter problematiko
linijskega prometa.
Ker je tematika linijskega prometa zelo obsežna in kompleksna, smo se predvsem osredotočili
na odnos linijskega prometa in prostora. Tudi raziskave na evropski ravni temu delu področja
namenjajo relativno zelo velik pomen. Prav tako je bilo na območju MOL narejenih veliko
raziskovalnih projektov, ki so promet obravnavali v širšem prostorskem kontekstu. Takšne
raziskave so bile izvedene predvsem na Urbanističnem inštitutu in v okviru Oddelka za
urbanizem MOL. Poleg teh študij smo poskušali podrobno preučiti razvoj linijskega prometa
v odnosu do prostorskega razvoja v MOL. Glede slednjega smo se naslonili predvsem na del
Rebernikove doktorske disertacije (Rebernik, 1999), ki obravnava prostorski, urbanistični in
prebivalstveni razvoj Ljubljane. Podatke o razvoju linijskega prometa smo črpali iz različnih
virov. Razvoju je namenjeno tretje poglavje, ki je razdeljeno na dve obdobji – do leta 1971 in
po njem, saj začetek sedemdesetih let nekako sovpada z začetkom »modernega« linijskega
prevoza v MOL. Pred temi dvemi podpoglavij sta v tretjem poglavju še pregled dosedanjih
študij na področju prometa v MOL in podpoglavje o razvoju prometnega sistema v modelu
urbanega območja, apliciran na območje MOL.
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V četrtem poglavju smo poskušali ugotoviti kateri so dejavniki, ki najbolj vplivajo na linijski
promet danes in kakšno je njihovo stanje. Povzeli smo rezultate različnih študij, ki so
preučevale obliko urbanistične zasnove Ljubljane, značilnosti cestnega sistema in prometnih
razmer ter izbiro prometnega sredstva in potovalne navade.
V analitičnem delu diplomskega dela, ki obsega šesto poglavje, smo vrednotenje razdelili na
tri področja (prostorske značilnosti, časovne značilnosti in linijska struktura) in skupno
vrednotenje. Za vsako od področij vrednotenja smo najprej ugotovili splošno stanje na
območju MOL in nato vrednotili glede na naš zastavljeni cilj. Rezultat vrednotenja predstavlja
karta vrednotenja linijskega prometa v MOL.
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2. LINIJSKI PROMET
2.1. Opredelitev pojma »linijski promet«
Leta 2001 je bil sprejet nov Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS 59/2001), ki
je opredelil javni linijski prevoz potnikov kot gospodarsko javno službo. Zakon določa, da se
»linijski prevoz v mestnih občinah, ki imajo več kot 100.000 prebivalcev obvezno opravlja
kot lokalna gospodarska javna služba.« (Ministrstvo za promet, citirano 2005)
Ministrstvo za promet in zveze definira pojem »javni linijski prevoz potnikov« kot »prevoz
potnikov v cestnem prometu med avtobusnimi postajami, pomembnejšimi avtobusnimi
postajališči in avtobusnimi postajališči na določeni liniji, po vnaprej določenem voznem redu,
splošnih prevoznih pogojih in ceniku. Lahko se opravlja kot potniški, hitri ali direktni linijski
prevoz. Gre torej za prevoz potnikov, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsem in se opravlja z
določeno pogostostjo na vnaprej določenih relacijah znotraj Slovenije, potniki pa lahko med
potjo vstopajo in izstopajo na predhodno določenih postajališčih. Za te prevoze je obvezno
treba spoštovati vnaprej določene urnike in cenike voženj.« (Ministrstvo za promet, citirano
2005)
»Linijski prevoz potnikov po svoji obliki in organizaciji dela predstavlja specifično vrsto
prevoza potnikov, kjer prevozna sredstva krožijo med dvema zaključenima postajama –
terminaloma po vnaprej določeni liniji in voznem redu, pri čemer se ustavljajo na
postajališčih, kjer potniki vstopajo in izstopajo« (cv: Banković, 1994). Po Zakonu o prevozih
v cestnem prometu je linija "določena relacija in smer vožnje od začetne do končne avtobusne
postaje, pomembnejšega avtobusnega postajališča ali avtobusnega postajališča, na kateri se
prevažajo potniki v linijskem cestnem prometu, po voznem redu in ceni, ki sta vnaprej
določena in objavljena" (ZPCP, 2004).
Bistvo, ki ga pridevnik linijski označuje je torej to, da poteka po vnaprej določenih
relacijah na katerih so vnaprej določena postajališča, po vnaprej določenem voznem
redu in ceniku.
Za proučevanje linijskega prometa v mestih je nadalje potrebno razjasniti nekatere pojme, ki
se tičejo javnega prometa in mestnega prometa, saj je linijski promet podsistem vsakega od
teh dveh vrst prometa.
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Javni mestni promet predstavlja dejavnost, ki jo opravljajo specializirane organizacije znotraj
območja mesta. Gre za celotni javni sistem, ki se opravlja na območju mesta, torej za potniški
in tovorni promet. "Če se pod pojmom mestni promet razume samo potniški promet, potem ga
je potrebno razumeti kot sestavljen podsistem javnega prometa in prometa za lastne potrebe.
To pomeni, da se v mestni promet uvrščajo tudi individualni uporabniki prevoznih sredstev za
lastne potrebe." (Lipičnik, Pepevnik, 1999). V javni mestni promet spadajo tudi taksiji,
pogosto pa se v javni mestni promet šteje tudi javni primestni promet kot podaljšek mestnega
prometa. Pridevnik mestni torej definira območje na katerem se promet odvija, se pravi da
obsega poleg javnega tudi individualni promet. Pridevnik javni pa določa, da je takšen promet
dostopen vsem pod enakimi pogoji in poleg potniškega zajema tudi tovorni promet. Zato k
javnemu prometu v Ljubljani prištevamo poleg mestnega avtobusnega tudi ostali avtobusni
promet (primestni, medmestni, mednarodni, posebni) in železniški promet (primestni,
regionalni, mednarodni).
Javni prevoz v ožjem pomenu ali masovni prevoz je prometni sistem z vnaprej določeno potjo
in razporedom voženj ter dostopen vsem osebam, ki plačajo voznino, katere višina je vnaprej
določena. Najpogostejše oblike javnega prevoza so avtobusi, lahka železnica in metro. V
širšem pomenu zajema javni prevoz tako paraprevoz kot masovni prevoz, saj sta oba sistema
namenjena javni rabi. Paraprevoz je storitev, ki jo zagotavlja operater in je javno dostopna ter
prilagodljiva glede na prevozne potrebe uporabnika. Pri nas je tak način prevoza taksi.
(Vuchic, 1981)
Pogoje in način opravljanja prevozov potnikov v cestnem prometu določa Zakon o prevozih v
cestnem prometu, ki loči in definira naslednje pojme:


Javni prevoz je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsem uporabnikom
prevoznih storitev in se izvaja v komercialne namene.



Javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu se opravlja na določenih
relacijah, po vnaprej določenem voznem redu, ceni ter splošnih prevoznih pogojih.
Opravlja se kot medkrajevni linijski in mestni linijski prevoz potnikov.



Mestni linijski prevoz je javni prevoz na ureditvenem območju mesta.



Potniški linijski prevoz je način prevoza potnikov, pri katerem potniki po voznem
redu vstopajo in izstopajo na vseh avtobusnih postajah, pomembnejših avtobusnih
postajališčih in avtobusnih postajališčih, ki so določene z voznim redom. (ZPCP,
2004)
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Pojem linijskega prometa v tem diplomskem delu se nanaša na mestni linijski prevoz
potnikov in ne obsega tudi primestnega linijskega prometa. Nanaša se na mestni (avtobusni)
javni potniški promet, ki ga opravlja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet na območju
Mestne občine Ljubljana, ki se odvija na 21 rednih progah v skupni dolžini 233,5 km. V
sistemu prog so tudi takšne, ki imajo primestni značaj (proge 15, 21) in sežejo čez meje MOL
(LPP, 2004).

Slika 1: Shema proučevanega področja.
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2.2. Vloga in pomen linijskega prometa – trajnostna mobilnost
Linijski promet je eden od načinov potniškega prometa. Namen potniškega prometa je v
gibanju ljudi iz ene lokacije na drugo. Motorna vozila predstavljajo učinkovit način kako to
doseči, vendar obstaja meja do katere je cestna infrastruktura to sposobna zagotavljati.
Dosegli smo točko, na kateri več vozil pomeni manjšo mobilnost. (Buckley, 1997) »Promet je
že nekaj desetletij eden najbolj perečih problemov mnogih evropskih mest. Z razmahom
motorizacije se je prelevil iz spodbujevalca razvoja mest v svoje nasprotje – vse bolj ovira
tako razvoj mest kot mobilnost prebivalcev.« (Plevnik, 1997, str. 50)
Povečana potreba po mobilnosti je v sodobnih družbah ustvarila situacijo, v kateri so mnogi
prometni sistemi preobremenjeni. Še posebej pomembni so problemi, ki so povezani z
mobilnostjo in dostopnostjo v urbanih okoljih, v katerih so pogosti zastoji, onesnaževanje
zraka, hrup in zmanjšanje kvalitete življenja, s čimer se tvega izguba socialne in ekonomske
blaginje prizadetega območja. Premoč osebnih avtomobilov kot enega izmed načinov prometa
v večini mest je dokaz nezmožnosti, da bi to situacijo spremenili. To je vodilo k postopnemu
razvoju skoraj vsesplošnega soglasja o potrebi po zmanjšanju odvisnosti od motoriziranega
transporta (še posebej osebnih avtomobilov), medtem, ko je vzdrževanje obstoječih ali
gradnja novih učinkovitih transportnih sistemov zmožna zadovoljevati potrebe ne samo
posameznikov, temveč tudi širše skupnosti. (Upravljanje in brzdanje mestnega prometa, 2003)
»Trajnostna mobilnost pomeni zagotavljanje učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse,
ob minimizaciji nezaželenih stranskih učinkov. Z ukrepi prometne politike moramo
zagotoviti, da je potreba vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških in
manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov. Na kratko: vodilo trajnostne
mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet.«
(Fokus društvo za sonaraven razvoj, citirano 2005, str. 1)
Upravljanje s prometom predstavlja proces usmerjanja in prilagajanja uporabe obstoječega
cestnega sistema brez iskanja rešitev v gradnji novih cest. Še več, nove rešitve v sistemih
upravljanja s prometom morajo doprinesti k varnejšemu, čistejšemu in bolj učinkovitemu
prometu, z zmanjšanjem tveganih situacij, boljšim nadzorom nad potencialno nevarnimi
situacijami, zmanjšanjem okoljskega onesnaževanja, pomagati morajo uporabnikom, da se
izognejo zastojem in nepotrebnim vožnjam, doseči morajo dodatne zmožnosti obstoječe
9

infrastrukture in vzpodbujati uporabo bolj trajnostnih načinov prometa. (Upravljanje in
brzdanje mestnega prometa, 2003)
Za oblikovanje trajnostne mobilnosti je potrebno upoštevati določene pristope:
•

Celostni (holistični) pristop
Zahtevano je dobro načrtovanje. Za dober načrt so potrebne primerne informacije in
učinkovita analitična orodja. Celostna analiza mora odločevalcem in ostalim
omogočiti, da lahko v naprej predvidijo učinke svojih odločitev in jih dobro razumejo.
Analiza ne sme biti omejena zgolj na finančne učinke in dejavnosti trga.

•

Integrirano in strateško načrtovanje
Takšno načrtovanje zahteva, da posamične odločitve podpirajo dolgoročne strateške
cilje skupnosti. Načrtovanje prometa mora biti usklajeno z načrti ostalih sektorjev
(okoljskimi, gospodarskimi in družbenimi).

•

Osredotočanje na cilje in rezultate
Načrtovanje mora biti narejeno na osnovi analize vzrokov in vizije oz. ciljev, kot so
npr. dostopnost, skrb za okolje in povečana družbena blaginja.

•

Spoštovanje enakosti
Pri načrtovanju morajo biti upoštevani učinki za enakost v družbi, tako sedanjih kot
tudi prihodnjih generacij.

•

Previdnostno načelo
To načelo poudarja pomembnost vključevanja tveganj v odločanje in podpiranja
politik, ki tveganje minimizirajo, če je le mogoče.

•

Etika ohranjanja
Ta pristop daje prednost rešitvam, ki ohranjajo, povečujejo učinkovitost in
zmanjšujejo porabo virov.

•

Transparentnost in vključevanje javnosti
Proces načrtovanja mora biti jasno definiran in pregleden, zagotovljene morajo biti
enakopravne možnosti za informiranje in sodelovanje v postopku odločanja,
komunikacija med strokovnjaki in javnostjo mora biti dobra.

•

Enakovrednost oblik mobilnosti
Vsak način prevoza ima svoje prednosti in slabosti z vidika kapacitet, fleksibilnosti,
porabe energije, varnosti in okoljskega učinka. Za obliko mobilnosti, ki najbolje
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zadovolji potrebo po mobilnosti, se je potrebno odločiti na podlagi prednosti in
slabosti vsake od oblik.
•

Onesnaževalec plača
Trg pogosto povzroči, da v ceno proizvoda ali storitve niso vključeni vsi stroški.
Trajnostni pristop zahteva, da onesnaževalec plača polno ceno. Spoštovanje tega
načela zahteva reformo trga – odstraniti je potrebno spodbude za prekomerno rabo
naravnih virov in uničevanje okolja.

•

Preprečevanje namesto zdravljenja
Oblikovanje trajnostne mobilnosti zahteva, da ima preprečevanje problemov prednost
pred njihovim zdravljenjem. (Fokus društvo za sonaraven razvoj, citirano 2005)

Trajnostni razvoj običajno predstavljajo tri dimenzije, ki so razčlenjene v preglednici 1:
• okoljsko:

onesnaženost zraka, poraba naravnih virov, kakovost okolja;
• socialno:

zdravje, enakost, možnosti;
• ekonomsko:

skupne neto koristi od transporta, skupne neto koristi od rabe prostora, gospodarstvo
in konkurenčnost regije.

Preglednica 1: Seznam kazalcev urbanega trajnostnega razvoja (cv: rezultati projekta
PROPOLIS)
Komponenta
Okoljska

Tema

Kazalec

Onesnaženje zraka

toplogredni plini prometa in rabe
prostora,
strupeni plini prometa in rabe prostora,
organske spojine prometa

Izraba naravnih
virov

poraba produktov iz mineralnih olj,
poraba konstrukcijskih materialov za
pokritje potreb rabe prostora in prometa

Kakovost okolja

kazalec se nanaša na mikroklimatski
potencial za biološko raznovrstnost
odprtega prostora
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Socialna

Ekonomska

Zdravje

izpostavljenost življenjskega okolja
trdnim delcem, ki izvirajo iz prometa;
izpostavljenost življenjskega okolja iz
prometa izvirajočim NO2;
izpostavljenost prometnemu hrupu;
smrt in poškodbe zaradi prometa

Enakost

pravica distribucije ekonomskih koristi;
enakost izpostavljenosti škodljivim
delcem; enakost izpostavljenosti NO2;
enakost izpostavljenosti hrupu

Možnosti

skupni čas zapravljen na počasnih
oblikah prometa ali javnem prometu;
vitalnost mestnega centra;
vitalnost okoliške regije; dostopnost
mestnega centra, dostopnost storitev

Skupne neto koristi
prometa

koristi uporabnikov prometa; koristi
operaterjev prometa; stroški virov;
eksterni stroški; stroški investicij

Skupne neto koristi
rabe prostora

koristi uporabnikov; koristi operaterjev;
stroški virov; eksterni stroški; stroški
investicij

Gospodarstvo in
konkurenčnost
regije
Vir: Portal EU, 2003, str. 26.
Potreba po trajnostno naravnanem transportnem sistemu v urbanih okoljih vodi k bistvenemu
zmanjševanju gradenj novih cest ob istočasnem izrazitem povečanju zmogljivosti obstoječe
infrastrukture, boljšemu upravljanju in pospeševanju uporabe javnega transporta in ostalih
okolju prijaznejših načinov prevoza. (Upravljanje in brzdanje mestnega prometa, 2003)
Linijski promet kot podsistem javnega potniškega prometa pomeni trajnostno naravnano
obliko prometa in je v mestih, kjer so posledice pretirane motorizacije še posebej pereče,
eden od ključnih področij reševanja obstoječih problemov. Trajnostna transportna politika
Evropske unije opredeljuje različne strategije. Med najpomembnejše sodijo tiste, ki so
usmerjene k javnemu prometu. Te obsegajo:
•

uvajanje novih povezav, servisov in načinov javnega prometa (npr. uvajanje lahke
železnice, nizkopodnih avtobusov, gradnja novih prestopnih točk, uvajanje integiranih
sistemov plačevanja)
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•

izboljšanje infrastrukture javnega prometa (npr. boljša opremljenost postajališč, uvajanje
posebnih voznih pasov za avtobuse)

•

izboljšanje informacijskega sistema v javnem prometu (npr. nova označitev postajališč,
informacijski sistem na postajališčih in v vozilih ob navezavi na vozni red in ob uporabi
avtomatskega sistema spremljanja lokacije avtobusa)

•

spremembe pri načrtovanju cestnega omrežja ob naklonjenosti do javnega prometa
(posebni pasovi za avtobuse in za visoko zasedena vozila)

•

spremembe nadzora cestnega omrežja ob naklonjenosti javnemu prometu (npr. prednostna
križišča za avtobuse)

•

povečevanje zavedanja in odobravanja javnosti do javnega prometa (npr. oglaševalske
akcije). (Upravljanje in brzdanje mestnega prometa, 2003)
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Slika 2: Shema ciljev in strategij trajnostno naravnane prometne politike.

Vir: Upravljanje in brzdanje mestnega prometa, 2003, str. 11.
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Različni evropski strokovnjaki iz področja prometa so v projektu PRIVILEGE na osnovi
njihovega mnenja, vsaki od zahtev oziroma ciljev upravljanja s prometom, dodelili ocene od 1
do 6, glede na to, kako pomembni se jim zdijo. V preglednici 2 so podani rezultati tega
ocenjevanja (stolpec A predstavlja povprečno vrednost na podlagi podanih ocen posameznih
ocenjevalcev).
Preglednica 2: Ocenjevanje pomembnosti posameznih zahtev urejanja prometa v mestih.
Strateški cilji

A

Zagotavljanje dostopnosti v mestu

6.00

Vzpodbujanje javnega transporta

6.00

Izboljšanje mobilnosti pešcev in kolesarjev

5.00

Združevanje primernih glavnih cest

4.88

Zmanjševanje emisij

4.88

Zavarovanje občutljivih območij

4.88

Izboljšanje ekonomičnosti javnega transporta

4.50

Splošno zmanjševanje prometa osebnih vozil

3.50

Izboljšanje poslovnih dosežkov transporta

3.38

Zmanjševanje občasnih preobremenitev

3.13

Izboljšanje transportnih verig

3.00

Zmanjševanje števila osebnih avtomobilov

1.50

Zmanjševanje transportnih stroškov

1.50

Vir: Upravljanje in brzdanje mestnega prometa, 2003, str. 9.
Iz preglednice 2 je razvidno, da sta zahtevi po zagotavljanju dostopnosti in vzpodbujanju
javnega prometa dobili najvišjo možno oceno. Javnemu potniškemu prometu je namenjeno
razmeroma veliko število razprav in projektov. Pojem linijski promet, ki je podsistem javnega
potniškega prometa, obsega vse te in druge aspekte, vendar se bomo v tem delu podrobneje
posvetili prostorskemu vidiku in znotraj njega, predvsem problemu dostopnosti. Za
dostopnost do transportne storitve lahko rečemo, da je kritični dejavnik pri planiranju v
javnem potniškem prometu. V planiranju storitve prevoza potnikov je dostopnost največkrat
definirana kot lahkotnost, s katero pridemo iz začetne lokacije s pomočjo transportnega
sredstva na končno, želeno lokacijo. (cv: Koening, 1980) Dostopnost je namen in osnovna
funkcija vsakega transportnega sistema. (Guzelj, 1980) Zagotavljanje trajnostne dostopnosti je
tudi eden od ciljev skupne transportne politike Evropske unije.
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2.2.1. Skupna transportna politika
Področje upravljanja prometa je tesno povezano z Evropsko zakonodajo s področja transporta
in njeno implementacijo v praksi vse od kar le ta vsebuje temeljite spremembe obstoječih
strategij in tehnik upravljanja s transportno infrastrukturo. (Upravljanje in brzdanje mestnega
prometa, 2003)
Bela knjiga o transportu iz leta 1992 je kot osnovni cilj evropske transportne politike postavila
odpiranje trga transportnih storitev. Rezultat so bile nižje cene transporta in večje
povpraševanje po cestnem prometu. Zaradi tega je Evropska komisija leta 2001 izdelala novo
transportno politiko – belo knjigo Evropska transportna politika za 2010: čas za odločitev. Ta
predlaga okli 60 ukrepov, ki bi nas lahko pripeljali do bolj trajnostne mobilnosti. (Fokus
društvo za sonaraven razvoj, citirano 2005) Ta bela knjiga o skupni transportni politiki, ki je
bila sprejeta v septembru leta 2001 postavlja zmanjšanje zastojev in transportnih zamaškov ob
uporabi ITS (Inteligentnih Transportnih Sistemov - kot sposobno rešitev za učinkovitejši in
ekonomičnejši transport ljudi in blaga v vseh transportnih načinih) med glavne prioritete v
naslednjem 10-letnem obdobju. (Upravljanje in brzdanje mestnega prometa, 2003)
»Na osnovi bele knjige iz leta 2001 je Evropska komisija izdala še vrsto strategij in
programov, katerih glavne smernice so:
•

spodbujanje preprečevanja, ne pa reševanja posledic

•

zaščita okolja in povečanje učinkovitosti

•

razcepiti vez med gospodarskim razvojem in povečanjem transporta

•

enakopravnost različnih vrst transporta

•

novi regulativni in marketinški pristopi

•

sprememba trendov v rasti števila vozil in lastnine vozil

•

zmanjšanje odvisnosti od nafte in cestnega prometa.« (Fokus društvo za sonaraven
razvoj, citirano 2005, str. 2)

Slovenija je bila ob vstopu v Evropsko unijo na področju prometa nepripravljena na
posledice. Cestni promet se je povečal, pokazali so se tudi drugi negativni učinki prometa.
Zato je Ministrstvo za promet pripravilo novo Resolucijo o prometni politiki RS –
Predvidljivo v skupno prihodnost. Ta Resolucija je prvi poskus Slovenije, da bi se področje
mobilnosti strateško uredilo. Predvidljivo v skupno prihodnost je dober kazalec, v katero smer
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se obrača naša prometna politika. (Fokus društvo za sonaraven razvoj, citirano 2005)
Temeljni cilji prometne politike so »zagotavljanje zadovoljive mobilnosti, učinkovite oskrbe
gospodarstva, racionalne uporabe prometne infrastrukture, varnosti in učinkovitosti
prometnega sistema, varovanje naravnega in kulturnega okolja, smotrno rabo javnih financ,
zviševanje dodane vrednosti storitev in zaposlovanje v prometnih dejavnostih.« (Predvidljivo
v skupno prihodnost, 2004, str.5)
Primerjava obeh politik mobilnosti kaže, da politika EU bolj upošteva načela trajnostne
mobilnosti. Slovenska resolucija je še vedno preveč usmerjena v razvoj in spodbujanje
cestnega prometa, ukrepi za doseganje ciljev pa niso dovolj dobro definirani, saj ne navaja,
kako bo implementacija ukrepov dosežena, ter s katerimi kazalci se bo spremljala
učinkovitost in uspešnost izvajanja ukrepov.
Do sedaj se je področje upravljanja s prometom ukvarjalo z razvojem in uvajanjem ukrepov,
ki zagotavljajo optimalno učinkovitost prometne infrastrukture. Trenutni poudarek pa je
namenjen k zagotavljanju še večje učinkovitosti prevoza ljudi in potemtakem tudi k
vzpodbujanju menjave prevoznih sredstev ob odkriti podpori javnemu prevozu in ostalih
okolju prijaznejših načinov transporta. (Upravljanje in brzdanje mestnega prometa, 2003)
»Upoštevajoč cilje posameznih podsistemov v okviru zagotavljanja mobilnosti je z vidika
celovite prometne politike Republike Slovenije prioriteta doseganje mobilnosti in dostopnosti
storitev posameznih podsistemov v celovit sistem javnega potniškega prometa, katerega
cenovna atraktivnost in kakovost storitev bodo omogočili preusmeritev potnikov iz osebnega
v javni potniški promet.« (Predvidljivo v skupno prihodnost, 2004, str.9)
Transportni sistemi v urbanih okoljih se soočajo z zaskrbljujočim dejstvom, da "več kot 75%
prebivalstva Evropske skupnosti živi v urbanih okoljih. Zaradi tega transportu v urbanih
okoljih pripada pomemben delež od celotne mobilnosti in še večji delež povzročenih škod
zdravju prebivalstva in škod na objektih. Kot primer, petina vseh prevoženih kilometrov v EU
pripada potovanjem v urbanih okoljih na razdaljah, manjših od 15 kilometrov. Po
predvidevanjih se bo med leti 1995 in 2030 skupno število prevoženih kilometrov v urbanih
okoljih EU povečalo za 40%.". (Evropska komisija, citirano 2005)
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Delo Evropske skupnosti se nadaljuje v definiranju in implementiranju strategij, ki
pospešujejo trajnostno naravnano mobilnost v urbanih okoljih in ki vključujejo širok spekter
ukrepov, med katerimi so tudi:
•

podpiranje integrirane rabe prostora in načrtovanja transporta v urbanih okoljih z
željo po minimiziranju potreb po potovanjih in pospeševanju skupinskega
transporta

•

pospeševanje učinkovitih sistemov javnega transporta za ljudi z zmanjšano
mobilnostjo (ljudje z zmanjšano stopnjo mobilnosti predstavljajo pomemben
delež prebivalstva EU (okrog 35-40%). To so pretežno starejši ljudje, pa tudi
ljudje z npr. več prtljage ali z nakupovalnimi vrečkami, ljudje z otroškimi
vozički, ljudje, ki so trenutno poškodovani.)

•

podpiranje uporabe izboljšanih skupinskih in nemotoriziranih načinov prevoza v
kombinaciji s programom upravljanja z mobilnostjo

•

program upravljanja z zahtevami, kot sta npr. nadzor parkiranja in omejevanje
dostopnosti

•

informacijski sistem za boljše upravljanje s prometom in izboljšanje prometnih
tokov

•

pravični in učinkoviti režimi plačevanja. (Upravljanje in brzdanje mestnega
prometa, 2003)

Financiranje trajnostne mobilnosti – skladi Evropske unije
Osnovni namen finančne podpore EU je zmanjšanje razvojnih razlik med regijami oz.
utrjevanje gospodarske in socialne enakosti držav članic. Za razvojno pomoč iz strukturnih in
kohezijskega sklada EU namenja približno 35 odstotkov svojega proračuna, sredstva se
državam dodelijo na osnovi njihovih programskih dokumentov. Dodatna sredstva se
zagotavljajo iz regionalnih in lokalnih virov, saj Unija projektov ne financira v celoti. Glavni
cilj projektov je povečanje gospodarske moči in konkurenčnosti posameznih regij. Promet in
okolje spadata predvsem pod t.i. kohezijski sklad. Čeprav je razvoj prometa pogojen
predvsem z domačimi politikami in ukrepi, lahko kohezijski sklad znatno vpliva na razvoj
prometa, še posebej na bolj trajnostno naravnan razvoj.
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Pomembno vprašanje za Slovenijo je, kaj se bo dogajalo po letu 2006. Evropska unija bo
naslednje programsko obdobje začela načrtovati v letu 2005 in zato moramo vedeti, kakšen
razvoj prometa si želimo. Glede na to, da naš obstoječi Enotni programski dokument, na
osnovi katerega se dodeljuje denar iz skladov, ocenjuje, da do leta 2012 potrebujemo za
investicije skoraj 4 milijarde evrov za ceste in avtoceste, le 1,2 milijardi evrov pa za
železnice, je mogoče sklepati, da Slovenija ne načrtuje razvoj prometnega sistema dovolj
trajnostno. (Fokus društvo za sonaraven razvoj, citirano 2005)
Za naslednje programsko obdobje bi bilo primerno pripraviti celostno naravnan načrt
trajnostne mobilnosti. Eden od poglavitnih delov načrta bi moral odgovoriti na to, kako
vzpostaviti kvaliteten sistem javnega prevoza. Investicije v javni prevoz so velike in zato bi
prav tam lahko izkoristili podporo skladov Evropske unije. Podporo strukturnih skladov bi
bilo prav tako primerno izkoristiti za informacijsko podporo trajnostni mobilnosti – ugotoviti,
kje so potrebe po mobilnosti, kakšne so te potrebe, kakšna je količina potreb, ali obstajajo
alternative, kakšne alternative obstajajo, ali niso boljše kot gradnja avtocest ipd. Intermodalni
centri, poenotenje tarif, vozovnic in voznih redov, posodobitev voznega parka javnega
prevoza in razvoj državnega kolesarskega omrežja so nadaljnja področja, na katerih bi
podpora strukturnih skladov omogočila usmeritev v trajnostno mobilnost. Trajnostno
naravnan pristop pri koriščenju strukturnih skladov bo pomagal ne le pridobiti več sredstev,
temveč tudi zgraditi mobilnost za prihodnost. (Fokus društvo za sonaraven razvoj, citirano
2005)
Cilji skupne transportne politike so: dvig kakovosti z razvojem integriranih transportnih
sistemov, osnovanih na naprednih tehnologijah, ki prispevajo k varnosti okolja in
ekonomskim ciljem; promoviranje učinkovitejših in uporabniku prijaznejših transportnih
storitev ob varovanju socialnih standardov in možnosti izbire z izboljšanjem delovanja
notranjega trga; krepitev eksterne dimenzije z izboljšavo transportnih povezav s tretjimi
državami in pospeševanjem vstopa evropskih operaterjev na tuja transportna tržišča. (Portal
EU, 2003)
Evropska komisija je v okviru akcije »City of Tomorrow and Cultural Heritage«, ki je bila del
raziskovalnega programa »Energy, Environment and Sustainable Development« v okviru 5.
raziskovalnega programa EU, osnovala Grozd LUTR (Land-use and Transport Research).
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Glavni cilj grozda LUTR je razvoj strateških pristopov in metodologij v mestnem
načrtovanju, ki promovirajo trajnostni mestni transport in razvoj. Grozd skuša zagotavljati
konsistenco in koordinacijo med projekti, raziskovalci in vlagatelji; učinkoviteje odpravljati
ovire trajnostnega razvoja ter izboljšati izkoriščenost rezultatov. V okviru akcije »City of
Tomorrow and Cultural Heritage« so štiri medsebojno povezane teme raziskovanja:
•

trajnostno mestno načrtovanje in racionalno upravljanje z viri

•

zaščita, konzervacija in poudarjanje evropske kulturne dediščine

•

razvoj in prikaz tehnologij za konzervacijo stavb

•

strategije za trajnostne urbane transportne sisteme. (Portal EU, 2003)

Trenutno poteka v grozdu LUTR šest raziskovalnih projektov: PROMT (nova sredstva za
promoviranje gibanja pešcev v mestih), PROPOLIS (načrtovanje in raziskava trajnostnih
politik rabe prostora in transporta), PROSPECTS (postopki za optimalno trajnostno
načrtovanje transportnih sistemov evropskih mest), SUTRA (trajnostni mestni transport),
TRANSPLUS (načrtovanje transporta, raba prostora in trajnostni razvoj) in ISHTAR
(integriran program za zdravje, učinkovitost transporta in umetniško obnovo dediščine).
(Portal EU, 2003)
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2.3. Problemi pri preučevanju, načrtovanju in vrednotenju linijskega
prometa
2.3.1. Preučevanje linijskega prometa
Linijski promet, ki je predmet preučevanja v tem diplomskem delu, je del mestnega prometa
in hkrati eden od načinov javnega potniškega prometa. Mestni promet je kompleksen pojav in
zajema ves promet, ki se odvija na območju mesta. Ker mesto oziroma mestno območje ni
zaprta enota, ampak je v konstantni interakciji s svojo okolico, je mestni promet neposredno
odvisen tudi od vseh tokov, ki se izmenjujejo med mestnim in zunajmestnim območjem. Ti
tokovi lahko na mestni promet vplivajo negativno (individualni promet lahko povzroča
zmanjšanje potovalnih hitrosti in celo zastoje) ali pa pomenijo priliv potnikov na določenih
prestopnih točkah (prestopne točke med železniškim ali primestnim linijskim prometom in
mestnim linijskim prometom). Že v tem kontekstu naletimo pri proučevanju mestnega
linijskega prometa na dilemo, katere dejavnike vse vključiti in katere zanemariti. Na območju
Ljubljane je smiselna že omejitev na samo integracijo vseh teh načinov prometa, saj ima
razmeroma zelo velik in neposreden vpliv na delovanje in uporabo mestnega linijskega
prometa. V prispevku Pomen notranje integracije javnega potniškega prometa za izboljšanje
njegove ponudbe sta se avtorja Lep in Plevnik omejila na del ugotovitev raziskave Razvojne
možnosti javnega potniškega prometa in poselitve v Republiki Sloveniji (cv: Lep, Plevnik,
2004) in se »med široko paleto možnih oblik integracij omejila na notranjo integracijo
sistema, ki zajema tri oblike (fizično, tarifno in logično).« (Lep, Plevnik, 2004, str. 13) V tem
kontekstu je preučevanje linijskega prometa usmerjeno k organizacijskim vidikom javnega
potniškega prometa.
Najbolj splošno lahko preučevanje javnega potniškega prometa razdelimo na okoljski,
ekonomski in socialni nivo. Bolj podrobno se da javni potniški promet obravnavati na fizični,
ekonomski, okoljski, socialni, regulativni in komercialni ravni. Taka delitev zajema številne
aspekte in pokriva različna področja, ki so medsebojno velikokrat neločljivo povezana. V
Evropski uniji so glavna področja preučevanja mestnega in javnega prometa povezana s
preučevanjem načina upravljanja in brzdanja mestnega prometa, modeliranjem in
analiziranjem podatkov, določanjem regulativnih okvirjev in zakonodaje v javnem prometu,
upravljanjem kakovosti in interakcijo med prometom in rabo prostora. (Portal EU, 2003) Vsa
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ta področja vplivajo eden na drugega, zato je potrebno razumeti in upoštevati vplive vsakega
od njih.
Po drugi strani je potniški promet možno preučevati tudi po izrazito tehnoloških principih, s
čimer se ukvarjajo prometni planerji. Tehnološki proces proizvodnje v prometu je v osnovi
proizvodni proces ustvarjanja novega proizvoda, tj. prometne storitve. Proces prevoza kot
proizvodni proces ima tri osnovne značilnosti:
1. prevozni proces je koristno premagovanje prostorskih razlik. Bistvo procesa
prevoza je v tem, da promet poteka v prostoru in ni vezan na neko določeno
mesto.
2. v prometu proces proizvodnje in proces potrošnje predstavljata v časovnem in
prostorskem pogledu enoten proces. Prometna storitev je tedaj, ko se prevozni
proces opravlja, in samo tam, kjer se opravlja.
3. prometna storitev, ki je rezultat dela, ne obstaja kot materialni proizvod.
Prometna storitev se ne more uskladiščiti, kot se uskladiščijo proizvodi
materialne proizvodnje. Ta značilnost pomembno vpliva na organizacijo
prometnega procesa. Tako s ponudbo prometne zmogljivosti zadovoljimo
vsakokratno povpraševanje, tj. prometno povpraševanje. (Pepevnik, 1995)
V tem smislu je »osnovna naloga javnega potniškega prometa v urbanih okoljih
zadovoljevanje potreb po prevozu ljudi. Ob upoštevanju vseh danosti ga je potrebno
organizirati na takšen način, da se v največji možni meri zadosti potrebam uporabnikov ob
čim manjši škodi za okolje.« (Sever, 2001, str.1) Poseben cilj javnega mestnega potniškega
prometa je realizacija kontinuitete toka prevoza in vzpostavljanje optimalnega prometnega
sistema v urbanem okolju. (Sever, 2001)
Tehnologija javnega potniškega prometa preučuje vrste in načine potniških prevozov, pojem
in vrste prometnih linij, dele, tipe in mrežo prometnih linij. Ukvarja se z metodami
napovedovanja prevoznih potreb, oblikovanjem prometnih linij in spremljanjem ter obdelavo
podatkov o potnikih. Takšno preučevanje linijskega prometa je zelo ozko sektorsko
usmerjeno in se je v preteklosti pokazalo kot neustrezno, saj zanemarja vse ostale družbene in
prostorske dejavnike, ki vplivajo na javni potniški promet.
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Problemi, na katere naletimo pri preučevanju linijskega prometa, izhajajo torej iz dejstva, da
je sam pojav zelo kompleksen in je težko zaobjeti vsa področja, na katera posega. Geografiji
kot izrazito kompleksni vedi, ki obravnava pokrajino kot povezano in soodvisno celoto, so
takšni pojavi sicer blizu, vendar se je v raziskavah vseeno potrebno nekako omejiti in
določene stvari poenostaviti. Prva omejitev, ki si jo kot prostorski planerji – geografi
postavljamo je ta, da se omejimo na prostor.
»Bistvo prometa katerekoli vrste je v obvladovanju prostora, iz česar izhaja njegova izrazita
geografska pogojenost. Pri prometu gre za odnos linearnega elementa in površine. Linearni
element je stalen (prometna pot) in variabilen (promet, ki se na prometni poti odvija). Obe
vrsti tega elementa sta v odnosu do vmesnega območja, pokrajine. Pri proučevanju prometa
tako ločimo med prometno potjo, prevozom in gravitacijskim območjem.« (Mlinar, 1980,
str.7) Geografsko bistvo prometa je premagovanje prostora. V potniškem prometu ima
prostoru enakovredno vlogo čas. (Mlinar, 1980)
Geografsko preučevanje linijskega prometa torej zajema predvsem prostorske aspekte javnega
potniškega prometa. Med te uvrščamo predvsem razporejenost v prostoru in nekatere
prostorske spremenljivke, ki vplivajo na promet. To so dostopnost do javnega potniškega
prometa, njegova časovna struktura, časovne značilnosti javnih prometnih tokov (potovalni
čas), osnovne prostorske značilnosti (linijska struktura). (Bole, 2003)
S tem, ko smo se omejili na prostorske vidike javnega potniškega prometa, smo prišli do nove
dileme, saj je tudi sam prostor sinergijski splet mnogih dejavnikov in mestni linijski promet je
tako le eden od mestnih prostorskih dejavnikov. Teorija načrtovanja prometa v Evropi, v
svetu in tudi pri nas, vedno večjo pozornost posveča interakciji med rabo prostora in
prometom.
Spoznanje, da potovanje in lokacijska odločitev determinirata drug drugega in da je zato
potrebno koordiniranje načrtovanja rabe prostora in transporta, je vodilo do ideje »krožne
zanke rabe prostora in transporta«, ki je prikazana na sliki 3. Niz odnosov, ki se navezujejo na
ta pojem, je moč na kratko povzeti kot:
-

porazdelitev različnih tipov rabe prostora na urbanem območju, kot so npr. stanovanjski,
industrijski ali komercialni, determinira lokacije človeških aktivnosti, kot so bivanje,
delo, nakupovanje, izobraževanje ali oddih;
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-

porazdelitev človeških aktivnosti po prostoru zahteva prostorsko interakcijo ali
potovanja v okviru transportnega sistema, da preseže razdalje med lokacijami
posameznih aktivnosti;

-

porazdelitev infrastrukture v transportnem sistemu ustvarja možnosti prostorske
interakcije in se lahko meri kot dostopnost;

-

porazdelitev dostopnosti po prostoru determinira lokacijske odločitve, kar rezultira v
spremembah sistema rabe prostora. (Transport in raba prostora, 2003)

Način prevoza, kjer prevladuje množična uporaba osebnega avtomobila, vodi do zastojev,
zasičenosti v prometu, povečanja vlaganj v cestno infrastrukturo. S povečanjem osebne
mobilnosti se povečuje razpršenost poselitve, kar spet zahteva dodatno ureditev cest in
zmanjšuje učinkovitost javnega transporta. S tem nastaja negativna oblika krožne zanke,
začarani krog, ki je povezan s socialno in okoljsko degradacijo. Vse to vodi v urbani razvoj, ki
ni trajnostno usmerjen. (Šašek Divjak, 2002).

Slika 3: Krožna zanka rabe prostora in prometa.

Vir: prirejeno po Transport in raba prostora, 2003, str.13.
Čeprav je Promet in raba prostora videti splošna tema, je v resnici precej kompleksna, saj
pokriva različne vidike, ki se navezujejo nanjo. Glavna vidika sta: splošni vzorci rabe
prostora, ki imajo vpliv na obseg transporta in pogoji prostorskega planiranja, ki zadevajo
transportno infrastrukturo. Tema na splošno pokriva področji transportne politike in politike
rabe prostora, podrobneje pa povečanje trajnostnega razvoja urbanih področij, zmanjšanje
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potreb po potovanjih v Evropi, socialno-ekonomske in prostorske vplive investicij v
transportno infrastrukturo in izboljšave transportnega sistema, priporočljive postopke za
optimalno trajnostno načrtovanje mestnega transporta in splošno interakcijo med
načrtovanjem prometa, rabo prostora in trajnostnim razvojem. (Transport in raba prostora,
2003)
Projekti EU, ki se navezujejo na to temo so DANTE, EUNET, PROSPECTS, PROPOLIS
TRANSLAND in TRANSPLUS.
DANTE: osredotoča se na strategije, ki omogočajo zmanjšanje potreb po potovanjih v
Evropi, kar dosežejo tako, da vplivajo na izbor sredstva, izbor časa, menjavo
destinacije ter nadomeščanju oziroma izogibanju potovanj.
EUNET: razvoj splošne metode za modeliranje in ocenjevanje socialno-ekonomskih in
prostorskih vplivov investicij v transportno infrastrukturo in izboljšave transportnega
sistema.
PROPOLIS: raziskuje, razvija in testira integrirano rabo prostora in transportnih
politik, orodij in splošnih metodologij ocenjevanja z namenom definiranja trajnostnih
dolgoročnih urbanih strategij in prikaz njihovih vplivov na evropska mesta.
PROSPECTS: smernice in postopki za optimalno rabo prostora in transportne
strategije za spoprijemanje z izzivi trajnostnega razvoja evropskih mest.
TRANSLAND: analizira inovativne politike za integriran transport in načrtovanje rabe
prostora na mestnem nivoju ter s tem povezane institucionalne pogoje.
TRANSPLUS: identifikacija najboljših izkušenj pri organiziranju transportnih ukrepov
in ukrepov rabe prostora za zmanjšanje stopnje odvisnosti od avtomobilov v evropskih
mestih in regijah ter uvajanje ekonomskih, socialnih in okoljskih izboljšav. (Portal EU,
2003)
Če se pri preučevanju linijskega prometa omejimo zgolj na odnos med rabo prostora in
prometom, imamo zopet ogromno možnosti in vidikov, na katerih osnujemo svoje
preučevanje. V tem delu bomo linijski promet poskušali preučevati z vidika njegove
soodvisnosti z rabo prostora oziroma prostorskim razvojem, vendar je v Sloveniji takšno
preučevanje zaradi nezadovoljivih podatkov izredno težko.
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2.3.2. Načrtovanje linijskega prometa

Ugotovili smo, da sta raba prostora v urbanih območjih in promet tesno povezana. To dejstvo
je med načrtovalci in v javnosti splošno znano. Prostorska ločenost človeških aktivnosti
ustvarja potrebo po potovanjih, kar predstavlja temeljni princip prometnih analiz in napovedi.
Načrtovanje prometa se sooča z izzivom iskanja rešitev, ki bi zmanjšale prometno gnečo,
naredile transport v urbanih in suburbanih območjih učinkovitejši, varnejši, okolju prijaznejši,
s čimer bi se izboljšali pogoji življenja in dela v mestih ter pospešila ekonomska rast. Za
rešitev tega izziva je potrebna integracija obstoječega znanja ter novih idej in rešitev pri
načrtovanju novih urbanih področij, da se razvije infrastruktura, ki bo zadoščala transportnim
potrebam tega območja (ob upoštevanju prostorske ureditve, lokacij stanovanjskih predelov,
delovnih območij, trgovskih centrov itd.). (Transport in raba prostora, 2003)
V načrtovanju prometa prihaja do sprememb. Novo logiko predstavlja pet glavnih pristopov:
1. od transportnih inženirjev k načrtovalcem transporta;
2. od konceptov izgradnje cest k integriranemu načrtovanju ;
3. od gravitacijskega modela h kazalcem dostopnosti;
4. od razvoja avtocest k izboljšanju javnega transporta in
5. od strukturnih k upravljalskim tehnologijam. (Transport in raba prostora, 2003)

Namesto odpravljanja posledic, ki jih je reševalo parcialno urejanje prometa, je integralni
pristop osredotočen na odpravo vzrokov prometnih problemov. Nekateri to novo logiko
načrtovanja prometa imenujejo kar »novi realizem«. Najpomembnejša posledica novega
realizma je to, da bo breme transportne politike vedno bolj na upravljanju potreb in vedno
manj na zagotavljanju nove infrastrukture. To je temeljni premik, katerega pomembnost je
težko opisati. Vsi ti premiki stremijo k zamenjavi »stare« logike širjenja z »novo« logiko
upravljanja in integracije. (Portal EU, 2003) Kako posamezne pojave obravnavata stara in
nova logika, prikazuje preglednica 3.
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Preglednica 3: Pojavi konkurenčnih si logik. (cv: Guy in Marvin, 1996).
Stara logika

Pojav

Nova logika

širitev

omrežja

upravljanje in integracija

predvidevanje in zagotavljanje

napovedi

predvidevanje in upravljanje

izolirani inženirji

poklicna struktura

odprti upravljalci

zaprto in sektorsko

odločanje o politiki

razprave in integracija

zmanjševanje potovalnih časov

čas

zanesljivost

homogen

prostor

prilagojen

področno določeno

okolje

globalne emisije

izločeni

uporabniki

vpleteni

makro ekstrapolacija

modeliranje

odzivi na mikro nivoju

standardizirano, statično

znanje in informiranje

dinamično in prilagodljivo

Vir: Portal EU, 2003, str.11.
Prostor je postal precej bolj diferenciran koncept in se mora v luči potenciala upravljanja s
potrebami in načrtovanja integriranega omrežja, na posameznih področjih prilagoditi
zadovoljevanju aktualnih potreb uporabnikov prometa. Takšno krojenje potreb in ponudbe
generira transformacijo parametrov znanja in informacij o transportnih omrežjih in njihovih
uporabnikih. Po novi logiki so znanje in informacije bolj prilagojene določenim območjem ob
določenem času in se trudijo postati bolj dinamične in naravne ter kot take bolj slediti
potovalnim vzorcem. Spremembe parametrov znanja in informacij posledično preoblikujejo
praktično modeliranje prometa. Opazen je nov poudarek na mikro modeliranje, ki ne daje tako
dobrih rezultatov pri napovedih, a zagotavlja zanesljivejše informacije in s tem znanje o
delovanju lokalnih prometnih omrežij. Takšni modeli so osnovani na širšem viru informacij
kot doslej in izražajo širši konsenz mišljenj o naravi transportnih omrežij. (Portal EU, 2003) V
tem delu smo pri vrednotenju poskušali stanje na področju linijskega prometa v odnosu do
mestnega prostora zaobjeti čim bolj kompleksno in zato zajeti čim več vplivnih dejavnikov,
kar je na drugi strani pomenilo, da smo se morali marsikje odpovedati natančnosti informacij
in namesto kvantitativnih kazalcev uporabili bolj intuitivno metodo odločanja o nekaterih
parametrih.
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Preglednica 4: Preoblikovanje prometnih problemov (cv: Guy in Marvin, 1996).
PODROČJE SPREMEMBA
Poklicna
struktura

od transportnih
inženirjev k
načrtovalcem

Transportna od načrtov cest
k integriranim
politika
rešitvam

PRIMER
Oglas za novega
managerja, ki bo
izvedel premik
inženirjev v
načrtovalski oddelek
Finančna sredstva, ki
so jih lokalne oblasti
pridobivale od
Ministrstva za promet
(infrastrukturo), so
dodeljena javnim in
zasebnih projektom.
Skušajo se razviti
transportni modeli, ki
dopuščajo načrtovanje
novega razvoja in
novih tranzitnih
omrežij.

IZZIVI
Namesto dela ločenih oddelkov
inženirjev pri razvoju cestnih
projektov je potrebno skupno
delo načrtovalcev in ostalih
vpletenih pri razvoju integriranih
rešitev.
Namesto osredotočanja na
inženirsko vodene iniciative za
gradnjo cest sedaj obstaja močno
orodje za prerazporeditev virov k
projektom, ki so orientirani k
povpraševanju.

Transportni modeli skušajo
oblikovati generiranje potovanj s
spremembami v razvoju. Na
področjih s slabo dostopnostjo
lahko rešitev namesto gradnje
cest predstavlja uvajanje javnega
transporta
od razvojnega Razvojna sredstva niso Trud načrtovalcev je bil v
Doprinos
več namenjena cestnim preteklosti usmerjen v
financiranja
razvoju
načrtom in izboljšavam zagotavljanje sredstev za
cest k
temveč financiranju in izboljšanje kapacitete cest in/ali
izboljšavam
potrebne izboljšave za
podpori javnih
javnega
transportnih sistemov zadovoljevanje na novo
transporta
generiranih potovanj. Namesto
tega je podpora sedaj namenjena
kreiranju in izboljševanju
povezav javnega transporta.
Investiranje v manjše načrte
Tehnologija od oskrbovalne Tehnologija več ne
umirjanja prometa in načrte za
temelji na velikih
tehnologije k
zaračunavanje cest z namenom
strukturnih cestnih
upravljanju
odkrivanja načinov za
načrtih temveč na
transporta
upravljanje s potrebami.
veliko mehkejših
sistemih in
informiranju, ki so
potrebni za upravljanje
transporta.
Vir: Portal EU, 2003, str.10.
Modeliranje

od
gravitacijskih
modelov k
indikatorjem
dostopnosti

NOVA
IZKUSTVA
Novi tipi
ekspertiz,
restrukturirani
oddelki
Razvoj bolj
integriranih in
uravnoteženih
pristopov k
transportni
politiki.
Nove oblike
obveznosti do
uporabnikov,
nove prakse
modeliranja
prilagojenih
rešitev.
Pogajanja,
inovativni
pristopi,
kreiranje
omrežij, itd.

Manjši – po
meri narejeni
načrti,
oblikovanje
vedenja
uporabnikov.

Politike rabe prostora in prometa so različnih tipov in pokrivajo področja infrastrukture,
storitev, načrtovanja, reguliranja, zaračunavanja in informiranja. Primarni cilj načrtovanja
rabe prostora in prometa je zmanjšanje potreb po potovanjih in zagotovitev visoke ravni
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trajnostnega razvoja preostalega prometa. Opis politik kaže, da so cilji politik rabe prostora v
prvi vrsti povezani z zmanjšanjem potreb po potovanjih, medtem ko se prometne politike v
glavnem ubadajo z zagotovitvijo trajnosti preostalega prometa. Kljub temu pa tudi prometne
politike vplivajo na rabo prostora, še posebej dolgoročno – npr. s povečanjem stroškov
prometa. Prav tako lahko tudi politike rabe prostora vplivajo na promet – npr. s formiranjem
kompaktnih urbanih struktur, ki vodijo do večje učinkovitosti uporabe javnega transporta.
(Transport in raba prostora, 2003)

V projektu TRANSLAND (cv: TRANSLAND, Deliverable 2a), ki analizira inovativne
politike za integriran transport in načrtovanje rabe prostora na mestnem nivoju, so opredelili
glavne teoretične pristope pri razlagi dvosmerne interakcije med rabo prostora in transporta v

velemestih. Vključujejo tehnične teorije (urbani sistemi mobilnosti), ekonomske teorije
(mesta kot tržišča) in socialne teorije (družba in urbani prostor). Rezultati teh teorij so zbrani
v preglednicah 5 in 6, kjer so prikazani pričakovani vplivi bistvenih dejavnikov, kot so mestna
gostota, zaposlitvena gostota, oblika sosesk, lokacija, velikost mesta, dostopnost, potovalni
stroški in potovalni čas.

Kakšen je vpliv politike rabe prostora na prometne vzorce, nam iz teoretičnega zornega kota
prikazuje preglednica 5. Vpliv visoke gostote poseljenosti na zmanjšanje povprečnih
potovalnih razdalj je brez zvišanja potovalnih stroškov minimalen. Velika gostota zaposlitev
pa je v pozitivni korelaciji s povprečno dolžino potovanj. Atraktivne zmogljivosti soseske
lahko delujejo kot dejavnik zmanjšanja dolžine potovanj. Ker imajo periferne lokacije
običajno daljša potovanja, se lahko pričakuje negativna korelacija z velikostjo mesta.
Pričakovati je zgolj majhen ali ničen vpliv na frekvenco potovanj s strani politike rabe
prostora. Gostota poseljenosti in zaposlenosti, velika aglomeracija in dobra dostopnost
javnega transporta bo verjetno v pozitivni korelaciji z deležem izbire javnega transporta.
Oblika soseske s pomešanimi delovnimi mesti in bivališči s kratkimi potovanji pa bo verjetno
imela pozitiven vpliv na delež pešcev in kolesarjev.

Preglednica 6 prikazuje vpliv prometne politike na rabo prostora in vpliv prometne politike na
vzorce potovanj. Vključeni so tudi drugi vplivi, ker so videti veliko močnejši kot vplivi rabe
prostora na promet ali prometa na rabo prostora. Vpliv prometa na rabo prostora je izražen s
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spremembo dostopnosti lokacije. Večja dostopnost povečuje atraktivnost lokacije za vse tipe
rabe prostora in posledično vpliva na smer novega urbanega razvoja. Povečana dostopnost v
celotnem mestu se odraža v razpršeni strukturi poselitve.
Vplivi prometne politike na prometne vzorce so jasneje in močneje primerjani z
medsebojnimi vplivi rabe prostora in prometa. Medtem ko imajo potovalni stroški in
potovalni čas negativen vpliv na frekvenco in dolžino potovanj, ima dostopnost pozitiven
vpliv. Izbira oblike prometa je odvisna od relativne atraktivnosti le-te v primerjavi z vsemi
ostalimi oblikami. Najverjetneje bo največji delež izbrane oblike prometa imela najhitrejša in
najcenejša oblika.
Teoretična razmišljanja podpirajo zaključek, da so vplivi »pull« ukrepov kot npr. ukrepi rabe
prostora, veliko šibkejši kot vplivi »push« ukrepov kot npr. povečanje potovalnega časa,
potovalnih stroškov, itd.
Preglednica 5: Teoretično pričakovani vpliv rabe prostora na promet.
Smer

Dejavnik

Raba
prostora
↓
Promet
Gostota
prebivalstva

Gostota
zaposlitev

Vpliv na

Pričakovani vplivi

Dolžina
potovanj

Večja gostota prebivalstva sama po
sebi ne vodi k skrajšanju potovanj. Do
krajših potovanj lahko vodi ob
povišanju potovalnih stroškov šele
mešanica delovnih mest in
stanovanjskih predelov.

Frekvenca
potovanj

Pričakovani so zgolj majhni vplivi. Če
so potovanja krajša, jih je lahko več.

Izbira oblike
transporta

Za učinkovit javni transport je potrebna
minimalna gostota prebivalstva. Število
potovanj, opravljenih s kolesom ali peš
se bo povečalo le, če bodo potovanja
postala krajša (glej zgoraj).

Dolžina
potovanj

Koncentracija delovnih mest v malem
številu centrov povečuje povprečno
dolžino potovanj. Ravnotežje med
številom delovnih mest in številom
prebivalstva na določenem področju bo
vodilo v skrajšanje dolžine potovanj le,
če bodo ta postala dražja.

Frekvenca
potovanj

Pričakovani so zgolj majhni vplivi. Če
so potovanja krajša, jih je lahko več.
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Oblika
soseske

Lokacija

Velikost
mesta

Izbira oblike
transporta

Koncentracija delovnih mest v malem
številu centrov lahko zmanjša uporabo
osebnih avtomobilov, če obstaja
učinkovit javni transport. Število
potovanj, opravljenih s kolesom ali peš
se bo povečalo le, če bodo potovanja
postala krajša (glej zgoraj).

Dolžina
potovanj

Atraktivni javni prostori in množica
trgovin in storitev lahko sproži več
lokalnih potovanj.

Frekvenca
potovanj

Če so potovanja krajša, jih je lahko več.

Izbira oblike
transporta

Izgled ulice, prostor za pešce in
kolesarske steze lahko vzpodbudijo
hojo in kolesarjenje.

Dolžina
potovanj

Bolj periferne lokacije generirajo daljša
potovanja.

Frekvenca
potovanj

Brez pričakovanih vplivov.

Izbira oblike
transporta

Lokacije ob postajališčih javnega
transporta bi morale imeti več potovanj
z javnim transportom.

Dolžina
potovanj

Dolžina potovanj bi morala biti v
negativni korelaciji z velikostjo mesta.

Frekvenca
potovanj

Brez pričakovanih vplivov.

Izbira oblike
prometa
(modal split)

Večja mesta lahko podpirajo
učinkovitejše sisteme javnega
transporta, zaradi česar bi moralo biti v
večjih mestih več potovanj z javnim
transportom.

Vir: prirejeno po Portal EU, 2003, str. 15 (cv: TRANSLAND, Deliverable 2a).
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Preglednica 6: Teoretično pričakovani vpliv prometa na rabo prostora in na promet.
Smer

Promet
↓
Raba
prostora

Promet
↓
Promet

Dejavnik

Vpliv na

Pričakovani vplivi

Stanovanjske
lokacije

Lokacije z boljšo dostopnostjo do delovnih
mest, trgovin, izobraževalnih institucij in
mest za oddih bodo atraktivnejše za razvoj
stanovanjskih predelov, imele bodo višjo
zemljiško vrednost in se bodo hitreje
razvijale. Izboljšanje dostopnosti na lokalni
ravni bo spremenilo smer novega
stanovanjskega razvoja, izboljšanje
dostopnosti na celotnem mestnem področju
pa bo rezultiralo v bolj razpršenem
stanovanjskem razvoju.

Industrijske
lokacije

Lokacije z boljšo dostopnostjo do avtocest
in železniških tovornih terminalov bodo
atraktivnejše za industrijski razvoj in se
bodo razvijale hitreje. Izboljšanje
dostopnosti na lokalnem nivoju bo
spremenilo smer novega industrijskega
razvoja.

Poslovne
lokacije

Lokacije z boljšo dostopnostjo do letališč,
železniških postaj za hitre vlake in avtocest
bodo atraktivnejše za razvoj poslovnih
predelov in bodo imele višjo zemljiško
vrednost. Izboljšanje dostopnosti na
lokalnem nivoju bo spremenilo smer
novega razvoja poslovnih predelov.

Trgovske
lokacije

Lokacije z boljšo dostopnostjo do
potrošnikov in konkurenčnih trgovskih
podjetij bodo atraktivnejše za razvoj
trgovskih predelov, imele bodo višjo
zemljiško vrednost in se bodo hitreje
razvijale. Izboljšanje dostopnosti na
lokalnem nivoju bo spremenilo smer
novega razvoja trgovskih predelov.

Dolžina
potovanj

Lokacije z dobro dostopnostjo do velikega
števila destinacij bodo generirale daljša
potovanja.

Frekvenca
potovanj

Lokacije z dobro dostopnostjo do velikega
števila destinacij bodo generirale več
potovanj.

Dostopnost

Dostopnost
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Stroški
potovanj

Potovalni
čas

Izbira
oblike
transporta

Lokacije z dobro dostopnostjo z avtomobili
bodo generirale več potovanj z avtomobili.
Lokacije z dobro dostopnostjo z javnim
transportom bodo generirale več potovanj z
javnim transportom.

Dolžina
potovanj

Obstaja močno obratno sorazmerje med
potovalnimi stroški in dolžino potovanj.

Frekvenca
potovanj

Obstaja močno obratno sorazmerje med
potovalnimi stroški in frekvenco potovanj.

Izbira
oblike
transporta

Obstaja močna povezava med potovalnimi
stroški in izbiro oblike transporta.

Dolžina
potovanj

Obstaja močno obratno sorazmerje med
potovalnim časom in dolžino potovanj.

Frekvenca
potovanj

Obstaja močno obratno sorazmerje med
potovalnim časom in frekvenco potovanj.

Izbira
oblike
prometa
(modal
split)

Obstaja močna povezava med potovalnim
časom in izbiro oblike transporta.

Vir: prirejeno po Portal EU, 2003, str. 16 (cv: TRANSLAND, Deliverable 2a).

Povraten vpliv prometa na rabo prostora je precej manj znan. Mestna struktura s svojimi
elementi, kot so urbane gostote, raba zemljišč in lokacije prometno generativnih dejavnosti,
pogojuje in določa potek javnega potniškega prometa. Zato lahko preko usmerjanja mestne
strukture obvladujemo prometno povpraševanje. Dovolj visoke urbane gostote in primerna
koncentracija dejavnosti tako omogoča učinkovito delovanje ali celo preživetje javnega
potniškega prometa, čeprav nekateri avtorji to tezo zanikajo in prisegajo na izboljšanje
učinkovitosti sistema javnega potniškega prometa. Vendar pa nihče ne izpodbija dejstva, da še
tako učinkovit sistem javnega potniškega prometa ne more zaživeti brez ustreznega
gravitacijskega zaledja potencialnih uporabnikov. Od tod torej izhaja, da lahko z višjimi
urbanimi gostotami povečamo potencial rabe javnega potniškega prometa. (Plevnik, 1997,
str.53) »Visoke gostote ob obstoječih progah lahko zagotovijo višje frekvence, razvoj novih
mestnih območij visokih gostot pa upraviči vzpostavitev nove linije javnega potniškega
prometa.« (Plevnik, 1997, str. 53) Politike rabe prostora za povečanje urbane gostote ali
mešane rabe prostora brez spremljajočih ukrepov, ki podražijo ali upočasnijo potovanja z
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avtomobili, imajo le majhen učinek, saj ljudje še naprej opravljajo dolga potovanja, da
dosežejo maksimalne možnosti, ki jim jih dopuščajo njihovi potovalni stroški in čas, ki jim je
na voljo. Kljub temu pa so te politike dolgoročno pomembne, saj zagotavljajo predpogoje za
bodoči, od avtomobilov manj odvisen način urbanega življenja. (Transport in raba prostora,
2003)

Glede razmeščanja dejavnosti oz. mešanja rabe tal, se kot najučinkovitejši vzorec na ravni
mesta kaže centralizacija oz. naraščajoča koncentracija dejavnosti proti mestnemu središču.
Tak vzorec je tudi glede javnega potniškega prometa ponavadi najučinkovitejši oz. najlažje
obvladljiv.
Načrtovalci prometa imajo vsaj v teoriji na voljo široko paleto instrumentov prometne
politike. To so sredstva, s katerimi se lahko doseže cilje politike in odpravi identificirane
probleme. Ukrepi rabe prostora so pomemben del vseh prometnih študij in so najučinkovitejši
kot del dolgoročnih rešitev. Učinkovitost vseh teh instrumentov na urbanem nivoju je moč
izboljšati s široko uporabo in doslednim izvajanjem politike. Infrastrukturni ukrepi so
običajno dragi, zaradi česar pogosto predstavljajo manj sprejemljive rešitve. Vedno je
potrebno razmisliti o upravljalskih ukrepih ob uporabi konvencionalnih orodij, inštrumentov
inteligentnih prometnih sistemov in inštrumentov za odpravo nesreč. Prioritete javnega
transporta, nivoji storitev in posebni pasovi za vozila z več potniki so relevantni povsod, kjer
lahko izboljšajo izvajanje mestnega javnega transporta. (Portal EU, 2003)

Pri doseganju trajnostnega urbanega prometnega sistema so prometne politike neposrednejše
in učinkovitejše kot kontrola načrtovanja rabe prostora. Kljub temu pa politike rabe prostora
predstavljajo bistvene dopolnilne strategije za dolgoročno kreiranje mest, ki bi bila manj
odvisna od avtomobilov. Politike informiranja so dodatno orodje, ki pomembno vpliva na
vedenje in povečuje družbeno sprejetost trših ukrepov.
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Slika 4: Kombinacije politik in področij politik (cv: TRANSLAND, Deliverable 2).

Vir: prirejeno po Portal EU, 2003, str. 23.

35

Pri načrtovanju prometa v mestih se pojavljajo novi načini razmišljanja. V bistvu tak način
razmišljanja ni ravno nov. Guzelj že na začetku osemdesetih let ugotavlja, da je »transportni
sistem samo del celote in je intenzivno povezan s svojim okoljem.« (Guzelj, 1980, str. I-3)
Hkrati ugotavlja, da je pri planiranju prometa prevladoval izrazito sektorski pristop, se pravi,
da je planiranje transporta potekalo neodvisno od planiranja drugih dejavnosti. Teoretično je
torej tak pristop uveljavljen tako v Sloveniji, še bolj pa v zahodni Evropi, vendar vsaj pri nas
v praksi še vedno ni učinkovito zaživel.
Predvsem je ta nova logika ali »novi realizem« pomemben pri načrtovanju linijskega prometa
saj je ta od vseh vrst prometa v mestnih območjih verjetno najbolj neposredno povezan z rabo
prostora. Načrtovanje prostora in prometa je po tej novi logiki nemogoče in nesmiselno
ločevati. Zato v evropski literaturi, ki se s tem področjem zelo podrobno ukvarja, strokovnjaki
ne govorijo več o prometnem ali prostorskem načrtovanju, temveč o politiki upravljanja z
zemljišči in politiki upravljanja s prometom (ta se dotika številnih nivojev, od infrastrukture,
storitev, načrtovanja, reguliranja, zaračunavanja in informiranja). Kombinacija obeh politik pa
vodi k cilju, zmanjšati potrebe po potovanju in narediti obstoječi promet bolj trajnosten.

2.3.3. Vrednotenje linijskega prometa

V prvem delu tega poglavja smo ugotovili, da pri preučevanju linijskega prometa največji
problem predstavlja njegova kompleksnost in prišli do zaključka, da se je v prostorsko
planerskih raziskavah smiselno omejiti na prostorske vidike linijskega prometa. V drugem
poglavju smo se podrobneje posvetili odnosu med prostorom in prometom, v smislu
načrtovanja slednjega. Odprle so se nam številne možnosti oziroma vidiki iz katerih bi lahko
vrednotili linijski promet, saj sta tako prostor (raba prostora) kot promet funkcionalno zelo
prepletena. Obenem te možnosti učinkujejo tudi zaviralno, saj ne moremo zaobjeti vseh
vplivov, še posebej, če upoštevamo pomanjkanje podatkov, ki bi jih za takšno vrednotenje
potrebovali.
Vuchic (Vuchic, 1981) deli značilnosti prevoznih sistemov v štiri kategorije:
1. Izvedba prevoza se nanaša na celoten sklop elementov delovanja sistema, najpomembnejši
so:
36

•

pogostost – število prevoznih enot na uro

•

hitrost – hitrost potovanja na liniji, ki jo občutijo potniki

•

zanesljivost – izražena je v odstotkih prihodov vozil z manjšim časovnim
odstopanjem, kot ga predvideva urnik (npr. 4 minute)

•

varnost – merjena v številu smrtnih nesreč, poškodb in škode na lastnini na 100
milijonov potnikov-km, ali podobnih enotah

•

zmogljivost linije – maksimalno število prostorov (ponujena zmogljivost) ali oseb
(uporabna zmogljivost), ki jih prevozno vozilo lahko prepelje preko točke na liniji
v eni uri

•

delovna (produktivna) zmogljivost – zmnožek hitrosti in zmogljivosti linije.

2. Stopnja storitve je splošna mera vseh storitvenih lastnosti, ki zadevajo uporabnike. Je
osnovni element privlačevanja potencialnih uporabnikov.
•

elementi izvedbe, ki zadevajo uporabnike – npr. hitrost, zanesljivost in varnost

•

kvaliteta storitve – kvalitativni elementi storitve, kot npr. priročnost in enostavnost
uporabe sistema, udobnost, estetika, čistost in obnašanje potnikov

•

cena.

3. Učinki, ki jih ima prevozna storitev na okolico oz. območje, ki ga pokriva, so lahko
pozitivni ali negativni. Učinki na kratki rok so zmanjšanje zasičenosti cest, spremembe
glede onesnaževanja zraka, hrup, izgled. Učinki na dolgi rok pa zadevajo spremembe v
vrednosti zemljišč, ekonomskih posegih, fizični zgradbi in socialnem okolju mesta.
4. Stroške ponavadi delimo v dve skupini: investicijske stroške (stroški izgradnje in

zagotavljanja infrastrukturnega dela sistema) in operativne stroške (stroški delovanja
sistema).

Vuchic pravi, da mora vrednotenje prevoznega sistema vsebovati vse štiri kategorije vrednotenje izvedbe, stopnje storitve, učinkov in stroškov sistema. Takšen način vrednotenja
je zelo sektorski, saj nobena od kategorij ne povezuje prometa z rabo tal, v tem diplomskem
delu pa želimo linijski promet v Mestni občini Ljubljana ovrednotiti ravno iz vidika njegove
povezanosti s funkcijsko strukturo mesta. Prav tako nam ne zadostuje vrednotenje linijskega
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prometa po tehnoloških principih, čeprav posredno do določene mere lahko upošteva tudi
rabo tal.
Tehnologija javnega potniškega prometa klasificira linije glede na lego v primerjavi s
središčem mesta na (slika 5):
•

radialne linije (1) (povezuje center mesta s posameznimi predmestnimi deli (obrobjem
mesta) in je najintenzivnejša zaradi velikega gibanja potnikov)

•

diametralne linije (2) (povezuje dve točki predmestja in je speljana skozi center mesta.
Presedanje potnikov je minimalno in ni potrebe po parkirnih prostorih v središču
mesta)

•

tangencialne linije (3) (povezuje dve točki predmestja in ni speljana skozi center
mesta, temveč se ga samo dotika. Takšne prometne linije so lahko zelo donosne,
dosežejo se lahko velike hitrosti potovanja)

•

krožne linije (4) (povezuje različne točke mestnega območja na razdalji od središča
mesta. Ustvari se linija krožne oblike z geometrijsko sredino v centru mesta)

•

polkrožne linije (5)

•

periferne linije (6) (povezuje dve točki predmestja; gibanje potnikov je manjše)
(Sever, 2001 in Pepevnik, 1995).

Slika 5: Klasifikacija linij glede na njihov potek skozi mestno središče.

Vir: prirejeno po Sever, 2001, str. 18.
Mrežo linij lahko ovrednotimo glede na nekatere kazalce, kot so (Sever, 2001):
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•

gostota mreže (razmerje med dolžino vseh linij javnega potniškega mestnega prometa in
površino mesta)

•

linijski koeficient (kaže koliko linij v povprečju oskrbuje vsak kilometer ulične mreže)

•

koeficient direktnosti linij (razmerje med številom potnikov, ki prihajajo na cilj z
direktno vožnjo in skupnim številom potnikov)

•

koeficient prilagojenosti (razmerje med srednjo dolžino potovanja in srednjo dolžino
vožnje in kaže, koliko je mreža linij javnega potniškega mestnega prometa prilagojena
dejanskim tokovom potnikov)

•

koeficient ukrivljenosti trase (razmerje med direktno razdaljo med dvema končnima
postajama in dejansko dolžino analizirane linije)

•

pogostost storitev mreže javnega potniškega prometa (razmerje med dnevno
ponujenim številom potniških mest km ter dolžine obravnavane mreže).

Za vrednotenje linij se uporabljajo tudi nekateri prostorski kazalci. Dva taka kazalca sta:


gravitacijsko območje linije (del mesta, katerega prebivalci lahko uporabljajo
določeno linijo javnega mestnega potniškega prometa) in



vplivno območje postaje (direktna razdalja od postaje do točke v prostoru, ki je
določena s povprečno hitrostjo hoje pešca). (Sever, 2001)

Čeprav se zavedamo, da na uporabo linijskega prometa vplivajo številne spremenljivke, kot
so npr (cv: Kukovec, 1997): čas potovanja in prestopanje, udobnost potovanja in čakanja,
informacije, označenost in prepoznavnost, varnost, integracija z drugimi vrstami prometa,
dostopnost do postajališč in dostopnost za hendikepirane, cena in druge, bomo vse tiste, ki se
ne nanašajo na dostopnost zavestno zanemarili. Glavni vidik, ki ga hočemo v našem
vrednotenju linijskega promet zaobjeti, je vidik dostopnosti (do storitve in z linijskim
prevozom). Takšno vrednotenje je zelo enostransko. »Dostopnost je le eden izmed
dejavnikov, od katerih je odvisno povpraševanje po transportni storitvi prevoza potnikov,
prostorska dostopnost pa je le en vidik dostopnosti.« (Paliska, Drobne, Fabjan, 2002, str. 87)
V tem delu smo poleg prostorske dostopnosti upoštevali tudi časovno dostopnost. Glede
prostorske dostopnosti se nam je zdelo bolj smiselno vrednotiti dostopnost, ki jo linijski
promet zagotavlja, kot pa dostopnost do same storitve linijskega prometa. To pa predvsem iz
dveh razlogov. Prvi je ta, da je Mestna občina glede dostopnosti do postajališč dobro pokrita.
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»Mreža prog mestnega potniškega prometa pokriva več kot 90% območja Mestne občine
Ljubljana, če upoštevamo kriterij, da najbližje postajališče ni oddaljeno več kot 500 metrov.«
(LPP, 2004) »Mreža pokriva čez 92% urbano poseljenega območja MOL in gosto naseljenih
urbanih področij, naselja, ki bi bila oddaljena od najbližjega postajališča JMPP več kot 500
metrov skoraj ni.« (LPP, 2005) Drugi razlog je ta, da so glede prostorske dostopnosti do
transportne storitve relevantne predvsem raziskave na »mikro nivoju«, ki upoštevajo
urbanistične značilnosti okolja, kot so ulična in cestna mreža ter razne ovire. (Paliska, Drobne,
Fabjan, 2002)
»Dostopnost je namen in osnovna funkcija vsakega transportnega sistema.« (Guzelj, 1980, str.
I-6) Ker želimo v tem delu vrednotiti torej predvsem dostopnost, moramo vedeti, katere so
izvorne in ciljne destinacije in kakšna je pot, ki jo linijski promet predstavlja. To lahko
dosežemo le, če linijski promet povežemo z mestno strukturo. Slednjo tvorijo različne rabe
zemljišč, določene z dejavnostmi, ki se na njih opravljajo. Razporejenost različnih dejavnosti
v prostoru najbolj odločilno vpliva na potniški promet in na njegovo vlogo znotraj mestnega
prometnega sistema. (Bole, 2003)
»Rabo zemljišč lahko z vidika preučevanja povezanosti z javnim potniškim prometom v
Ljubljani razdelimo na naslednje kategorije:
•

bivalne (znotraj te funkcije na podlagi morfološke analize izločimo podrobnejše
kategorije):


starejše meščanske hiše in vile v mestnem središču, nekdanjih predmestjih
in starejše delavske četrti



starejši stanovanjski bloki



novejši stanovanjski bloki



novejše enodružinske hiše (vrstne, atrijske, prostostoječe)



starejše kmečke hiše

•

oskrbno-storitvene površine in mešane oskrbno-storitvene-bivalne površine

•

šolske in kulturne površine

•

zdravstvene površine

•

upravne površine

•

industrijske površine
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•

zelene površine.” (Bole, 2003, str. 55)

Za naš namen in način vrednotenja bi bilo dosledno upoštevanje rabe površin preobsežno,
zato smo stvari poenostavili. Zelenih površin sploh nismo upoštevali, ker smo predvidevali,
da prebivalci za rekreacijo uporabljajo zelene površine, ki so blizu njihovemu prebivališču in
do njih večinoma ne dostopajo z javnim ali osebnim motornim prevoznim sredstvom,
upoštevali pa smo ostale rekreacijske površine. V tržnem gospodarstvu z zmanjšanim
številom zaposlenih v industriji, večanjem učinkovitosti dela in uvajanjem novih tehnologij
lahko kot industrijske površine upoštevamo območja tehnoloških parkov. Pri vrednotenju smo
tako upoštevali planirane bivalne, šolske, kulturne in rekreacijske ter oskrbno - storitvene
oziroma proizvodno – storitvene površine.
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3. PROSTORSKI RAZVOJ IN LINIJSKI PROMET V MOL
3.1. Pregled študij na področju linijskega prometa na območju MOL
Temeljni dokument urejanja mesta in tudi mestnega prometa na lokalni ravni je prostorski
plan. Še vedno relevanten je Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do
2000. Predhodnik novega prostorskega plana za Ljubljano je dokument Prostorska zasnova
(Prostorski plan Mestne občine Ljubljana – Prostorska zasnova, 2002). Snovalci prostorske
zasnove so, glede relevantnosti za prostorski plan, javni promet postavili na prvo mesto.
(Bole, 2003)
Od leta 1986 so bile na ravni mesta izdelane številne prometne študije:
•

Mestna železnica v Ljubljani, šest obsežnih tematskih elaboratov in sintezno gradivo,
PNZ, 1989 in 1991.

•

Raziskava potovalnih zakonitosti v Ljubljani, anketa po gospodinjstvih, PNZ, 1994.

•

Strategija razvoja vseh vrst prometa v Ljubljani, PNZ, 1994.

•

Zasnova dolgoročnega razvoja primestnega javnega prometa v Ljubljani, PNZ, 1995.

•

Izdelava koncepta za javni mestni in primestni promet v Ljubljani, TTK, 1997.

•

Public transport concept for city and region of Ljubljana, TTK, 1999.

•

Prometna analiza cestnega omrežja Ljubljane, PNZ, 1999.

•

Podzemni tramvaj v Ljubljani, študija o inženirsko-geoloških in geotehničnih pogojih
izgradnje podzemnih tramvajskih prog, GEOT, 2000.

•

Integrated transport demand management, PTI in PROGNOS, 2000.

•

Study of rail-bound public transport networks for the inner city of Ljubljana, ISP, IC,
Consulenten, 2000.

•

Zasnova prihodnjega mestnega in primestnega javnega prometa v Ljubljani, napoved
prometnih tokov, PNZ, 2000.

•

Integralna zasnova prometa, LUZ in PNZ, 2001.

•

Promet, strokovne podlage za prostorsko zasnovo MOL, LUZ in PNZ, 2001.

•

Promet v Ljubljani 2002, štetje prometa in študija potovalnih časov, TECA d.o.o.,
2002.

•

Promet v Ljubljani 2003, štetje prometa, TECA d.o.o., 2003.
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Te študije niso ovrgle temeljnih principov plana iz leta 1986, ki predvideva uvedbo tirnega
sistema kot osnovnega nosilca javnega prometa, temveč so jih celo potrdile. Možne rešitve
predvsem bolj konkretizirale in dorekle možne rešitve in poskušale razrešiti nekatere dileme.
Od leta 2000 je Urbanistični inštitut RS izdelal več raziskovalno – razvojnih projektov, v
katerih so se ukvarjali s povezovanjem javnega prometa in poselitve:
•

Izvajanje prostorskih vidikov Agende Habitat v Sloveniji, 2000.

•

Zgostitveni centri kot trajnostni princip reševanja problematike razpršene gradnje,
2001.

•

Urbanistični koncept razvoja naselij v Ljubljanski regiji v koridorjih integriranega
mestnega in regionalnega tirnega potniškega prometa, 2002.

•

Reševanje problematike razpršene gradnje, upoštevajoč parametre zemljiške politike
za severni, južni in zahodni del Mestne občine Ljubljana, 2004.

V našem delu smo se metodološko naslonili predvsem na strokovne podlage, ki so nastale za
potrebe Prostorske zasnove in elaborat Mestna železnica v Ljubljani ter posamezne izsledke
ostalih študij (štetje prometa, potovalne hitrosti, kapaciteta cest idr.) in novejših člankov na to
temo.
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3.2. Razvoj prometnega sistema v modelu razvoja mesta in razvoj
prometa v Ljubljani do leta 1971

3.2.1. Razvoj prometnega sistema v modelu urbanega območja in v Ljubljani
V resničnem svetu vplivajo na rabo javnega potniškega prometa številni dejavniki. Uporaba
različnih vrst javnega potniškega prometa je odvisna od investicij, cenovne politike,
regulativnih ukrepov, ki lahko favorizirajo eno vrsto prevoza, različne starosti sistemov,
lokalnih razmer v različnih mestih in drugih dejavnikov. Vuchic (Vuchic, 1981) je z modelom
urbanega območja, ki se iz redko poseljenega naselja razvije v veliko mestno aglomeracijo,
kjer vse te dejavnike zanemarimo, ponazoril, kako se prometni sistem razvije v povezavi z
rastjo prebivalstva in velikostjo mesta. Zahteve po prometu se razvijajo skladno z rastjo
mesta, od majhnega obsega in razpršenih potovanj do visoke koncentracije in potovanj vzdolž
številnih glavnih arterij. Model opisuje štiri stopnje oziroma periode rasti – naselje (do
50.000 prebivalcev), manjše mesto (50.000 – 300.000 prebivalcev), srednje veliko mesto
(300.000 – 1,3 milijona prebivalcev) in mestna aglomeracija (nad 1,3 milijona prebivalcev).
To so zgolj okvirne vrednosti za evropska mesta.

Mesto kot celota teži k relativno uravnoteženemu stanju. V skladu s tem spremlja rast mesta
tudi določena zakonitost razvoja prometnega sistema. Z rastjo mesta se spreminjajo tudi
zahteve in pogoji prevoza. Večje kot je mesto, raznovrstnejše so zahteve in več raznovrstnih
prevoznih načinov mora biti vključenih. V majhnih krajih je malo prometa, ki je razpršen po
razmeroma homogenem cestnem omrežju, kjer promet poteka pretežno po mešanih voznih
površinah. Z rastjo mesta vzdolž nekaterih glavnih prometnih koridorjev pride do naraščajoče
koncentracije prometnih tokov. To povzroča potrebo po uvedbi različnih, posameznim
zahtevam prilagojenih prevoznih načinov in pogojev, kar vodi v vedno bolj specializirano in
razslojeno prometno omrežje. Z rastjo mesta torej narašča potreba po bogatejši ponudbi
prometnih sredstev, po večji specializaciji prometnic in po bolj razslojenem prometnem
omrežju. (Guzelj, 1991)
V prvi fazi, ki jo ponazarja slika 6, se odvija večinoma peš promet. Z rastjo naselja se pokaže
potreba po uvedbi prevoza, ki zadovoljuje potrebe po daljših potovanjih. Posamezna
razpršena potovanja se najbolje opravijo z osebnimi avtomobili, ki so v osebni lasti in
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zadovoljujejo potovanja do izbranega cilja v izbranem času. Potreba po potovanju je dobro
zadovoljena, saj zagotavlja prilagodljiv in udoben prevoz. Slaba stran je ta, da je dostopen le
lastnikom oziroma najemnikom vozil in osebam, ki so sposobne voziti. Osebe, ki enega od teh
dveh zahtev ne izpolnjujejo lahko potrebe po potovanjih zadovoljujejo le, če jih vozi kdo drug
ali pa peš. Naslednja izboljšava prometnega sistema je uvedba motoriziranega prevoza za
osebe, ki ne zadovoljujejo pogojev za lastni prevoz. V majhnih naseljih pomeni tak način
prvega javnega prevoznika uvedba taksijev. (Vuchic, 1981)
Slika 6: Prva faza razvoja prometnega sistema v modelu urbanega območja.

Razpršeno naselje: potovanja
se opravljajo z individualnimi
prevoznimi sredstvi.
Vir: Vuchic, 1981, str. 72.
Na sliki 7 je prikazana prva faza razvoja prometnega sistema v Ljubljani. To je stanje
prometnega omrežja okoli leta 1910, ko je mesto obsegalo razmeroma majhen teritorij in je
imelo približno 70.000 prebivalcev. Količina potniških tokov je bila razmeroma nizka. Večina
potovanj je bila opravljena peš, delno pa še s kolesi, izvoščki in s tramvajem. Prometni tokovi
so bili razmeroma enakomerno porazdeljeni po celotnem cestnem omrežju, ves promet je
potekal po mešanih voznih površinah. Značilna je bila nizka specializacija prometnic,
prometno omrežje je bilo razmeroma homogeno. (Guzelj, 1991)
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Slika 7: Prva faza razvoja prometnega sistema v Ljubljani.

Vir: Guzelj, 1991, str. 22.
Ko majhno naselje zraste v mesto, se število prevoznih sredstev poveča in ozke poti so
pogosto prezasedene. To je druga faza, ki jo prikazuje slika 8. Kapaciteta prometnega sistema
se mora povečati. Najbolj logični sta dve rešitvi – razširitev poti ali uvedba večjih vozil.
Izgradnja cest z večjo prevozno kapaciteto (večpasovnic in arterij) ima pozitivne in negativne
učinke. Pozitivni so: višji nivo storitve, nižji transportni stroški na enoto, stimulacija
ekonomske rasti. Negativni učinki pa so visoke investicijske zahteve in negativni okoljski
učinki. Uvedbo večjih vozil lahko omogoči le javna prevozna služba, največkrat pomeni to
uvedbo avtobusnega prevoza. Javni promet, ki zadovoljuje veliko število uporabnikov po
relativno nizki ceni, se organizira v obliki omrežja z vnaprej določenimi linijami in lokacijami
postajališč, ter urnikom voženj. Posledice so večinoma pozitivne: cenovno ugoden prevoz
postane dostopen vsem osebam znotraj območja omrežja, povečana kapaciteta cest pomeni
višji nivo storitve za vsa vozila, zasičenost cest se zmanjša in s tem tudi negativni okoljski
učinki; ker se uporabnikom osebnih avtomobilov ne more zaračunavati celotne cene (vključno
s socialnimi stroški) njihovega prevoza, mora biti javni promet pogosto subvencioniran, da
lahko privlači potencialne potnike. (Vuchic, 1981)
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Slika 8: Druga faza razvoja prometnega sistema v modelu urbanega območja.

Majhno mesto:
Rekonstrukcija glavnih
mestnih vpadnic in uvedba
javnega prevoza.
Vir: Vuchic, 1981, str. 72.
Leta 1965 je Ljubljana štela že okoli 180.000 prebivalcev. Z rastjo mesta je naraslo število
potovanj, povprečna dolžina potovanj pa se je bistveno povečala. To je privedlo do večje rabe
mehaniziranih prometnih sredstev, bistveno se je povečala raba javnega prometnega sredstva
(število potnikov se je od 1910 do 1965 povečalo za 45-krat), povečalo se je število
kolesarjev, začel se je proces motorizacije. Na glavnih cestah (radialnih vpadnicah in glavnih
cestah mestnega središča) je prišlo do koncentracije potniških tokov, do medsebojnega
oviranja različnih prometnih sredstev ter do gneče in zastojev. Potrebno je bilo povečati
kapaciteto transportnega sistema. To je bilo storjeno na dva načina: z uvajanjem večjih vozil
in s širitvijo glavnih mestnih cest. Avtobusi in trolejbusi srednjih kapacitet so zamenjali že
zastarele in izrabljene tramvaje nizkih kapacitet. Potreba po drugačnem vrednotenju glavnih
mestnih cest je privedla do razlikovanja med glavnimi in ostalimi mestnimi cestami.
Rekonstrukcija in širitev glavnih mestnih cest je bila izvedena z upoštevanjem ločitve med
površinami za motorni in kolesarski promet ter pešce. V tem obdobju se je torej začel proces
razslojevanja prometnega omrežja. Slika 9 predstavlja drugo fazo razvoja prometnega
omrežja v Ljubljani. (Guzelj, 1991)
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Slika 9: Druga faza razvoja prometnega sistema v Ljubljani.

Vir: Guzelj, 1991, str. 22.
Nadaljnja rast modela v srednje veliko mesto ponovno vodi v preobremenjenost cest in
nižanju nivoja storitve. Naslednji logični korak urejanja prometa je uvedba ločenih poti za
različne vrste vozil. Ker vozila kot so avtobusi prevažajo od 5 do 50 krat več oseb kot osebni
avtomobili, je logično, da se za javni promet najprej uvede ločeni vozni pas. To prinaša višji
nivo storitve in učinkovitost sistema, močnejšo identiteto in boljši imidž, kar rezultira v večji
privlačnosti potnikov, nižje operativne stroške, višji vpliv na rabo tal in urbano obliko,
zahteva pa dodatna zemljišča in investicijske stroške. Preusmeritev linijskega prometa na
rezervirane pasove je njegova najpomembnejša izboljšava, ker delna neodvisnost od ostalega
prometa omogoča višje potovalne hitrosti in večjo zanesljivost, ter tako omogoča linijskemu
prometu, da postane konkurenčen osebnemu avtomobilu. Ločeni pasovi omogočajo
vzpostavitev tirnega prometa, ponavadi v obliki mestne železnice. To fazo ponazarja slika 10.
(Vuchic, 1981)
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Slika 10: Tretja faza razvoja prometnega sistema v modelu urbanega območja.

Srednje veliko mesto:
uvedba ločenih pasov za
potniški promet.
Vir: Vuchic, 1981, str. 72.
V tej fazi (slika 11) je bilo prometno omrežje v Ljubljani konec osemdesetih let, ko je bilo
število prebivalcev okoli 370.000. Število prebivalcev se je od leta 1965 podvojilo, število
osebnih avtomobilov pa se je povečalo za 5-krat. Na glavnih mestnih cestah, predvsem
vpadnicah in cestah mestnega središča, je prišlo do še višje koncentracije potniških tokov, kar
je privedlo do gneče, zastojev, nizke vozne hitrosti in do nizke ravni usluge. Nadaljnji razvoj
je poleg širjenja cest in uvajanja večjih vozil prinesel predvsem doslednejše ločevanje tras za
različna prometna sredstva, za različne prometne tokove glede na izvor in cilj potovanja ter
glede na količino prometnih tokov. Dosledneje so se začele ločevati površine za pešce,
kolesarski, javni in ostali motorni promet, začelo pa se je tudi večje razslojevanje posameznih
prometnic glede na funkcijo. V tej fazi razvoja mesta postane vloga javnega prometa
praviloma pomembnejša, kar se odraža v uvedbi visoko zmogljivega (tirnega) sistema javnega
prometa na lastnem vozišču. V Ljubljani do tega ni prišlo, kapacitete linijskega javnega
prometa so se nekoliko povečale le na račun uvedbe zglobnih avtobusov. Z rumenimi pasovi
se je, predvsem v mestnem središču, delno pridobilo lastno vozišče za linijski promet.
Poudarjeno je bilo vlaganje v cestno omrežje, kjer se je nadaljevalo funkcionalno
razslojevanje. Na magistralnih cestah je prišlo do nadaljnje širitve cest in do doslednejše
ločitve površin za motorni promet, ki so od ostalih prometnih površin ločene z zelenico ali
vsaj z robnikom. Uvedba mestne obvoznice, ki je grajena v obliki avtoceste, pomeni uvedbo
visoko specializirane prometnice, ki omogoča visoke kapacitete, visoko hitrost in visoko
stopnjo zanesljivosti, njena trasa pa je namenjena izključno motornemu prometu, ki je
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popolnoma ločen od ostalega prometa. V javnem prometu ustreza takšni prometnici
podzemna železnica. (Guzelj, 1991)
Slika 11: Tretja faza razvoja prometnega sistema v Ljubljani.

Vir: Guzelj, 1991, str. 22.
Končno urbano območje zraste v veliko mesto in doseže zadnjo, četrto fazo razvoja (slika 12).
Z velikim obsegom potovanj na številnih koridorjih in veliko porabo prostora lahko
zadovoljivo hitrost, kapaciteto in zanesljivost potovanj omogočimo le z ločenim kontroliranim
sistemom. Ta prinaša višjo raven izvedbe (kapaciteto, hitrost, zanesljivost), višji nivo storitve,
nižje operativne stroške in stalnost, ki omogoča vpliv na rabo tal. Zahteva po razmeroma
velike površine (predvsem na prestopnih točkah) in visoke investicijske stroške. Taka sistema
sta avtocestni sistem in metro. (Vuchic, 1981)
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Slika 12: Četrta faza razvoja prometnega sistema v modelu urbanega območja.

Veliko mesto: uvedba
ločenega kontroliranega
prometnega sistema.
Vir: Vuchic, 1981, str. 72.
Ta faza, ki jo prikazuje slika 13, predstavlja prometno omrežje Ljubljane v prihodnosti, delno
pa jo je prometni sistem že dosegel z uvedbo avtocestne obvoznice. Zaostanek v razvoju se
kaže na mestnih vpadnicah in na cestah mestnega središča. Za uravnotežen razvoj mesta je
potrebno tudi v smeri radialnih vpadnic vpeljati prometnice podobnega ranga kot je
avtocestna obvoznica. Takšen sistem je predviden v obliki mestne železnice že v
Dolgoročnem planu iz leta 1986, vendar pa je vprašanje, kdaj bo realiziran.
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Slika 13: Četrta faza razvoja prometnega sistema v Ljubljani.

Vir: Guzelj, 1991, str. 22.

3.2.2. Razvoj linijskega prometa v Ljubljani v okviru prostorskega in družbenega
razvoja do leta 1971
V Ljubljani je bila prva oblika linijskega javnega prevoza tramvaj, ki je bil uveden leta 1901
in je bil skromnih zmogljivosti in majhnih hitrosti. Vozil je po dveh linijah (prva je potekala
od železniške postaje do nekdanje vojaške bolnice ob Zaloški, druga pa od Mestnega trga do
Dolenjskega kolodvora). Rast mesta je bila, kljub naraščanju prebivalstva, v teritorialnem
smislu razmeroma omejena, radij dostopnosti v predmestnih območjih je bil omejen na
razdaljo pešačenja. (Guzelj, 1991) Tramvaj je zmanjšal razdalje v mestu in omogočil širitev
mesta oziroma je povezal mesto s takratnimi ljubljanskimi predmestji. (Černe, 2002) Pred
vojno je bila površina mesta Ljubljane 13 km2 (Rus, Stanič, 1993). Postopoma se je mesto
začelo širiti proti Bežigradu, Vodmatu, Kodeljevem, Trnovem, Viču in Šiški. Kljub potrebam
tramvajskega omrežja celih trideset let niso dopolnjevali. Mesto je že preraslo velikost, ki je
bila obvladljiva s sprejemljivo razdaljo pešačenja. Leta 1928 so uvedli mestni avtobusni
promet, vendar so ga zaradi nerentabilnosti leta 1930 skoraj povsem ukinili, ostala je le proga
Črnuče – Vič. Istega leta je prišlo do nadaljnje gradnje novih tramvajskih prog, omrežje so
začeli sistematično dograjevati, in sicer predvsem zaradi povezovanja samega mesta s
predmestji: Ježico, Sv. Križem, Rudnikom, Mostami in Mestno klavnico. Prva stopnja
gradnje novih tramvajskih prog je potekala v smeri proti Šiški in Viču. Takrat je imela
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Ljubljana približno 60.000 prebivalcev. (Černe, 2002; Guzelj, 2002) Do leta 1939 so bile
zgrajene proge do Viča, Šentvida, krožna proga v mestnem središču, proga do pokopališča na
Žalah, do Most in do Rakovnika. Taka je bila končna podoba tramvajskega omrežja. Proti
Bežigradu in Ježici je vozil avtobus. V tem obdobju se je Ljubljana iz malega provincialnega
mesteca razvila v t.i. veliko Ljubljano. (Guzelj, 1991) Leta 1940 so mestu priključili okoliška
naselja, mestno ozemlje se je petkrat povečalo, število prebivalstva je naraslo na 100.000.
(Černe, 2002) Mesto se je iz monocentrične zasnove preoblikovalo v značilno radialno –
krakasto zasnovo. (Guzelj, 1991) Med vojno se tramvajsko omrežje ni spremenilo, prav tako
tudi ne prevozne zmogljivosti.
Do leta 1945 je bilo v Ljubljani zgrajenih 22.064 stanovanj (od tega 11.140 do leta 1918) in
8.383 stavb s stanovanji (od tega 3.760 do leta 1918). (Popis 2002)
V prvem obdobju po drugi svetovni vojni je linijski promet v Ljubljani še vedno
predstavljal le tramvajski promet, vendar se je že leta 1948, ko je imela Ljubljana 120.947
prebivalcev pokazalo neskladje med razvojnimi potrebami in prevoznimi možnostmi mesta.
(Guzelj, 1991) Nekdanja predmestja (Šiška, Vič, Šentvid), ki so bila povezana s tramvajem,
so se skoraj spojila z mestom. (Černe, 2002) Takoj po vojni je skupaj z naraščanjem števila
prebivalcev, močno naraslo tudi število prepeljanih potnikov. Število voženj s tramvajem pa
ni naraščalo zgolj zaradi večjega števila in koncentracije ljudi, temveč tudi zaradi zelo nizkih
voznin. Če je do druge svetovne vojne javni potniški promet prehiteval razvoj mesta, se je po
vojni situacija obrnila in razvoj mesta je dohitel in prehitel potrebe po javnem potniškem
prometu (cv: Brate, 1990). Intervali vožnje tramvaja enostavno niso več zadostovali za vse
večje povpraševanje po prometu. Posebno je bila kritična situacija proti Bežigradu in Ježici,
kjer tramvaja ni bilo, zasebni avtobusni prevozniki pa po vojni niso obratovali. Gneča na
tramvaju je postala normalen in vse bolj pogost pojav. (Bole, 2003)
Leta 1945 je nastal prvi povojni urbanistični dokument, katerega smernice so bile širitev in
rast Ljubljane na Ljubljanskem polju, ureditev prometnega omrežja, koncentracija industrije v
industrijskih conah, gradnja stanovanjskih naselij in podobno. V tem obdobju centraliziranega
planskega gospodarstva je nova oblast v skladu s tedanjimi ideološkimi usmeritvami želela iz
Ljubljane narediti industrijsko mesto. Obnavljali so stare industrijske obrate in ustanavljali
nove. Ob razvoju industrije je prišlo do naglega priseljevanja v mesto, kar je povzročilo tudi
veliko pomanjkanje stanovanj. Pod vplivom industrializacije je potekala namreč tudi nagla
53

urbanizacija, ki se je napajala pretežno s poudarjenimi migracijami prebivalstva iz podeželja.
(Rebernik, 1999)
V prvem povojnem obdobju, med leti 1948 in 1953, se je število prebivalcev na območju
današnje MOL povečalo od 123.149 na 141.340 oziroma za 15 %. Daleč najhitrejši razvoj
prebivalstva je v tem času doživela Šiška, kjer so bili zgrajeni prvi stanovanjski bloki
(Litostrojski bloki in bloki Mestnega ljudskega odbora ob Celovški cesti). Število prebivalcev
se je občutno povečalo tudi v mestnem središču, kjer so ob povojnem pomanjkanju stanovanj
priseljence in vojne begunce naselili v nacionalizirana meščanska stanovanja in vile.
Nadpovprečna rast prebivalstva je značilna tudi za nekatera obmestna naselja (Podutik,
Stožice, Črnuče, Tomačevo, Šentjakob, Studenec), medtem ko je večina obmestja dosegla le
zmerno rast prebivalstva. Prebivalstvo je upadlo le v tedaj še pretežno agrarnih naseljih Črna
vas, Medno, Stanežiče, Podlipoglav in Češnjica. (Rebernik, 1999)
Tudi obdobje petdesetih let označuje hitra rast prebivalstva. Število prebivalcev na območju
današnje MOL se je povzpelo na 170.505. Prebivalstvo je skokovito naraslo za Bežigradom,
močno pa tudi v Šiški, Mostah in na Viču, kar je predvsem posledica gradnje blokovskih
sosesk. Hitro rast so dosegla tudi številna obmestna naselja, predvsem v severnem delu
obmestja, ki jih je zajela urbanizacija (Stožice, Črnuče, Šentvid, Gameljne, Nadgorica, Zg.
Zadobrova, Zalog, Polje in Vevče). (Rebernik, 1999)
Vpliv avtomobilizma, ki je bil v zahodnem svetu sedaj v polnem zamahu je povzročil uvedbo
trolejbusnega in avtobusnega prometa. Leta 1951 je bila v Ljubljani uvedena prva trolejbusna
linija, ki je povezovala Vilharjevo cesto in Ježico. V tem času je bil trolejbus dopolnilo
tramvaja. (Guzelj, 1991) Leta 1953 je bil izdan nov regulacijski načrt, ki je poudaril predvsem
krakasti razvoj mesta ob vpadnicah in ohranitev zelenih površin v vmesnih krakih. Za gradnjo
večjih objektov so izdajali dovoljenja, vendar je bila gradnja kljub temu precej stihijska in
nenačrtna, brez enotnega urbanističnega koncepta. (Rebernik, 1999) Istega leta, torej 1953, je
posebna komisija, ki jo je imenoval Mestni svet, predlagala, da mesto za svoje prihodnje
prometno sredstvo lahko izbere le trolejbus ali avtobus. Z izločitvijo tramvaja je cestni promet
dobil popolno prednost. Leta 1956 je bila v Ljubljani uvedena prva avtobusna linija, leta 1958
pa je bil tramvaj dokončno ukinjen. (Guzelj, 1991) Ukinitev tramvaja in uvajanje avtobusnega
javnega prometa je potekalo postopoma. Najprej so ukinili progo od Magistrata do
Rakovnika, ki je potekala po starem središču mesta. Tramvaj je nadomestila avtobusna proga
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od Rakovnika do Bežigrada. Proge so nato postopno ukinjali do leta 1958. Njegovo mesto je
prevzel trolejbus, upravljanje s trolejbusi pa je imela ista služba, ki je včasih skrbela za
tramvaje. (Bole, 2002) Vendar so se trolejbusi izkazali za precej drage in mesto je vse več
uporabljalo avtobuse in manj trolejbuse. Sprva so avtobuse uporabljali samo v prometnih
konicah, za prevoze turistov in v zimskem letnem času. (Bole, 2003)
Medtem so se do šestdesetih let v mestno središče locirale nove upravne in ostale državne
institucije. Gradnja je bila posebno intenzivna ob mestnih vpadnicah, predvsem ob tedanji
Titovi in Celovški cesti, mnogo manj pa ob ostalih (Tržaška, Dolenjska , Zaloška cesta). Tako
je ob Titovi cesti nastajal podaljšek mestnega središča (Gospodarsko razstavišče), ob Celovški
pa so ob jedrih stare poselitve (Spodnja in Zgornja Šiška, Dravlje in Šentvid) nastajale
soseske delavskih enodružinskih hiš in posameznih stanovanjskih blokov. Stanovanjska
gradnja je bila zelo razdrobljena. Edina večja kompleksa stanovanjskih blokov sta zrasla v
šišenskem kraku, ob tovarni Litostroj in južneje ob Celovški cesti naselje mestnega ljudskega
odbora. (Rebernik, 1999) V začetnem obdobju sta trolejbus in avtobus vozila skoraj po istih
koridorjih kot prej tramvaj, in sicer po glavnih mestnih vpadnicah (Guzelj, 1991), kjer je bila
tudi gradnja najbolj intenzivna in rast prebivalstva največja. Za linijski promet je bil tak način
gradnje ugoden, saj gostota pozidave in prebivalstva omogoča dobro gravitacijsko zaledje.
Po letu 1955 je močno napredovala individualna stanovanjska gradnja. Gradila sta se dva tipa
stanovanjskih hiš: prostostoječe enodružinske (Moste, Bežigrad, Rožna dolina, Trnovo, Šiška,
Šentvid itd.) in vrstne hiše v manjših kolonijah (Mirje, Šiška, Bežigrad, Kodeljevo itd.).
Nadaljevala se je razpršena gradnja posameznih stanovanjskih blokov, proti koncu petdesetih
let pa se začne uveljavljati koncept soseske, ki je bil prvič apliciran v območju Na Jami v
Šiški. (Rebernik, 1999) Od leta 1946 do leta 1960 je bilo v Ljubljani zgrajenih 11.661
stanovanj in 4.030 stanovanjskih stavb. (Popis 2002)
Za šestdeseta leta je značilna relativno največja rast prebivalstva, ki se je povečalo na
218.081 oziroma kar za 28 %. Zelo se poveča število prebivalcev v predmestjih Moste,
Bežigrad in Vič – Rudnik, še posebno pa izstopa Šiška. To je posledica intenzivne gradnje
stanovanjskih blokov in stolpnic. Rast prebivalstva v obmestnih naseljih je na splošno
umirjena, razen v Šentvidu, Črnučah, Zalogu, Polju, to se pravi ob glavnih mestnih vpadnicah
(Celovška, Titova, Zaloška) v skladu z urbanističnim konceptom razvoja mesta. Mestno
središče preide v depopulacijo. Prebivalstvo upada tudi v manjših, pretežno agrarnih naseljih,
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ki jih urbanizacija še ni zajela (Rašica, Šmartno pod Šmarno goro, Savlje, Kleče, Hrastje,
Dobrunje, Podmolnik, Črna vas, Kozarje,…). (Rebernik, 1999)
V šestdesetih letih so bile realizirane prve prave stanovanjske soseske, kot največja izstopa
Savsko naselje. Gradnja soseske se je nadaljevala še v sedemdeseta leta. V šestdesetih letih so
bile zgrajene številne skupine stanovanjskih blokov, ki pa jih ne moremo označiti za prave
stanovanjske soseske: na Prulah, ob Dolenjski cesti, v Zeleni Jami, v Vodmatu, na
Kodeljevem, v Mostah, na Viču, na Koleziji in v Šiški. Novost tega obdobja je tudi
stanovanjska stolpnica. Prve stolpnice v Ljubljani so bile zgrajene med letoma 1957 in 1961 v
Savskem in Roškem naselju, pozneje pa v skladu s tedanjim urbanističnim konceptom še v
mestnem središču in njegovem obrobju. S tem se je število stanovanj in prebivalcev v
mestnem središču bistveno povečalo. (Rebernik, 1999)
Od Remize do Litostroja je začel voziti trolejbus leta 1962, od obračališča na Ježici do Črnuč
pa dve leti kasneje. To obdobje sovpada z odpravljanjem velikih prometnih zagat v Ljubljani.
V začetku šestdesetih let so začeli graditi podvoze, razširjati križišča (Delavski dom, Bavarski
dvor) in ceste. V letih 1961 – 1962 sta bila zgrajena podvoza pod železniško progo na
Celovški in takratni Titovi cesti (današnji Dunajski). Hkrati sta se obnavljali Titova
(Slovenska) in Celovška cesta skozi mestno središče, gradila se je neposredna povezava
(dolenjska vpadnica) z mestnim središčem pod južnim pobočjem Grajskega griča. (Černe,
2002) Na področju linijskega prometa je po letu 1963 avtobus prevzemal vedno pomembnejšo
vlogo. (Guzelj, 1991) Obdobje trolejbusa se je počasi končevalo – predvsem zelo pogosti
izpadi električnega toka v zimskem času in neudobje so razlogi za ukinitev trolejbusa. Leta
1971 je bil trolejbus ukinjen in vlogo javnega potniškega prometa je prevzel avtobus. Avto je
bil simbol napredka in je imel prednost na vseh področjih. (Bole, 2003) Kot javno prometno
sredstvo je bil avtobus še najbolj podoben osebnemu avtomobilu, hkrati pa ga je tudi najmanj
oviral. (Guzelj, 1991) Vendar pa ožje mestno središče ni bilo zasnovano za motorni promet in
sledile so številne rekonstrukcije. Ulice so širili, prostorske potrebe za promet so bile vedno
večje. (Guzelj, 1991)
Novo prelomno obdobje v razvoju mesta pomeni sredina šestdesetih let, ko je stopil v veljavo
novi Generalni plan urbanističnega razvoja Ljubljane (GUP). Gre za prvi uradni urbanistični
plan mesta po letu 1945. Osnovni cilj GUP-a je bil skladen razvoj celotnega mestnega
teritorija, ne glede na razdelitev na občine. Ohranil je morfološki model širjenja mesta ob
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glavnih vpadnicah, ob katerih si skladno sledijo v približno 400 metrskem pasu stanovanjske
soseske s svojimi središči. V mestnem središču je predvideval izgradnjo novih kompleksov
upravnih in poslovnih zgradb ter širitev mestnega središča ob tedanji Titovi cesti v Bežigrad.
Predvidel je tudi ureditev sodobne industrijske in skladiščne cone v Mostah ter izgradnjo
avtocestne obvoznice okoli mesta. (Rebernik, 1999)
Na področju stanovanjske gradnje je uvedel koncept stanovanjske soseske z okoli 5000
prebivalci in vso potrebno družbeno infrastrukturo (oskrba, šolstvo, rekreacija…). Tako so
bile zgrajene soseske za Bežigradom med tedanjo Titovo, Šarhovo in Hubadovo (Šarhova
soseska) in soseska za 10.000 prebivalcev v Šiški med Celovško, Šišensko in Vodnikovo
cesta (Soseska Komandanta Staneta). Konec šestdesetih let se je začela gradnja soseske Nove
Jarše. (Rebernik, 1999) Od leta 1961 do leta 1970 je bilo v 7.708 stanovanjskih stavbah
zgrajenih 28.613 stanovanj. (Popis 2002)
Na prometnem področju se je nadaljevala gradnja infrastrukture, posledice hitre motorizacije
pa so postajale vedno bolj očitne. »Po elektrifikaciji trolejbusne proge Ježica – Črnuče niso
več odpirali novih trolejbusnih prog. Največ trolejbusov je vozilo v Ljubljani leta 1967. V
času obratovanja trolejbusa je bilo v prometu 53 trolejbusov, toliko kot tramvajev. Najprej sta
bila ukinjena odsek Ježica – Črnuče, nato Remiza – Litostroj, zatem pa še Ajdovščina –
Ježica. Odpirati so pričeli nove avtobusne povezave, tudi v nove mestne predele in primestja:
Sostro, Medvode, Zalog, Vevče. Mestni promet se je širil skladno z rastjo mesta. Zadnji
trolejbus je vozil do leta 1971 na progi Vižmarje – Vič.« (Černe, 2002, str. 200) Avtobusni
prevoz je postal edina oblika linijskega prevoza potnikov in nosilec javnega mestnega
potniškega prometa. Mreža linij je dobro pokrivala celotno strnjeno mestno območje, saj se je
poselitev širila predvsem ob mestnih vpadnicah, ki so bile tudi glavne linije javnega
potniškega prometa.
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3.3. Prostorski in prebivalstveni razvoj MOL po letu 1971 in razvoj
linijskega prometa
Še leta 1953 je živelo v Ljubljani, ki je takrat obsegala mestno središče in predmestja Trnovo,
Dolenjsko predmestje, Moste, Bežigrad in Zgornja Šiška, 154.700 prebivalcev, leta 1981
253.000 (meja mesta se je do takrat pomaknila močno navzven in sicer v Šiški vse do
Šentvida, za Bežigradom do Črnuč, v Mostah do Polja), leta 1991 pa je bilo v Ljubljani že
267.008 prebivalcev, območje mesta pa je ostalo približno tako veliko kot leta 1981. Še pred
vojno je bila površina mesta Ljubljane 13 km2, leta 1970 okoli 70 km2, leta 1991 pa že okoli
140 km2. Območje Ljubljane se je vseskozi širilo navzven, najprej v smeri proti Šiški in
Bežigradu, po letu 1970 pa so začela nastajati nova zgostitvena jedra okrog nekdanjih
lokalnih središč, kot so Polje, Črnuče, Šentvid. Med leti 1971 in 1981 se je Ljubljana na
severu razširila vse do Save, čez Savo pa je priključila Črnuče z okoliškimi naselji. V
nekdanji občini Moste – Polje so se priključevanja izvršila po letu 1981, čeprav prvotno
naselja iz tega območja še niso bila funkcionalno povezana z Ljubljano, razen dnevne delovne
migracije, kajti ločevala jih je industrijska cona v Mostah. Vidne spremembe so nastopile z
izgradnjo stanovanjske soseske v Štepanjskem naselju in v Fužinah. (Rus, Stanič, 1993)

Med 1971 in 1981 je prebivalstvo naraslo na 265.355 oziroma za 22 %. Težišče rasti
prebivalstva z okrepljeno individualno gradnjo enodružinskih hiš oziroma pričetkom procesa
suburbanizacije se je premaknilo v severna, zahodna in vzhodna obmestna naselja, medtem ko
je za južno obrobje mesta značilna stagnacija prebivalstva. Močan porast je značilen še za
Moste, Šiško in Stožice zaradi gradnje blokovskih sosesk. Za Bežigradom in na Viču pride do
stagnacije rasti prebivalstva, v Centru pa se število prebivalcev zmanjša kar za 8000 oziroma
za 20 %. (Rebernik, 1999)
Sedemdeseta leta so bila čas zelo intenzivne gradnje stanovanjskih sosesk, saj je bilo v tem
času priseljevanje v mesto izredno močno in s tem potrebe po novih stanovanjih velike. To
potrjujejo tudi podatki o številu zgrajenih stanovanj v večstanovanjskih hišah na območju
današnje MOL: med leti 1946 in 1960 le 6.600, v šestdesetih letih skoraj 18.000 in v
sedemdesetih nad 20.000. Tako so bile zgrajene naslednje stanovanjske soseske: za
Bežigradom Bratovževa in Glinškova ploščad ob Kamniški progi in soseska Nove Stožice
med Vojkovo in Allendejevo ulico, soseska Draveljska gmajna, terasasti bloki v Kosezah,
58

soseska Bonifacija na Viču, soseska Trnovski pristan (večji del zgrajen v začetku osemdesetih
let) in del soseske Nove Jarše. Največja soseska iz tega obdobja, zgrajena v drugi polovici
sedemdesetih let, pa je Štepanjsko naselje. (Rebernik, 1999) Od leta 1971 do leta 1980 je bilo
v Ljubljani zgrajenih 28.613 stanovanj v 6.791 stanovanjskih stavbah. (Popis 2002) Tako je
prišlo na stanovanjsko stavbo povprečno 4,2 stanovanja, v desetletju poprej pa na primer 3,5.
Že koncem šestdesetih let, še bolj pa v sedemdesetih, se je bolj razmahnila tudi organizirana
gradnja enodružinskih, predvsem vrstnih in atrijskih hiš. Tako so enodružinske hiše
vključevali ob gradnji nekaterih blokovskih naselij, npr. Nove Jarše, Bratovževa ploščad in
Draveljska gmajna ter zlasti v Kosezah. Daleč največje naselje atrijskih vrstnih hiš pa je
zraslo na južnem obrobju mesta, v Murglah. Večji kompleksi vrstnih hiš so bili zgrajeni tudi
na Kodeljevem, v Polju in v Zalogu. Individualna gradnja enodružinskih hiš je bila prisotna
predvsem na mestnem obrobju, v nekdaj samostojnih agrarnih naseljih, ki so se urbanizirala,
kot na primer Podutik, Glince, Kamna Gorica, Brod, Vižmarje, Gunclje, Črnuška gmajna,
Nadgorica, Podgorica, Šentjakob, Stožice, Zgornja Zadobrova (Novo Polje), Polje, Vevče,
Zgornji Kašelj, Sostro, Zadvor, Ilovica, Rakova Jelša, Kozarje, Vrhovci in Brdo. Okrepila se
je v drugi polovici šestdesetih let in v sedemdesetih letih. Na območju današnje MOL je bilo
tako od leta 1946 do 1960 zgrajenih le 3.800 stanovanj v individualnih hišah, v šestdesetih in
sedemdesetih letih pa približno 7.500. V primerjavi z blokovskimi stanovanjskimi soseskami
pa to predstavlja le dobro tretjino vseh novozgrajenih stanovanj. (Rebernik, 1999)
Zaradi spremenjenih razmer se je v sedemdesetih letih precej spreminjalo tudi omrežje
linijskega prometa. Linija 6 je bila leta 1974 preusmerjena na relacijo med Črnučami in
Dolgim Mostom, pred tem pa je obratovala na relaciji Ježica – Dolgi Most. Hkrati se je
spremenila trasa proge 8, ki je prej obratovala po trasi Brod – Črnuče, po letu 1974 pa je
povezovala Brod z Ježico. Istega leta je bila uvedena proga 5, ki je vozila od Hrvatskega trga
v Podutik, proga 9 je bila podaljšana iz Vodmata do Kodeljevega, proga 11 pa od Emone do
Zadružnega doma. Uvedena je bila nova linija med Bežigradom in Zadobrovo. Naslednje leto,
leta 1975, so progo 5 podaljšali do Kodeljevega, progo 14 pa do Ježice (pred letom 1975 je
imela končno postajo pri Ljubljanskih mlekarnah – Brinje). Leta 1976 so linijo 3 od Gornjega
Rudnika podaljšali do Spodnjega Rudnika in uvedli progo 18, ki je sprva vozila od tovarne
Lek do Bavarskega dvora in je bila še istega leta podaljšana do Rakovnika. Leta 1978 so
podaljšali progo 14 od Ježice do Savelj. Uvedli so dve novi liniji: proga 19 je vozila od
Bavarskega dvora do Tomačevega, proga 20 pa od Bavarskega dvora do Stožic. Proga 9 je
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bila podaljšana v Štepanjsko naselje, progi 19 in 7 pa sta bili preusmerjeni, prva iz Linhartove
na Topniško, druga pa iz Topniške na Linhartovo. Leta 1979 je bila proga 8 podaljšana iz
Vižmarij do Broda, proga 16 je dobila novo traso med Vižmarji in Gameljnami in kasneje
istega leta med Gameljnami in Bavarskim dvorom. (LPP, 2005)
Sistem prog v mestu in okolici se je gradil postopoma, skladno s širjenjem mesta in s
tendencami policentričnega razvoja regije. Mreža linij je izrazito diagonalna, linije potekajo iz
zunanjih naselij preko centra mesta. (LPP, 2004) Omrežje linijskega prometa se je torej bolj
ali manj prilagajalo širjenju mesta. Stanovanjske soseske, ki so nastale v ožjem mestnem
območju (Šiška, Bežigrad, Moste, Vič) so imele (na makro nivoju) dober dostop do linijskega
prometa. V sedemdesetih letih so v omrežje povezali Podutik, katerega indeks rasti
prebivalstva med leti 1971 in 1981 je bil 149 % (Rebernik, 1999) in se je v tem obdobju kot
naselje priključil Ljubljani (Rus, Stanič, 1993). Črnuče, kjer se je število prebivalcev od leta
1971 do leta 1981 povečalo za skoraj 2000 (Rebernik, 1999) in so bile prav tako priključene
Ljubljani v tem desetletju, so bolje povezali z mestnim središčem, tako, da so preuredili proge
in uvedli diametralno linijo od Črnuč do Dolgega Mosta. Do Kodeljevega, kjer je nastal
kompleks vrstnih hiš, so podaljšali linijo iz Vodmata, prav tako so podaljšali linijo od
Gornjega do Spodnjega Rudnika. Rudnik so preko mestnega središča povezali tudi z
industrijsko cono v Šiški. Na Ježico so podaljšali progo iz Brinj, kasneje pa še do Savelj. Tudi
Tomačevo, kjer se je širila predvsem črna gradnja, so povezali v sistem linijskega prometa.
Največjo rast prebivalstva v tem desetletju, so kot do takrat še obmestno naselje, zabeležile
Stožice, saj je bil indeks rasti od 1971 do 1981 kar 823 %, leta 1981 pa je imelo naselje nad
10.000 prebivalcev in je bilo priključeno Ljubljani. To novo nastalo stanovanjsko sosesko so z
linijskim prometom oskrbeli leta 1978, ko so uvedli progo do Bavarskega Dvora. Štepanja vas
pa je bila Ljubljani priključena že pred letom 1971, vendar je v sedemdesetih letih tam nastala
največja soseska v tem obdobju, zato je bila konec sedemdesetih let proga od Kodeljevega
podaljšana do na novo nastalega Štepanjskega naselja. Konec sedemdesetih let so podaljšali
tudi progo od Šentvida do Broda in uvedli progo od Vižmarij do Gamelnj, katerih število
prebivalcev se je v tem desetletju več kot podvojilo in je bilo leta 1981 1.314. Progo so še
istega leta iz Vižmarij podaljšali do Bavarskega Dvora.
V sedemdesetih letih je bilo dopolnjevanje sistema linijskega prometa precej intenzivno.
Naraščanje števila prebivalstva je povzročilo tudi hiter razvoj mestnega javnega prometa.
Zaradi pospešene stanovanjske gradnje je bila tudi funkcija linijskega prometa usmerjena
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predvsem v povezovanje novih stanovanjskih območij z ostalimi deli mesta, predvsem z
mestnim središčem. Težili so predvsem k uvajanju diametralnih linij, ki so preko mestnega
središča povezovali dve osi krakastega tkiva mesta.
V osemdesetih letih je MOL dobila nov prostorski dokument - Dolgoročni plan občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000, »Ljubljana 2000«, ki poudarja predvsem namensko
rabo površin oz. jasno coniranje mesta glede na prevladujočo rabo tal. Tako so bile
opredeljene površine za stanovanjsko gradnjo, centralne dejavnosti, industrijo, prometno
infrastrukturo, zelene in rekreacijske površine in vodovarstvena območja. Na področju
stanovanjske gradnje je tudi v osemdesetih letih prevladoval koncept stanovanjske soseske.
Daleč največja soseska zgrajena v tem obdobju je naselje Nove Fužine, ki je s 13.500
prebivalci tudi največja ljubljanska stanovanjska soseska. Zanjo je značilna prevlada visokih,
štirinajstnadstropnih blokov in velika gostota prebivalstva. Druga največja soseska je bila
zgrajena v Dravljah – Brilejeva ulica, manjše soseske oz. skupine blokov pa še v Draveljski
gmajni – ulica Bratov Babnik, za Bežigradom – Rapova Jama, v Črnučah – Ulica Koroškega
bataljona in Črnuška gmajna, v Trnovem – Trnovski pristan ter na Viču – Žičnica. V samem
mestnem središču so bile zgrajene skupine blokov na Poljanskem nasipu in v Ferantovem vrtu
ter bloki ob Trubarjevi cesti. (Rebernik, 1999)
Po letu 1981 se je rast mestnega prebivalstva začela umirjati. Proces koncentracije
prebivalstva v mestu se je začel zmanjševati v korist urbanizacije širše pokrajine. Ta proces
označuje pojem suburbanizacija. V obdobju med leti 1981 in 1991 je imela Ljubljana indeks
rasti 104 %, naselja v urbaniziranem obmestju pa so v tem obdobju naraščala po stopnji 113
%. Ta naselja so bila pogosto tudi upravno priključena mestu. (Rebernik, 1999) Med leti 1971
je bilo Ljubljani priključenih 13 naselij, po letu 1981 pa kar 26, torej še enkrat toliko. (Rus,
Stanič, 1993) Po letu 1980 se je torej začelo intenzivno odseljevanje mestnega prebivalstva v
okoliška obmestna naselja in je leta 1989 prvič preseglo priseljevanje v mesto. Tako sta v
osemdesetih letih hkrati potekala dva procesa: suburbanizacija ljubljanskega obmestja z
razseljevanjem mestnega prebivalstva in »klasična« urbanizacija s priseljevanjem prebivalstva
iz manj razvitih območij Slovenije in nekdanje skupne države. Skoraj celotna rast prebivalstva
v mestu po letu 1981 je bila torej posledica naravnega prirastka mestnega prebivalstva, saj so
bile priselitve in odselitve prebivalstva številčno tako rekoč izenačene. (Rebernik, 1999)
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Tako obsežno suburbanizacijo je omogočil pojav masovne individualne motorizacije, ki
prispevala k večji mobilnosti prebivalstva. »Zaradi velike mobilnosti se je spremenila tudi
prostorska oblika Ljubljane: razpršena in črna gradnja na obrobju mesta, nastanek območij s
predmestnim tipom pozidave, nizke gostote pozidave (danes komaj 62 prebivalcev / hektar),
slaba izkoriščenost površin in velike potovalne razdalje.« (Bole, 2003)
Kot posledica suburbanizacije je prebivalstvo močno naraščalo predvsem v obmestnih
naseljih oziroma na mestnem obrobju. Za razliko od prejšnjega desetletja se je le ta usmerila
tudi na južno obrobje mesta (Ilovica, Rudnik, Rakova Jelša, Sibirija, Kozarje), nadaljevala se
tudi v naseljih severno od Save (Šmartno pod Šmarno goro, Gameljne, Tacen, Črnuška
Gmajna) in na zahodnem obrobju mesta (Podutik, Kamna Gorica, Glince, Vrhovci in Brdo).
Suburbanizacija je seveda zajela tudi naselja izven območja MOL, ki ležijo izven območja
našega preučevanja. V ožjem urbanem območju, ki v celoti sicer izkazuje upadanje števila
prebivalstva, je prebivalstvo naraščalo le v novozgrajenih blokovskih soseskah: Nove Fužine,
Dravlje – Brilejeva ulica, Črnuče – Ulica Koroškega Bataljona, Nove Stožice, Rapova in
Zupančičeva Jama itd., kamor se je naseljevalo predvsem mlado priseljeno prebivalstvo.
(Rebernik, 1999) V tem desetletju se je v Ljubljani zgradilo 3.688 stanovanjskih stavb s
16.562 stanovanji. (Popis 2002)
Iz podatkov o razvoju prebivalstva in podatkov o gostoti prebivalstva lahko sklepamo, da je
bil prostorski razvoj Ljubljane v osemdesetih letih za linijski promet zelo neugoden. Po eni
strani so se obmestna naselja zelo hitro razvijala, vendar so po drugi strani zaradi nizkih
gostot pomenila slabo gravitacijsko zaledje za javni potniški promet. Bistvo javnega
potniškega prometa je zagotavljanje dostopnosti vsem prebivalcem MOL, kar pa ekonomsko
gledano ni smiselno.
Preureditve sistema linijskega prometa v osemdesetih letih so sledeče. Leta 1980 so namesto
proge 4 uvedli progo 2, ki je povezovala Moste z Novimi Jaršami, še istega leta pa so jo
podaljšali do Letališke. Do Letališke je bila podaljšana tudi proga 7. Nova proga 21 je začela
voziti na relaciji Ruski car – Šlandrova IMP, vendar je bila še istega leta v celoti ukinjena.
Progo 21 so ponovno uvedli leta 1982, ki je odslej vozila od Bavarskega Dvora do Reaktorja.
Progo 12 so skrajšali in je imela končno postajališče na Kolodvoru namesto za Bežigradom,
proga 15 pa je bila iz starega obračališča za Bežigradom preusmerjena na Bavarski Dvor. Prav
tako so progama 10 in 13 končno postajališče iz Bežigrada prestavili in sicer na Kongresni
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trg. Proga 18, ki je prej vozila od Tovarne Lek do Rudnika, je odslej vozila le med Tovarno
Lek in Kinom Šiška. Uvedli so novo progo, številka 22 je povezovala Štepanjsko naselje z
Litostrojem. Leta 1983 so otvorili dve novi progi; progo 17, ki je vozila med Kongresnim
trgom in Fužinami in posebno progo, ki je vozila le poleti ob sobotah in nedeljah med
Kolodvorom in Živalskim vrtom. Proga 20 je dobila novo traso med Stožicami in Fužinami,
proga 17 pa je istočasno prenehala obratovati. Leta 1984 so progo 12 znova preusmerili iz
Kolodvora nazaj za Bežigrad in ponovno uvedli progo 17, ki pa je vozila med Trnovim in
Barjem. Leta 1985 je bila proga 22 podaljšana od Litostroja do Kamne Gorice. Leta 1988 so
ukinili progo 17 (Trnovo –Barje) in progo 19 (Bavarski Dvor – Tomačevo) in namesto njiju
uvedli novo združeno progo 19 (Tomačevo – Barje). (LPP, 2005)
Če smo za obdobje sedemdesetih let ugotovili, da je bila funkcija linijskega prometa
predvsem v tem, da je čim bolje povezala stanovanjska območja, lahko za obdobje
osemdesetih let rečemo, da je bil namen dopolnjevanja omrežja v povezovanju industrijskih
območij, predvsem industrijske cone v Šiški in v Mostah. Poleg tega so seveda povezali z
linijskim prometom glavno mestno območje priseljevanja v tem času, Fužine. S progo do
Barja so v sistem vključili območje južnih obmestnih naselij (Ilovica, Rakova Jelša, Sibirija),
na zahodu so povezali Kamno Gorico. Zanimivo je, da so uvedli občasno linijo do Živalskega
vrta.
Za začetek devetdesetih let je značilno nadaljevanje suburbanizacije, ki je zajela tudi
vzhodno obrobje mesta, kjer je bila do tedaj zelo šibka (Hrušica, Bizovik, Sostro, Zadvor,
Sadinja vas, Spodnji in Zgornji Kašelj, Šmartno ob Savi in podobno). Prebivalstvo narašča
tudi v najmlajših stanovanjskih soseskah (Zupančičeva Jama, posamezni stanovanjski bloki na
Viču in v Šiški, Bežigrajski Dvor). Popolna novost v tem obdobju pa je ponovno naraščanje
prebivalstva ponekod v mestnem središču, prvič po letu 1960. To je najbolj izrazito v Stari
Ljubljani in na Taboru in je posledica stanovanjske obnove in novogradenj. (Rebernik, 1999)
Proti koncu osemdesetih in v devetdesetih letih pa pride v organizirani stanovanjski gradnji do
velikih sprememb. Pobudo za gradnjo in investiranje prevzamejo tržno usmerjena gradbena
podjetja, kar vpliva na večjo skrb za kvaliteto stanovanj in stanovanjskih zgradb ter bivalnega
okolja. Stanovanjska gradnja se bolj prilagodi tržnemu povpraševanju, tako da se začno
graditi tudi nadstandradna stanovanja. Nastaneta soseski Župančičeva Jama in Na Grbi. Druga
značilnost tega obdobja pa je iskanje novih lokacij za stanovanjsko gradnjo v samem mestnem
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središču ali njegovi neposredni bližini. To je seveda pogojeno predvsem s tržnim
povpraševanjem po takšnih lokacijah in pa tudi s konceptom zgostitve mestnega tkiva in
zazidave še prostih zemljišč. Največji takšen kompleks je nastal v severovzhodnem delu
mestnega središča, na opuščenem industrijskem območje. Poleg tega se zaradi tržnega
povpraševanja ponovno okrepi organizirana gradnja enodružinskih vrstnih in atrijskih hiš,
predvsem v Podutiku in na Galjevici. Večje novejše stanovanjske soseske v Ljubljani, ki so
nastali koncem devetdesetih, nekatere pa še vedno nastajajo, so na območju bivše vojašnice
zgrajeni Bežigrajski Dvor, soseska Mostec, soseska Nove Poljane (soseska Nove Poljane 2 bo
predvidoma zgrajena do leta 2007), Nove Stožice, Galjevica – Karlovško predmestje (atrijske
in vrstne hiše) in posamezni manjši stanovanjski kompleksi v mestnem središču (Kapiteljski
vrtovi, Novi Tabor,…) in na mestnem obrobju (Dolgi Most, Brod, Polje, Zalog, Črnuče,…).
Večino lahko uvrstimo v komercialno stanovanjsko gradnjo za trg, gradnjo neprofitnih in
socialnih stanovanj v soseski Nove Poljane pa financira stanovanjski sklad MOL. (Rebernik,
1999) Od leta 1991 do leta 1995 je bilo zgrajenih 2.404 novih stanovanj, od leta 1995 do leta
2000 pa 3.315. (Popis 2002)
Za devetdeseta leta je značilno pomanjkanje prostih in komunalno opremljenih stavbnih
zemljišč v Ljubljani, krčenje industrijskih površin in večanje površin, namenjenih oskrbno –
storitvenim in rekreativnim dejavnostim. Zaradi spremembe ekonomskega in političnega
sistema so številna industrijska podjetja propadla, na njihovem mestu pa so nastala predvsem
oskrbno – storitvena podjetja. Večji pomen kot v samem središču mesta, imajo oskrbno –
storitveni centri na robu mesta, ob mestnih vpadnicah, kar povzroča odvisnost teh dejavnosti
od osebnega motornega prometa. Največja oskrbna središča v Ljubljani so območje Javnih
skladišč (BTC), obrtna cona Vič (med Mestnim Logom in Tržaško cesto), predel ob Dunajski
cesti, oskrbna cona na Rudniku in na Brdu. (Bole, 2003)
Zadnje spremembe omrežja linijskega prometa, od začetka devetdesetih let, so bile pogojene
predvsem z nastajanjem teh oskrbnih centrov, ki pomenijo prometno zelo generativno
dejavnost. Tako so leta 1992 speljali progo 2 od Zelene Jame do Novih Jarš in uvedli progo
17 od Letališke do Fužin. Progo 5 so podaljšali od Kodeljevega do Štepanjskega naselja. Leta
1996 je proga 17 dobila novo traso od Letališke do Kongresnega trga, od leta 2001 pa pelje
mimo Koloseja. Za oskrbno cono na Rudniku so sprva uvedli progo od Rudnika do Leclerca,
vendar so jo leta 2002 ukinili. Leta 2003 so progo 22 preusmerili iz Štepanjskega naselja v
Fužine, progo 21 pa skozi Črnuško gmajno, ki je bila do te spremembe največje strnjeno
64

naselje z veliko gostoto poseljenosti, ki je bilo v celoti oddaljeno več kot 500 metrov od
najbližjega postajališča.. (LPP, 2005) Karti 1 in 2 prikazujeta linije mestnega potniškega
prometa leta 1991 in leta 2005.
Karta 1: Linije mestnega potniškega prometa, stanje 1991.

Vir: Rus, Stanič, 1994, str. 26.
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Karta 2: Linije mestnega potniškega prometa, stanje 2005.

Vir: LPP, 2005.
Razvoj omrežja linijskega prometa od začetka sedemdesetih let je bil po obdobjih različno
intenziven. V sedemdesetih letih, ko je bilo priseljevanje v mesto izredno močno in so se nova
stanovanjska območja hitro širila, se je prilagajal predvsem tej dinamiki. V osemdesetih letih,
ko je bila industrializacija na višku, je linijski promet dopolnjeval svoje omrežje predvsem na
račun povezovanja raznih večjih industrijskih obratov. V devetdesetih letih, z začetkom hitre
terciarizacije, pa je omrežje doživljalo le manjše spremembe. Od takrat dalje se sicer prilagaja
lokacijam teh novih izvorov in ciljev potovanj, vendar ne more konkurirati osebnemu
avtomobilskemu prometu.
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4. STANJE DEJAVNIKOV, KI NAJBOLJ VPLIVAJO NA LINIJSKI
PROMET DANES
V prejšnjem poglavju smo poskušali povezati razvoj linijskega prometa s prostorskim in
prebivalstvenim razvojem Mestne občine Ljubljana. Ugotovili smo, da se je linijski promet
razvijal postopoma, glede na potrebe in v skladu s širjenjem mesta. Čeprav se je omrežje širilo
bolj ali manj stihijsko, je na splošno prebivalcem prostorsko zagotavljalo relativno dobro
dostopnost. Znotraj obravnavanega območja ostajajo danes le redka območja, ki jih linijski
promet ne zajema (Bole, 2003): na skrajnem severozahodnem delu Kozarje, Kosovo polje in
Majlond, na južnem delu skrajni jug Galjevice, na jugozahodnem delu Bizovik, Dobrunje,
Sadinja vas in Podlipoglav ter na severnem delu občine Obirje in Šmartno. V tem poglavju
bomo poskušali prikazati temeljne prostorske značilnosti mesta, stanje cestnega sistema in
prometne razmere ter potovalne navade danes. Ti dejavniki najbolj vplivajo na linijski
promet, zato želimo na podlagi teh ugotovitev poiskati ključne probleme linijskega prometa v
MOL. Kasneje bomo pri vrednotenju linijskega prometa te ugotovitve povezali s prostorskimi
značilnostmi linijskega prometa.
Ljubljana je glavno mesto Republike Slovenije. Mestna občina Ljubljana, ki je nastala leta
1994 iz tedanjih samoupravnih občin, meri 275 km2 in obsega 38 naselij. (Statistični letopis,
2004) Število prebivalcev v MOL je 265.881, od tega v mestnem naselju Ljubljana 248.431.
V Ljubljano se dnevno pripelje okoli 100 tisoč avtomobilov iz območja celotne urbane regije.
(RRALUR, citirano 2005)
Delovno aktivnega prebivalstva s krajem prebivališča znotraj občine je v MOL 114.892, od
tega 99.636 v mestnem naselju Ljubljana. Dodatnih 67.443 pa je dnevnih delovnih migrantov,
ki se vsak dan vozijo na delo v MOL iz drugih občin Slovenije. (Popis 2002; Statistični
letopis, 2004) Povprečni mesečni dohodek na gospodinjstvo v MOL je leta 2003 znašal
približno 270.000 SIT in je bil za okoli 8 % višji kot v širši Ljubljanski urbani regiji. Približno
petina gospodinjstev je brez osebnega avtomobila, polovica gospodinjstev ima en avto,
tretjina pa dva ali več. V širši regiji je gospodinjstev brez avtomobila le 10 %, kar polovica pa
jih ima dva avtomobila ali več. (MOL, 2003)
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Po podatkih Statističnega letopisa 2004 v MOL živi 12.784 dijakov in 14.027 študentov. Po
podatkih Popisa iz leta 2002 je takih, ki živijo v drugih občinah Slovenije, šolajo pa se v MOL
in so dnevni migranti, skoraj 44.000. Predvsem so to migracije iz Domžal, Kamnika, Kranja
in Vrhnike (nad 2000 iz vsake od naštetih občin) in Brezovice, Grosuplja, Ivančne Gorice,
Litije, Logatca, Medvod in Škofje Loke (nad 1000 iz vsake od naštetih občin). Predvidevamo,
da gre predvsem za dijake in študente. Skupaj se v Ljubljani šola nad 70.000 dijakov in
študentov.
Na potrebe po potovanjih vplivajo različne spremenljivke rabe zemljišč, kot so fizična
ločenost dejavnosti, urbane gostote, mešanje rabe zemljišč (dejavnosti), stopnja centralizacije,
velikost in oblika urbanega območja, povezava med rabo zemljišč in prometnim omrežjem.
Vse to vpliva na dolžino in pogostost potovanj, način potovanja in hitrost. (Bole, 2003)
Za zmanjševanje potreb po potovanjih je ugodnejša manjša fizična ločenost in večja
koncentracija dejavnosti. Za večjo uporabo linijskega prometa so primerne višje urbane
gostote (število prebivalcev / število zaposlenih na prostorsko enoto), glede centralizacije pa
je najprimernejši vzorec na ravni mesta koncentracija dejavnosti proti mestnemu središču.
Neugodni posegi v tem smislu so se v Ljubljani začeli v osemdesetih letih, ko so s coniranjem
mestnih površin povzročili fizično ločenost dejavnosti. Obenem se je v tem obdobju začela
urbanizacija širše pokrajine in proces koncentracije prebivalstva v mestu se je začel
zmanjševati. Tako je bila povzročena večja potreba po potovanjih, hkrati pa je gravitacijsko
zaledje linijskega prometa izgubljalo na gostoti. Zaradi disperzne rabe zemljišč je namreč
prišlo do manjšanja števila potencialnih potnikov na prostorsko enoto.
Potreba po ločenih urbanih funkcijah se je v zadnjih desetletjih bistveno spremenila. Vedno
več delovnih mest je na področju storitev, ki so lahko povezana z območjem bivanja. Zato
coniranje površin na delo in bivanje nima več smisla. Coniranje mora zato zamenjati mešana
raba površin. Prav tako so se meje med mestom in podeželjem glede načina življenja začele
brisat, saj se je urbano življenje razširilo tudi na širša suburbana območja. (Šašek Divjak,
2004)
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4.1. Oblika urbanistične zasnove mesta
Suburbanizacija se še vedno intenzivno nadaljuje, mobilnost prebivalstva pa hitro narašča. Za
razvoj mesta je značilna zvezdasta oblika: znotraj obvoznice se je že precej razvilo strnjeno
zazidano mesto, od tod pa se je mesto širilo v obliki petih krakov, v zadnjem obdobju se je
pod vplivom novih prometnic oblikovalo celo sedem razvojnih smeri. Širša ljubljanska
aglomeracija se razvija v somestje. Radialno zasnovano prometno omrežje pa ob hitrem
naraščanju motornega prometa povzroča tudi veliko koncentracijo prometnih tokov v
osrednjem delu mesta, zato se prepustnost prometa slabša. (Šašek Divjak, 2004)
Čeprav vzorec značilne radialno-krakaste oblike mestnega tkiva ni več tako čist, kot je bil v
preteklosti, je še vedno ljubljanska značilnost. V teh razvojnih krakih je še vedno največ
prebivalcev in največ delovnih mest in tudi gostota poselitve in delovnih mest je bistveno
večja kot v drugih območjih. Krakasta zasnova s poudarjeno vlogo mestnega središča
funkcionalno in dejansko ostaja značilnost Ljubljane. (Guzelj, 2001) Takšna oblika
urbanistične zasnove je izrazito neprimerna za osebni avto in hkrati izrazito primerna za
obratovanje visoko zmogljivega linijskega prometa v ključnih razvojnih oseh. (Guzelj, 1991)
Posledica podedovane urbanistične in prometne zasnove mesta, ki je v tradicionalni obliki
neprimerno za množično rabo osebnega avtomobila, a primerno za javni promet je, da z
javnim prometom okoli polovica potnikov potuje v mestno središče, z osebnimi avtomobili pa
približno četrtina. Zato z javnim prometom potujejo predvsem v mestno središče,
avtomobilisti se ga pa izogibajo. V vsakem primeru pa v mestno središče v absolutnem in
relativnem smislu več hodijo Ljubljančani kot okoličani. Za javni promet so torej zanimiva
predvsem potovanja v mestno središče, ki se prazni in je v procesu odmiranja. Za osebni avto
so privlačni predvsem drugi deli mesta, ki se krepijo in so v vzponu. (MOL, 2003)
Leta 1993 je bila izdelana študija Členitev mesta Ljubljane (Rus, Stanič, 1993), v okviru
katere so izdelali tudi karto gostote prebivalcev na hektar po popisnih okoliših za leto 1991
(karta 3). Ugotovili so, da so bile največje gostote v centru mesta in vzdolž Dunajske in
Celovške ceste. Med posameznimi poselitvenimi območji so opazili precejšnje prehode,
bodisi zaradi industrijskih con ali pa zaradi posebnosti gradnje (koncentracije v centrih nekdaj
samostojnih naselij). Na prehodu iz mesta so se gostote znatno znižale. Ugotovili so tudi, da
je Ljubljana v primerjavi z nekaterimi evropskimi mesti redko pozidana.
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Karta 3: Gostota prebivalcev na območju nekdanjih petih ljubljanskih občin leta 1991.

Vir: Rus, Stanič, 1993, str. 46.
V strokovnih podlagah za potrebe Prostorske zasnove MOL (Guzelj, 2001) so analizirali
gravitacijsko zaledje v območju glavnih mestnih vpadnic. To predstavlja 420 metrsko
gravitacijsko zaledje Celovške, Dunajske, Šmartinske, Zaloške, Barjanske, Tržaške, Jurčkove
in mestno središče. Ugotovili so, da je v teh krakih in v mestnem središču skoncentriranih 60
% prebivalcev MOL, 70 % delovnih mest in, da je v tem območju nadpovprečna gostota
pozidave (preglednica 7). (Guzelj, 2001)
Preglednica 7: Ocena gostote pozidave v gravitacijskem območju glavnih vpadnic (gostota
prebivalstva in delovnih mest v 420-metrskem gravitacijskem zaledju)
Območje pozidanih
Delež
Delež delovnih
Gostota pozidave
površin
GRAVIT. OBMOČJE

prebivalstva

mest

št. preb/ha

št. del. mest/ha

60 %

70 %

100

70

40 %

30 %

60

30

GLAVNIH VPADNIC
OSTALA OBM.
Vir: Guzelj, 2001, str. 11.
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Sedanje stanje zahteva sanacijo javnih transportnih sistemov (njihovo učinkovitost,
racionalnost, praktičnost, ustvarjanje prometnih vozlišč), v širšem smislu primerno zgostitev
poselitve, vezano predvsem na razvoj javnega prometa. V okviru študij Urbanističnega
inštituta so razvili model regionalnega mesta – decentralizirani zgostitveni model za
ljubljansko regijo. Ta koncept, ki je bil vključen tudi v pripravo prostorske zasnove MOL,
vključuje dvoje strategij: razvijanje strnjenega mesta in dekoncentrirano zgoščevanje na
suburbaniziraih in podeželskih območjih. (Šašek Divjak, 2004)

4.2. Značilnosti cestnega sistema in prometne razmere
Struktura cest
»Strukturo mestnih cest zaznamujejo v prvi vrsti zvezdasto razporejene vpadnice. Medtem ko
štirje kraki (gorenjski, dolenjski, primorski in štajerski) jasno poudarjajo svoje smeri, pa je
vzhodni krak razpršen na tri vpadnice (Šmartinska, Zaloška, Litijska), ki tudi nimajo
ustreznega zaključka v centru. Enako velja tudi za južni krak (Barjanska). Glavni štirje kraki
se zaključujejo v mestnem središču. Obroč okoli mestnega središča tvorijo Masarykova,
Tivolska, Aškerčeva in Njegoševa, ki ni sklenjena z Roško. Drugi obroč je manj izrazit,
posamezni odseki med seboj niso povezani. Na severu tvorita drugi obroč Topniška in
Drenikova, na zahodu Večna pot, na jugu Cesta v Mestni Log in Jurčkova, na vzhodu
Kajuhova. Tretji obroč tvorijo avtoceste in severna obvozna cesta.« (Blaž, 2001, str. 15)
Kapacitetna ustreznost cest
»Prometne obremenitve na navedeni cestni mreži so že tako velike, da na kritičnih odsekih
redno prihaja do preseganja kapacitet in zastojev. To predvsem velja za mestno središče, prvi
obroč ter delih vpadnic blizu centra. Izven tega je kritični odsek Celovške med obvoznico in
Šentvidom. Avtocestni sistem v glavnem ustreza, presežena pa je kapaciteta zahodne
obvoznice, ki bo potrebovala tretje pasove. Zgostitve nastajajo tudi na glavnih priključkih na
AC.« (Blaž, 2001, str. 15, 16)
Cestna mreža v okviru trajnostnega razvoja
»Glavna težava na področju cest je danes preobremenjenost infrastrukture in nedograjenost
cestnega omrežja. Ker kapacitet infrastrukture ni možno v nedogled povečevati, je treba
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ustvariti pogoje za spremembo izbora prometnega sredstva. Trajnostni razvoj in uvedba
sodobnega, zmogljivega in kakovostnega javnega prometa bosta prinesla več potovanj z
javnimi prometnimi sredstvi in nekoliko manj z osebnimi avtomobili.
V skladu z zasnovo javnega prometa je treba omejevati motorni promet v mestnem središču,
pospeševati razvoj javnega prometa na vpadnicah. Hkrati je treba dograjevati cestno mrežo
tako, da se zagotovi sistem koncentričnih obročev, ki bi imela funkcijo distribucije prometa
po obodu.« (Blaž, 2001, str. 16)
Prometna ureditev in mesto
Sedanja prometna ureditev, ko je tako rekoč edino kakovostno prometno sredstvo osebni avto,
pospešuje disperzni vzorec poselitve, razvoj mesta med kraki in slabi mestno središče.
Krakasta zasnova je izrazito neprimerna za osebni avto. Zato se največje težave in največja
nemoč tega prometnega sredstva kaže prav v mestnem središču, kjer se v največji meri pokaže
neskladje med podedovano urbanistično zasnovo mesta in množično rabo osebnega
avtomobila. Dodatno težavo predstavlja izrazito neuravnotežen razvoj mesta proti severu in
zanemarjen razvoj proti jugu, kar mestno središče prostorsko in funkcionalno vse bolj potiska
na obrobje. V prometnem oziru je severni del mesta preobremenjen, južni pa ima še
prostorske kapacitete. (Guzelj, 2001)
Prometne obremenitve
Danes se z mestnim linijskim prometom opravi okoli 138.000 potovanj / dan. Po oceni
strokovnjakov bi se z uvedbo boljše ponudbe do leta 2020 količina potovanj povečala na okoli
208.000. Napovedi prometa kažejo, da bi prometne obremenitve leta 2020 na Celovški cesti
dosegle vrednost 70.000 – 75.000 potnikov na dan v obe smeri, na Dunajski 65.000 – 70.000,
na Šmartinski 20.000 – 25.000, na Zaloški 35.000 – 40.000, na Barjanski 35.000 – 40.000, na
Jurčkovi približno 15.000 in na Tržaški cesti 50.000 – 65.000. Najmanj obremenjena sta
Šmartinski krak in potek po Jurčkovi cesti. Največje vrednosti so dosežene v mestnem
središču in znašajo 85.000 – 95.000 potnikov na dan v obe smeri. (Guzelj, 2001)
V študiji o cestah (Blaž, 2001) so ugotovili, da, če bi se nadaljevala dosedanja smer razvoja
prometa, bi se na mestnih cestah kljub izgradnji in razširitvi nekaterih cest vozne hitrosti tako
zmanjšale, da bi bilo mestno jedro, predvsem pa mestno središče, praktično nedostopno tako z
osebnim avtomobilom kot z javnim prevozom. Kapaciteta ključnih mestnih križišč je že danes
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prekoračena. Dodatna širitev cest in parkirišč bi pritegnila dodatni promet in čez čas bi bila
prepustnost spet prekoračena.

4.3. Izbira prometnega sredstva in potovalne navade
V Sloveniji je bilo leta 1998 registriranih skoraj 940.000 motornih vozil. V obdobju od leta
1990 so imela največjo rast osebna vozila, v povprečju 4,1 % na leto, kar je več, kot je znašala
rast bruto družbenega proizvoda. Stopnja motorizacije je na ravni nekaterih visoko razvitih
držav (Švedska, Danska), čeprav je BDP skoraj trikrat nižji, kot v teh deželah. (Bensa, 2000)
Leta 2003 je bilo v Sloveniji registriranih skoraj 890.000 samo osebnih avtomobilov, od tega
jih je bilo več kot 55.000 registriranih prvič. (Statistični letopis 2004) Strošek mestnega tipa
vožnje znaša z osebnim avtomobilom 51 SIT/potniški kilometer, z avtobusom pa 30
SIT/potniški kilometer. (Bensa, 2000)
Stopnja motorizacije nenehno narašča, tako da smo imeli v Sloveniji leta 2000 že 2,2
prebivalca / avto. (Guzelj, 2001) Stopnja motorizacije v MOL je bila leta 2003 0,53
avtomobila / prebivalca in je bila za 20 % nižja kot v širši LUR. (MOL, 2003) Tudi mobilnost
prebivalstva nenehno narašča in znaša že 2,4 potovanja na prebivalca, kar pomeni, da imamo
skoraj takšno mobilnost kot nemška mesta. (Guzelj, 2001) Število potovanj z osebnimi
avtomobili raste, število potovanj z javnim prometom pa se močno zmanjšuje. Taka razvojna
smer je bila za zahodno Evropo značilna do sredine sedemdesetih let. (Guzelj, 1995)
Preglednica 8 prikazuje rast osebnega motornega prometa v okviru MOL. Od leta 1994 do
leta 1998 se je število potovanj z osebnim avtomobilom podvojilo, do leta 2020 pa naj bi se
povečalo še za 45 %. (Blaž, 2001)
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Preglednica 8: Rast osebnega motornega prometa v okviru MOL v letih 1994 in 1998 in
napoved za 2020 pri nadaljevanju sedanje razvojne smeri.
Število potnikov z osebnimi vozili na dan
Primestni promet

Mestni promet

Skupaj

1994

127.000

270.000

397.000

1998

254.300

494.200

748.300

2020

393.100

685.700

1.078.800

Vir: Blaž, 2001 str. 11.
V MOL prebivalec opravi povprečno 3,11 potovanj na delovni dan, kar je za četrtino več kot
prebivalec širše urbane regije. V primerjavi z letom 1994 se je do leta 2003 mobilnost v MOL
povečala za okoli 20 %. Ugotovljeno je tudi, da mobilnost narašča s starostjo, po 65. letu pa
spet upade in, da so zaposleni bolj mobilni kot nezaposleni. (MOL, 2003)
Potovalne navade so splet zelo različnih dejavnikov in so odvisne od socialno-ekonomskih,
prostorskih, upravno-političnih pa do iracionalnih duševnih dejavnikov. Ljubljana naj bi tako
bila le še eno od številnih srednjeevropskih mest, ki doživlja spremembe potovalnih navad
predvsem zaradi spremembe ekonomskega in političnega sistema in s tem povezane
spremembe v načinu življenja. (Bole, 2003) »Potovalne navade predstavljajo način, kako se
prevažamo, pogostost poti in vsakodnevno potovalno razdaljo. Poleg oblikovanja cestnega
omrežja in sploh prometa vpliva na naše transportne navade še mnogo faktorjev: cena
bencina, dostopnost avtomobilov, stroški parkiranja, čas prevoza, kakovost javnega transporta
idr. Vendar so urbani tlorisni vzorci in oblikovanje zemljišča osnova za dolžino poti, porabo
časa in izračun potrebnih investicij.« (Šašek Divjak, 2002, str. 38)
V Študiji potovalnih navad po gospodinjstvih v Ljubljanski regiji (Žura, 2000), ki je bila
izvedena leta 1998 in 1999 so med drugim preučevali namen potovanj (graf 1) in izbiro
prometnega sredstva (graf 2). Izbira prometnega sredstva je pokazatelj, ki je odvisen tako od
namena potovanja, socialno-ekonomskega stanja gospodinjstva kot tudi od faktorjev, na
katere anketiranec ne more vplivati. Avtobus kot prevozno sredstvo je bil uporabljen v 15 %
potovanj. Število potovanj kot voznik osebnega vozila (50 %) in število potovanj kot sopotnik
v osebnem vozilu (20 %) pokaže zasedenost oziroma število potnikov v osebnem vozilu 1,5.
Pri primerjavi izbire prometnega sredstva glede na namen potovanja se je izkazalo, da se
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večina potovanj v službo opravi z osebnim prevoznim sredstvom, medtem ko se večina
potovanj v šolo opravi z javnim prevoznim sredstvom.
Graf 1: Namen potovanj.
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Vir: Žura, 2000, str. 84.
Graf 2: Izbira prometnega sredstva.
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Vir: Žura, 2000, str. 84.
V raziskavi Prognos/TTI leta 2000 so ugotovili, da prebivalci Ljubljane, ki se vozijo v center
na delo, za vožnjo bolj uporabljajo mestni javni promet (avtobuse) kot prebivalci, ki delajo
izven mestnega centra (razmerje 33:10). Najbolj se poslužujejo osebnega avtomobilskega
prometa prebivalci, stanujoči izven Ljubljane in, ki ne delajo v središču mesta (88 %). (Bole,
2003)
Najnovejša raziskava potovalnih navad na preučevanem območju je bila narejena leta 2003 po
naročilu MOL (MOL, 2003). Na podlagi ankete po gospodinjstvih so ugotovili socio75

ekonomski položaj prebivalcev MOL in regije in njihove sedanje prometne navade ter smer
razvoja. Rezultati te ankete so za nas še posebej uporabni zato, ker ločeno obravnavajo
potovalne navade prebivalcev znotraj preučevanega območja, ki se pogosto relativno zelo
razlikujejo od potovalnih navad prebivalcev širše regije ali celo države. V nadaljevanju
povzemamo nekaj ugotovitev te raziskave.
Prebivalci MOL opravijo okoli 70 % vseh potovanj v MOL, 30 % pa okoličani, ki se vozijo v
Ljubljano in nazaj.
1. Število potovanj na delovni dan po prevoznih sredstvih znotraj MOL ter v MOL in iz nje
Od vseh potovanj z avtomobili v MOL jih približno dve tretjini opravijo prebivalci MOL sami
(graf 3). Potovanj z javnim prometom je bistveno manj kot potovanj z osebnimi avtomobili,
od vseh potovanj z javnimi prometnimi sredstvi pa jih 80 % opravijo prebivalci MOL (graf 4).
Graf 3: Delež potovanj na delovni dan znotraj MOL ter v MOL in iz nje (prometno sredstvoavto)

39%

61%

regija - MOL regija
MOL - MOL

Vir: MOL, 2003.

76

Graf 4: Delež potovanj na delovni dan znotraj MOL ter v MOL in iz nje (prometno sredstvojavni promet)

20%
regija - MOL regija
MOL - MOL
80%

Vir: MOL, 2003.
2. Delež potovanj po namenu v MOL
V Mestni občini Ljubljana se sedaj z namenom delo in šola opravi le 34 % vseh potovanj, 67
% je pa nedelovnih, kar je razvidno iz grafa 5. Delež nedelovnih potovanj se bo v prihodnje še
povečal, saj je povezan z naraščajočo življenjsko ravnijo in z življenjskim slogom, ki se vse
bolj uveljavlja. Leta 1994 je npr. v Mestni občini Ljubljana delež nedelovnih potovanj znašal
samo 58 %. V zadnjih devetih letih se je torej delež teh potovanj povečal za 16 %.
Graf 5: Delež potovanj po namenu.
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Vir: MOL, 2003.
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Graf 6: Delež potovanj glede na prometno sredstvo (modal split).
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Vir: MOL, 2003.
Graf 6 kaže, da se v Mestni občini Ljubljana sedaj okoli 58% vseh potovanj opravi z avtom, z
javnim prometom pa samo še 13%. S kolesom se sedaj opravi okoli 10% potovanj, 19% pa
peš.
Graf 7: Število potovanj na prebivalca leta 1994 in 2003 na območju MOL.

Vir: MOL, 2003.
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Graf 8: Delež potovanj po namenih in prometnih sredstvih – MOL (drugo = osebni opravki,
nekoga prepeljati, obisk restavracije).

Vir: MOL, 2003.
Primerjava med leti 1994 in 2003 na grafu 7 kaže, da se je v tem času raba osebnega
avtomobila povečala kar za 52 %, raba kolesa se je povečala za 20 %, ljudje za 7 % manj
hodijo peš in kar za okoli 30 % manj uporabljajo javni promet. Raba osebnega avtomobila se
torej hitro povečuje, raba javnega prometa pa zmanjšuje. Avto se najpogosteje uporablja za
prevoz na delo in za službene namene. Visok delež rabe osebnega avtomobila pri prostočasnih
dejavnostih in nakupih je posledica nastanka nakupovalnih središč in s tem v zvezi
spremenjenega sloga življenja. Leta 1994 je bilo v Mestni občini Ljubljana z avtom
opravljeno 58 % potovanj na delo in 30 % za nakupe. Raba avtomobila za potovanja na delo
se je od leta 1994 do sedaj povečala za 14 %, za nakupe pa kar za 78 %.
Glede na to, da avto vse bolj postaja skorajda nezamenljivo prometno sredstvo, se tudi
povprečna zasedenost nekoliko povečuje. V Mestni občini Ljubljana zasedenosti avtomobila
znaša 1,34, leta 1994 je bila 1,28. To je posledica dejstva, da se povečuje delež nedelovnih in
nešolskih voženj, kjer je zasedenosti avtomobilov večja kot pa pri delovnih, šolskih in
poslovnih vožnjah.
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V anketi, ki jo je izvedlo podjetje LPP med člani gospodinjstev starejših od 16 let, so
ugotovili, da dober del anketirancev storitve javnega podjetja LPP uporablja le nekajkrat letno
(40,5 %), približno petina jih uporablja mesečno, tedensko jih uporablja slabih 15 odstotkov,
četrtina pa je dnevnih uporabnikov. Med tistimi, ki storitve uporabljajo najpogosteje, torej
dnevno, je največ žensk, ljudi, starih do 30 let (sledijo tisti nad 60 let), ljudi z dokončano
osnovno šolo ali manj (sledijo tisti z dokončano srednjo šolo), ljudi s prihodkom do 100.000
SIT na gospodinjstvo mesečno. (LPP, 2005)
V raziskavi Integrated transport demand management je podjetje Prognos/TTI leta 2000
ugotovilo, da mestni linijski promet uporabljajo predvsem potniki, ki si osebnega prevoznega
sredstva ne morejo ali ne smejo privoščiti (šolarji in starejši ter ekonomsko šibkejši sloji). Več
kot polovica potnikov (51 %) je šolarjev, dijakov in študentov, tretjina (33 %) uporabnikov
linijskega prometa potuje na delo, 11 % drugam in 4 % po nakupih. (Bole, 2003)

4.4. Povzetek in identifikacija ključnih problemov
Ljubljana je med drugim veliko zaposlitveno in izobraževalno središče. Delovno aktivnih je
skoraj 115.000 ljudi, ki stanujejo znotraj MOL, skoraj 100.000 od teh jih stanuje v samem
mestu. Več kot 67.000 ljudi se vsak dan pripelje v MOL na delo iz drugih občin. Poleg
delovnih migrantov se v Ljubljano vsakodnevno pripelje tudi skoraj 44.000 dijakov in
študentov.
Konec devetdesetih let je bilo ugotovljeno, da se večina potovanj v službo opravi z osebnim
prevoznim sredstvom, medtem ko se večina potovanj v šolo opravi z javnim prevoznim
sredstvom. Na splošno se 70 % potovanj opravi z osebnim avtomobilom, le 15 % pa z
avtobusom. Število potovanj z osebnimi avtomobili raste, število potovanj z javnim
prometom pa se močno zmanjšuje.
Ljubljana ima značilno radialno-krakasto oblike mestnega tkiva. V teh krakih in v mestnem
središču je skoncentriranih 60 % prebivalcev MOL, 70 % delovnih mest, v tem območju je
nadpovprečna gostota pozidave. Takšna oblika urbanistične zasnove je izrazito neprimerna za
osebni avto in hkrati izrazito primerna za obratovanje visoko zmogljivega linijskega prometa
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v ključnih razvojnih oseh. Radialno zasnovano prometno omrežje pa ob hitrem naraščanju
motornega prometa povzroča tudi veliko koncentracijo prometnih tokov v osrednjem delu
mesta, zato se prepustnost prometa slabša.
Sedanja prometna ureditev, ko je tako rekoč edino kakovostno prometno sredstvo osebni avto,
pospešuje disperzni vzorec poselitve, razvoj mesta med kraki in slabi mestno središče.
Prometne obremenitve so že tako velike, da na kritičnih odsekih redno prihaja do preseganja
kapacitet in zastojev. To predvsem velja za mestno središče, prvi obroč ter delih vpadnic blizu
centra. Izven tega je kritični odsek Celovške med obvoznico in Šentvidom. Glavna težava na
področju cest je danes preobremenjenost infrastrukture in nedograjenost cestnega omrežja.
Delež nedelovnih potovanj se naglo povečuje, kar je povezano z naraščajočo življenjsko
ravnijo in z življenjskim slogom, ki se vse bolj uveljavlja. Visok delež rabe osebnega
avtomobila pri prostočasnih dejavnostih in nakupih je posledica nastanka nakupovalnih
središč in s tem v zvezi spremenjenega sloga življenja. Leta 1994 je bilo v Mestni občini
Ljubljana z avtom opravljeno 58 % potovanj na delo in 30 % za nakupe. Raba avtomobila za
potovanja na delo se je od leta 1994 do leta 2003 povečala za 14 %, za nakupe pa kar za 78 %.
Kljub temu, da je ugotovljena relativno dobra dostopnost do linijskega prometa, je njegova
uporaba izredno majhna. Sedanji linijski sistem je neučinkovit predvsem zaradi tega, ker v
prometni ureditvi ni obravnavan prednostno. Seveda na njegovo uporabo vpliva tudi veliko
drugih dejavnikov, ki niso vezani na prostor. Zelo pomembni dejavniki so integriranost
sistema, udobnost, modernost, cena in drugi, vendar se bomo v nadaljnjem vrednotenju
posvetili predvsem dejavnikom, katerih vzroki za probleme izhajajo iz prostora. Ti dejavniki
so orientirani predvsem na prostorsko in časovno dostopnost, ki jo linijski promet zagotavlja.
Iz tega stališča lahko identificiramo naslednja izhodišča, ki se tičejo linijskega prometa v
MOL in jih bomo upoštevali pri vrednotenju linijskega prometa:
•

ugodna urbanistična zasnova

•

presežena kapaciteta glavnih mestnih vpadnic in zato nizke potovalne hitrosti

•

neugoden modal split pri dnevnih delovnih migracijah

•

naraščanje števila potovanj, predvsem prostočasnih
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•

zaostajanje v razvoju linijskega prometa; planirana nadgradnja sistema se ne
uresničuje.

Ravno razvoj linijskega prometa mimo planov oziroma bolje rečeno zaostanek v razvoju, se
nam zdi največji problem na področju linijskega prometa v MOL. O planiranem visoko
zmogljivem linijskem prometu do sedaj v tem delu še nismo govorili. V Prostorski zasnovi
MOL, ki je temeljni dokument za nov Prostorski plan MOL (oziroma Strategijo prostorskega
razvoja), pa je jasno opredeljeno, da bo nov temeljni nosilec mestnega javnega prometa tirni
sistem. Podrobni načrti za izgradnjo mestne železnice so bili narejeni že v začetku
devetdesetih let. Trase radialnih koridorjev mestne železnice so bile izbrane na podlagi
naslednjih kriterijev (Guzelj, 2001):
•

število prebivalcev v neposrednem gravitacijskem zaledju

•

gostota prebivalcev in delovnih mest v neposrednem zaledju

•

dostopnost do pomembnih mestnih točk

•

spodbuda razvoja določenih mestnih območij

•

vključevanje posrednega gravitacijskega zaledja z možnostjo navezovanja
napajalnih in drugih avtobusnih linij in z možnostjo organiziranja sistema
P&R (parkiraj in se pelji)

•

možnost podaljšanja tras v regijo.

Ključna sta bila prva dva kriterija, drugi pa so bili dopolnilni. V gravitacijskem zaledju tras
naj bi bilo vsaj 23.500 prebivalcev ali / in vsaj 160 do 250 prebivalcev in delovnih mest na
hektar. Po teh dveh kriterijih je uvedba mestne železnice upravičena na naslednjih vpadnicah:
Celovška cesta, Dunajska cesta, Šmartinska cesta, Zaloška cesta, zgornji del Barjanske ceste,
Tržaška cesta. Ob Celovški, Dunajski, Zaloški in zgornjem delu Barjanske ceste imamo
dovolj prebivalcev v gravitacijskem zaledju. Šmartinska in Tržaška cesta imata v svojem
gravitacijskem zaledju skoraj toliko delovnih mest kot prebivalcev, zato je uvedba mestne
železnice tu upravičena po kriteriju gostote prebivalcev in delovnih mest. Potek po Šmartinski
cesti poleg tega navezuje še Žale. Potek po južnem delu Barjanske ceste je upravičen z
možnostjo organiziranja sistema P&R in z razvojno spodbudo tega območja. Potek po
dolenjski železniški progi ali po Jurčkovi cesti je prav tako upravičen z možnostjo
organiziranja sistema P&R in z razvojno spodbudo, poleg tega pa še z možnostjo podaljšanja
v regijo. Dolenjski krak je zasnovan variantno. Potek po Jurčkovi cesti omogoča dobro
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navezavo oskrbnega centra na Rudniku. Mestna železnica se konča na robu mesta, odtod pa je
na nekaterih krakih možna podaljšava v regijo. Končna postaja trase na Celovški cesti je v
Stanežičah, kjer je predvidena nova pozidava (predvidena je podaljšava v regijo), na Dunajski
je končna postaja na Ježici (predvidena je podaljšava v regijo), na Šmartinski ob severni
obvoznici, na Zaloški ob Cesti 30. avgusta, na dolenjski železniški progi ali na Jurčkovi cesti
na Rudniku (predvidena je podaljšava v regijo), na Barjanski ob južni obvoznici in na Tržaški
pri Dolgem Mostu (predvidena je podaljšava v regijo). Samostojne avtobusne linije bodo
potekale po tistih mestnih vpadnicah, kjer uvedba mestne železnice ni upravičena. To so:
Litijska cesta, Dolenjska cesta , Škrabčeva cesta skozi Rožno dolino. Poleg tega pa še tam,
kjer preširoko gravitacijsko zaledje ne omogoča celotnega pokrivanja mestnega kraka samo z
mestno železnico. (Guzelj, 2001) Zasnovo prometnega sistema prikazuje karta 4.
Karta 4: Zasnova prometnega sistema v MOL.

Vir: Prostorska zasnova, 2002, str. 15.
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V Prostorski zasnovi so predvideni tudi številni novi projekti oziroma gradnje, katerih
lokacija je izbrana s predpostavko, da imajo z izgradnjo opisanega sistema linijskega prometa
dober dostop do mestnega javnega prometa. Območja predvidenih projektov prikazuje karta
5. Leta 2001 je Blaž v študiji o cestah na območju MOL, ki predstavlja strokovno podlago za
Zasnovo prostorskega plana ugotovil, da »večjo težavo kot veljavni plan povzročajo mimo
plana uresničene parcialne spremembe namembnosti površin, ki siromašijo mestno središče.
Veliko dejavnosti se namreč seli v nekdanje industrijske cone na obrobje mesta, kjer prostor
predstavlja manjši strošek kot v mestnem središču (BTC, velika nakupovalna središča). To
ruši tradicionalno urbanistično strukturo mesta in ogroža uveljavitev mestne prometne politike
v smislu trajnosti razvoja.« (Blaž, 2001, str. 11)
Karta 5: Pomembnejša razvojna območja v MOL.

Vir: Prostorska zasnova, 2002, str. 22.
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Po prvotnih planih bi bila realizacija mestne železnice razdeljena v tri etape. Prva etapa
predstavlja obdobje od 1996 do 2000, druga od 2001 do 2005, tretja pa od 2006 do 2010.
(Guzelj, 1991) Do danes se na tem področju ni naredilo nič oziroma je šel razvoj celo v drugo
smer – zemljišča, ki so bila rezervirana za mestno železnico, so se namenila drugi rabi.
Investicija za izgradnjo tega sistema je ogromna in odvisna predvsem od države. V osnutku
Odloka o Proračunu MOL za leto 2005 (Ljubljana, 2005) pa ugotavljajo, da bi samo za
pozitivno poslovanje LPP potrebovali skoraj milijardo višjo subvencijo, za modernizacijo
voznega parka pa nekaj milijard dodatnih sredstev, ob tem pa se sredstva nenehno znižujejo.
Zato sklepamo, da tudi v bližnji prihodnosti mestna železnica še ne bo uresničena. Ker so na
drugi strani projekti, ki jih predvideva Zasnova prostorskega razvoja MOL odvisni lahko zgolj
od investicij tržno usmerjenih podjetij, je veliko bolj verjetno, da se investitor prej ali slej
najde in do uresničitve teh projektov pride.
Glede na vse ugotovitve lahko zaključimo, da imamo v MOL situacijo, ko obstajajo na eni
strani dobri plani tako prostorskega razvoja kot razvoja linijskega prometa, ki pa so zgolj
teoretični. Na drugi strani imamo praktično neučinkovit sistem linijskega prometa, kar pa ni
posledica samega sistema, temveč bolj celotne prometne situacije. Zanima nas, kakšna
situacija na področju linijskega prometa bi nastala, če bi bili v prihodnosti prostorski plani
uresničeni le delno in sicer tako, da se linijski promet ne bi nadgradil, načrtovani projekti pa
bi se vseeno uresničili oziroma kako bi v takšni situaciji obstoječi linijski promet zagotavljal
ustrezno raven storitve oziroma kako bi takšen razvoj spremenil stanje na področju linijskega
prometa.
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5. METODOLOGIJA
V prejšnjih poglavjih tega dela smo se poslužili uveljavljene metodologije, ki zajema
naslednje faze:
1. opis dosedanjega razvoja in pregled študij
2. ugotovitev sedanjega stanja
3. ugotovitev ključnih problemov
4. opredelitev možne variante nadaljnjega razvoja.
V naslednjem poglavju so na podlagi možnega scenarija nadaljnjega razvoja vrednotene
prostorske in časovne značilnosti linijskega prometa. V prvem delu je vrednotena prostorska
dostopnost linijskega prometa, v drugem delu časovna dostopnost in v tretjem linijska
struktura. Pri vsakem delu smo najprej preučili splošno stanje linijskega prometa v MOL na
posameznem področju, nato pa izvedli vrednotenje glede na izbrane projekte. Na karto
zasnove razvojnih območij in projektov v MOL smo vnesli lokacije postajališč, frekvence
postajališč, vozne hitrosti na vpadnicah, lokacije rumenih pasov in linijsko strukturo
linijskega prometa. Podatke smo obdelali s pomočjo programa ArcView GIS.
V prvem delu smo od postajališč linijskega prometa odmerili radij 500 metrske oddaljenosti z
buffer metodo, ki sloni na evklidski razdalji. Za proučevanje prostorske dostopnosti v analizi
povpraševanja po storitvi javnega potniškega prometa (Paliska, Drobne, Fabjan, 2002)
obstajajo še network-ratio metoda, izboljšana network-ratio metoda, podrobnejše metode, ki
slonijo na mrežnih analizah in t.i. »nova metoda«. Vse te metode slonijo na mrežnih analizah
in zahtevajo veliko več podatkov ter se zato uporabljajo za preučevanje dostopnosti na »mikro
nivoju«. Za lokacije izbranih projektov smo nato določili tri razrede in območja razdelili
glede na to, ali so povsem znotraj, delno izven ali pa povsem izven 500 metrske dostopnosti.
V drugem delu smo pri časovnih značilnostih upoštevali frekventnost posameznih linij v času
jutranje konice (med 7. in 8. uro zjutraj), potovalne hitrosti v času jutranje konice na glavnih
mestnih cestah in lokacije rumenih pasov. Zaradi časovnega intervala jutranje konice smo
upoštevali potovanja proti središču mesta. Za vse ceste, kjer potekajo linije linijskega prometa
nismo imeli podatkov o hitrostih in smo tam upoštevali največje hitrosti. Študija merjenja
potovalnih časov je namreč namenjena ugotavljanju problematičnih točk, kjer v prometnih
konicah nastajajo zastoji, zato smo predvidevali, da na cestah, kjer merjenje ni bilo izvedeno,
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do problemov glede hitrosti ne prihaja. Frekventnost in hitrost smo razdelili v tri razrede,
izdelali matriko vrednotenja (preglednica 12) in za lokacije izbranih projektov določili
njihovo časovno dostopnost v treh razredih.
Pri linijski strukturi smo izhajali iz lokacij izbranih projektov in najprej ugotovili, do katerih
linij imajo neposreden dostop. Nato smo za vse te linije ugotovili katere dele mesta
povezujejo in tako določili dostopnost znotraj strukture mesta, ki jo zagotavlja linijski promet
z direktno vožnjo. Glede na izbrane projekte smo nato subjektivno ocenili, ali je povezava
dobra, srednja ali slaba. Pri tem smo upoštevali potrebe, ki izhajajo iz rabe tal posameznih
projektov (stanovanjska območja smo na primer uvrstili v razred dobre povezanosti že, če je
bila zagotovljena direktna povezava s središčem mesta). Tako smo zopet dobil lokacije
izbranih projektov, razdeljene v tri razrede.
Na koncu smo združili rezultate posameznih vrednotenj in dobili končno karto, na kateri so
načrtovani projekti razdeljeni v osem razredov, glede na to, kako dobro prostorsko in časovno
dostopnost ter linijsko povezanost zagotavlja linijski promet tem lokacijam. Ključni se nam je
zdel kriterij dostopnosti, zato smo ga obravnavali prioritetno. Na podlagi rezultatov prostorske
dostopnosti smo nato obravnavali linijsko strukturo in kot zadnjo časovno dostopnost. Te
razrede smo nato prikazali na končni karti (karta 13).
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6. VREDNOTENJE LINIJSKEGA PROMETA
6.1. Prostorske značilnosti linijskega prometa
Bole (Bole, 2003) definira naslednje prostorske značilnosti linijskega prometa v Ljubljani:
dostopnost in pokritost linijskega prometa, linijska in časovna struktura linijskega prometa,
potovalna hitrost in potovalni časi in ugotavlja, da je najpomembnejši prostorski dejavnik, ki
vpliva na uporabo in razvoj linijskega prometa dostopnost oziroma pokritost območja s
postajališči. V Ljubljani imajo najboljši dostop do postajališč mestno središče, Bežigrad s
Savskim naseljem, Zeleno Jamo, Stožicami in Ježico ter Spodnja in Zgornja Šiška. Tu je delež
prebivalstva znotraj 500-metrskega pasu 100 %. 98 % pokritost imajo Kodeljevo in Štepanja
vas, Rožna dolina, Trnovo, Prule, Mestni Log in Murgle. Najslabše so pokrite Rakova Jelša,
Črna vas in Sibirija, saj je delež prebivalstva znotraj 500-metrskega pasu le 25 %. Med slabo
pokrite spadajo še Črnuče z Gameljami in Podgorico (69 % pokritost), Polje, Kašelj, Slape,
Sostro, Vevče (70 % pokritost) in del Viča, Brdo, Vrhovci in Kosovo polje (72 % pokritost).
Černe ugotavlja (Černe, 2002), da sta tudi prostorska in časovna dostopnost do posameznih
funkcij v mestu razmeroma ugodni. »Analiza dostopnosti do posameznih funkcij vzdolž prog
mestnega avtobusnega prometa v oddaljenosti 500 m od avtobusnih postaj mestnega prometa
po posameznih avtobusnih progah kaže, da je število različnih funkcij, ki so dostopne z
mestnim potniškim prometom, razmeroma veliko.« (Černe, 2002)
Mreža linijskega prometa pokriva čez 92 % urbano poseljenega območja MOL in gosto
naseljenih urbanih območij, naselja, ki bi bila oddaljena od najbližjega postajališča linijskega
prometa več kot 500 metrov, skoraj ni . Za celotno pokritost MOL-a je potrebno z mrežo
JMPP povezati predvsem naslednja mestna naselitvena območja:
•

Gunclje-Dvor-Stanežiče

•

Dolnice-Glince

•

Kleče

•

Črnuška gmajna

•

Dobrava

•

Obrije-Jarše

•

Spodnja Zadobrova

•

Podgorica
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•

Zgornji Kašelj

•

Zgornja Hrušica-Spodnja Hrušica-Bizovik-Dobrunje

•

Črna vas

•

Sadinja vas-Podlipoglav-Mali Lipoglav

•

Tuji Grm

•

Jurčkova cesta

•

Kosovo polje-Kozarje-Majland. (LPP, 2004)

Na podlagi analize poteka prog linijskega prometa in poselitve Ljubljane so na LPP (LPP,
2004) ocenili, da javni mestni potniški promet po kriteriju 500 m oddaljenosti od najbližjega
postajališča ni dostopen nekaj manj kot 7 % prebivalcev MOL, kar prikazuje preglednica 9.
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Preglednica 9: Naselja s številom prebivalcev, ki so od najbližjega postajališča linijskega
prometa oddaljena več kot 500 metrov.
Naselje
- Gunclje-Dvor-Stanežiče
- Dolnice-Glince
- Kleče
- Črnuška gmajna
- Dobrava
- Obrije-Jarše
- Spodnja Zadobrova
- Podgorica
- Zgornji Kašelj
- Zgornja Hrušica-Spodnja Hrušica-Bizovik-Dobrunje

Ocena št.
Št.
prebivalcev prebivalcev
za naselje
območja
2390 (2)
1.500
3435 (3)
1.000
934 (4)
250
2339 (5)
2.000
400
400
2057 (6)
250
3059 (7)
600
400
400
4236 (8)
1.200
3150
3.150

Delež
po
oceni
0,58%
0,39%
0,10%
0,77%
0,15%
0,10%
0,23%
0,15%
0,46%
1,22%

- Črna vas
- Sadinja vas-Podlipoglav-Mali Lipoglav
- Jurčkova cesta
- Kosovo polje-Kozarje-Majland

Skupaj:
LJUBLJANA SKUPAJ:

1150
5774
1865
31.189
258165

(9)

1.150
3.500
1.865
17.265

(2) -

Skupaj z Vižmarji in Mednim

(6) -

Skupaj s Tomačevim

(3) -

Skupaj s Podutikom in Krivcom

(7) -

Skupaj z Zgornjo Zadobrovo, Sneberjem in Novim Poljem

(4) -

Skupaj s Savljami

(8) -

Skupaj s Spodnjim Kašljem in Vevčami

(5) -

Skupaj z Dobravo

(9) -

Skupaj z Galjevico, Londonom, Ilovico in Peruzzijevo

0,45%
1,36%
0,72%
6,69%

Vir: LPP, 2005.
V tem delu smo prostorsko vrednotenje linijskega prometa omejili na odnos do izbranih
načrtovanih projektov, ki jih prikazuje karta 6. Projekte smo izbrali po subjektivni presoji
glede na to, kateri so se nam zdeli najbolj odvisni od linijskega prometa oziroma za lociranje
katerih je bližina linijskega prometa še posebej pomembna. Od postajališč linijskega prometa
smo odmerili radij 500 metrov in ugotovili kakšno prostorsko dostopnost ponuja obstoječi
linijski promet tem lokacijam. Projekte smo nato razdelili v tri razrede: povsem izven, delno
izven in povsem znotraj 500 metrske oddaljenosti. Rezultate prikazuje karta 7.
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Povsem izven 500 metrske dostopnosti do postajališč linijskega prometa sta samo dve
območji, botanični vrt in športni park Rudnik, ki sta na karti 7 prikazani z rdečo barvo. Delno
izven in delno znotraj 500 metrske oddaljenosti od postajališč linijskega prometa je sedem
območij, in sicer stanovanjsko – poslovno območje v Stanežičah, območje mešanih dejavnosti
v Šentvidu, tehnološki park Litostroj, tehnološki park Brdo, univerzitetno središče Pod
Rožnikom, območje mešane rabe ob Jurčkovi poti in novo poselitveno območje Ilovica
(rumena barva). Največ projektov ima do linijskega prometa dobro dostopnost, saj je razdalja
do najbližjega postajališča manjša od 500 metrov. Takšno prostorsko dostopnost imajo
skakalni center v Podutiku, storitveno območje ob Celovški cesti, univerzitetno družboslovno
središče in športno središče v Stožicah ter obe novi stanovanjski območji in območji mešanih
dejavnosti na vzhodu – Polje in Hrušica. Na karti 7 so ta območja prikazana z zeleno barvo.

6.2. Časovne značilnosti linijskega prometa
Poleg prostorske oddaljenosti sta zelo pomembna tudi frekvenca avtobusov in hitrost
potovanj. Redni linijski promet se začne zjutraj ob 5.00 uri, ko izvozijo avtobusi na vseh
progah in se zaključi ob 22.30 uri zvečer (zadnja vožnja iz mesta). V času od 3.15 do 5.00 in
22.30 do 00.30 ure se promet odvija po nočnem voznem redu samo na progah št. 1, 2, 3, 5, 6,
9, 11 in 20. Od 00.30 do 3.15 ure avtobusi ne vozijo. Število dnevnih voženj na posamezni
progi (štejemo po številu odhodov s končnih postaj) je različno: od 54 (proga 16) do 352
(proga 6). (LPP, 2004)
Glede pogostosti odhoda avtobusov so izrazito dobro pokriti središče mesta in glavne osi
(Bežigrad, Moste, Vič in Šiška). Med najmanj frekventna postajališča sodijo tista, ki
pokrivajo izven mestna naselja (Gameljne, Šentjakob, Sostro, Barje) in tudi nekatera bližnja,
bolj poseljena območja (Medno, Tomačevo). Mestna vpadnica iz strani Rudnik je kljub novi
oskrbni coni na tem območju glede frekventnosti avtobusov slabše pokrita kot ostale
vpadnice. (Bole, 2003)
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Preglednica 10: Interval avtobusov v času konice po progah.
interval v konici
proge
od 5 do 9 min
od 10 do 15 min
nad 15 min

1,5, 6, 7, 9, 11, 14, 18, 20
2, 3, 8, 13, 17, 19, 22
10, 12, 13,15, 16, 21

Vir: LPP, 2004.
Iz preglednice 10 vidimo, da so avtobusne proge razdeljene v tri razrede, glede na interval
avtobusov v času konice po posameznih progah. Pri našem vrednotenju smo upoštevali
frekventnost avtobusov v času jutranje konice med 7. in 8. uro zjutraj, in sicer število
odhodov avtobusov v tem intervalu iz končne postaje proti centru mesta. Dobili smo tri
razrede, ki jih prikazuje preglednica 11.
Preglednica 11: Interval avtobusov v času jutranje konice.
število avtobusov
frekvenca odhodov
proge
5 ali manj
10 minut ali več
8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21
od 6 do 9

6 do 10 minut

2, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 20, 22

10 ali več
Vir: LPP, 2005.

manj kot 6 minut

1, 6

Na podlagi preglednice 11 smo izdelali karto 8, ki prikazuje frekventnost avtobusov na
postajališčih v času jutranje konice. Postajališča v mestnem središču smo obravnavali ločeno,
saj na teh postajališčih prihaja do združevanja posameznih linij in je zato frekventnost visoka.
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K časovnim značilnostim linijskega prometa spada tudi rednost avtobusov, ki pa jo lahko
zagotovimo le, če so linije speljane neodvisno od ostalega prometa. To pomeni, da morajo
avtobusi peljati po ločenem vozišču, po t.i. rumenih pasovih. Prvi rumeni pasovi v Ljubljani
so bili uvedeni okoli leta 1975, in sicer so potekali od križišča z Linhartovo cesto v smeri
center do Uradnega lista na Slovenski in v obratni smeri, na Celovški cesti od križišča s
Šišensko cesto proti centru in po Gosposvetski cesti do Slovenske ceste vendar samo v smeri
center. Danes imamo samo dva rumena pasova in sicer od Bavarskega dvora do Uradnega
lista na SLovenski cesti in v obratni smeri. (LPP, 2004) Predlog LPP predvideva uvedbo
obojestranskih rumenih pasov na Celovški, Gosposvetski, Tržaški, Aškerčevi, Dolenjski,
Karlovški, Zoisovi, Dunajski in Zaloški cesti, enostranskih pa še na Masarykovi cesti in Trgu
OF. (Verbič Miklič, 2004)
Kadar linijski promet nima ločenih voznih površin, je za njegovo vrednotenje bistveno
poznati potovalni čas oziroma potovalno hitrost. Ta je odvisna od stanja celotnega prometa na
mestnem območju. Za promet na območju MOL smo že ugotovili, da prevlada rabe osebnih
avtomobilov povzroča upočasnitve in celo zastoje, ki onemogočajo normalno delovanje
linijskega prometa. Od leta 2002 dalje Mestna občina izvaja redno sistematično opazovanje
prometa. Raziskava Promet v Ljubljani vsebuje dopolnjujoči se študiji. Prva študija, Štetje
prometa, meri kazalce funkcioniranja cestnega omrežja. Druga, Merjenje potovalnih časov, je
namenjena ugotavljanju problematičnih točk, kjer v prometnih konicah nastajajo zastoji. V
študiji potovalnih časov so izdelali karte nivoja usluge za jutranjo (od 7. do 8. ure) in
popoldansko konico (od 15. do 16. ure) ter med konično uro (od 11. do 12. ure). Hitrost so
merili na vseh primarnih in sekundarnih arterijskih cestah. (Promet v Ljubljani 2002) Na karti
8 so prikazani rezultati v času jutranje konice med 7. in 8. uro zjutraj, ki jih bomo upoštevali
pri nadaljnjem vrednotenju.
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Karta 9: Nivo usluge – jutranja konica.

Vir: Promet v Ljubljani 2002, str. 53.
Hitrost smo pri vrednotenju razdelili v tri razrede: 1. manj kot 23 km/h, 2. od 24 do 40 km/h,
3. več kot 40 km/h, ki jih prikazuje karta 10.
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Karta 11 prikazuje izmerjene potovalne hitrosti, razdeljene v tri razrede in frekventnost
postajališč, prav tako v treh razredih. Na karti so prikazani še izbrani projekti.
Na osnovi karte 11 smo izdelali karto 12, kjer smo izbrane projekte razdelili v tri razrede,
glede na časovno dostopnost linijskega prometa. V mestnem središču smo upoštevali nizke
hitrosti in visoke frekvence, razen na odseku rumenega pasu, kjer smo upoštevali visoke
hitrosti in visoke frekvence. Kjer ni bilo podatkov za hitrosti, smo predvidevali, da je
prevoznost dobra in zato upoštevali, kot, če bi bile hitrosti nad 41 km/h. Razrede smo določili
na podlagi preglednice 12.
Preglednica 12: Časovna dostopnost glede na hitrost in frekventnost (+ je dobra, o je srednja,
- je slaba dostopnost)
HITROST
manj kot 23 km/h od 24 do 40 km/h več kot 41 km/h
5 avtobusov ali manj
FREKVENTNOST od 6 do 9 avtobusov
o
+
10 avtobusov ali več
o
+

Stanovanjsko – poslovno območje v Stanežičah in vsa razvojna območja vzhodnega dela
imajo tako slabo frekventnost kot slabo hitrost, tehnološki park Litostroj ima slabo
frekventnost, gospodarsko razstavišče pa slabo hitrost. Na podlagi preglednice 12 so vsa ta
območja v razredu slabe časovne dostopnosti in so na karti 12 prikazana z rdečo barvo.
Univerzitetno družboslovno središče in športno središče Stožice ter storitveno območje ob
Celovški cesti spadajo v razred srednje časovne dostopnosti, ker imajo bodisi srednjo
frekventnost in srednjo hitrost ali pa dobro frekventnost in srednjo hitrost. Dobro časovno
dostopnost imajo območja, ki so na karti 12 prikazana z zeleno barvo. To so skakalni center v
Podutiku, tehnološki park Brdo, univerzitetno središče Pod Rožnikom, botanični vrt ter vsa tri
območja na rudniškem kraku. Ta območja imajo dobro hitrost in dobro do srednjo
frekventnost.
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6.3. Linijska struktura linijskega prometa
Pri linijski strukturi linijskega prometa gre ponavadi za analizo poteka prog po tehnoloških
principih, ki smo jih obdelali v poglavju 2.3.3. Linije lahko klasificiramo glede na lego v
primerjavi s središčem mesta. Mreža linij v Ljubljani je izrazito diagonalna, linije potekajo iz
zunanjih naselij preko centra mesta. Diametralne proge so praviloma tudi najbolj zasedene.
Nekaj je tudi radialnih prog, ki povezujejo kraje v okolici Ljubljane s centrom, le ena linija pa
je tangencialna. (LPP, 2004)
Diametralne proge potekajo iz glavnih mestnih razvojnih osi proti središču mesta in nato
zopet na drugo razvojno os. Večina linij ima smer sever – jug, nekatere pa tudi zahod –
vzhod. Radialne linije imajo proge št. 12, 13, 15, 18, 16 in 21. Vse, razen proge 12, potekajo
po eni osi iz periferije v središče mesta, kjer imajo končno postajo. Proga 12 je izjema, ker
njena končna postaja ni v strogem središču mesta. Tangencialno linijo ima le proga št. 22, ki
povezuje Kamno Gorico s Fužinami mimo mestnega središča. (Bole, 2003)
Linijska struktura je pomembna predvsem iz vidika povezanosti posameznih delov mesta in
vpliva na število prestopov. Glede linijske strukture linijskega prometa v Ljubljani so
ugotovljene naslednje slabosti (cv: Integrated transport demand management – draft final
report, 2000, str. 27): iz severozahodnega in zahodnega dela Ljubljane ni nobene direktne
povezave do glavne železniške in avtobusne postaje, ne obstaja direktna povezava iz
zahodnega in severnega dela Ljubljane do industrijsko – poslovnega centra v Mostah (BTC,
Letališka, itd.), industrijska cona v Šiški ni povezana z južnim in vzhodnim delom mesta.
Za vrednotenje mreže lahko uporabimo nekatere kazalce kot so na primer koeficient
direktnosti, prilagojenosti, ukrivljenosti trase in podobni. Pri našem vrednotenju bomo
upoštevali koeficient direktnosti linij, vendar, ker nimamo podatkov o številu potnikov, bomo
koeficient nekoliko poenostavili. Glavni namen vrednotenja linijske strukture je ugotoviti
povezanost območij izbranih predvidenih območij z ostalimi deli mesta. Pri vrednotenju smo
upoštevali glavni namen potovanj, zato smo stanovanjska območja ovrednotili kot dobro
povezana že, če obstaja povezava s središčem mesta. Za ostala območja smo predpostavili, da
njihove dejavnosti tako spodbujajo kot privlačijo potovanja, zato smo linijsko strukturo
ovrednotili glede na to, kako dobro zagotavlja povezanost z ostalimi deli mesta. Karta 12
prikazuje izbrane projekte, ovrednotene glede na linijsko strukturo linijskega prometa.
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Stanovanjsko-poslovno območje Stanežiče ima neposredno povezavo z mestnim središčem z
eno linijo. Do mestnega središča je z enim prestopom možno priti v Mestni Log, Rudnik,
Štepanjsko naselje, Nove Jarše, na Ježico, v industrijsko cono Šiška, in na Fužine. Poleg
Vižmarij, Šentvida, Šiške in središča mesta, je tako povezano še z Vičem, Rudnikom,
Štepanjskim naseljem in Fužinami, z Ježico in Mostami. Ker je glede na rabo bistvena
povezava z mestnim središčem, smo območje uvrstili v skupino z dobro linijsko povezavo. Za
območje mešanih dejavnosti (državna uprava, izobraževalne inštitucije, možnost umestitve
zaporov) v Šentvidu smo ugotovili, da imajo direktno povezavo s središčem mesta in
severnim ter jugovzhodnim delom mesta. Na splošno je dobro povezano s severozahodnim
območjem Ljubljane, veliko slabše pa z vzhodnimi predeli mesta. Uvrstili smo ga v skupino s
srednje dobro linijsko povezavo. Novo storitveno območje in tehnološki park ob Celovški
imata, poleg s središčem mesta, direktno povezavo še z Vičem, Rudnikom, Ježico,
Gameljnami in Medvodami. Ugotovili smo slabo povezavo z vzhodnim delom mesta. Obe
območji smo uvrstili v skupino s srednje dobro linijsko povezavo. Skakalni center v Podutiku
ima direktno povezavo samo s središčem mesta in Štepanjskim naseljem in spada v skupino
slabe linijske povezanosti. Gospodarsko razstavišče je od vseh izbranih projektov najbolje
linijsko povezan z ostalimi deli mesta, saj ima dostop kar do devetih linij, ki območje
povezujejo praktično s celotnim območjem mesta, zato je v skupini z dobro linijsko povezavo.
Univerzitetno družboslovno središče ob Vojkovi in športno središče severno od njega imata
poleg središča, direktni dostop še do Fužin in Beričevega in se uvrščata v skupino s slabo
linijsko povezanostjo. Novi poselitveni območji Hrušica in Polje imata direktno povezavo s
središčem mesta, zato sta v skupini z dobro linijsko povezavo. Območje mešanih dejavnosti
ob vzhodni obvoznici in območje proizvodno - storitvenih dejavnosti ob Zaloški cesti, ki
imata prav tako direktno povezavo le do središča mesta, pa se glede na njuno rabo, uvrščata v
skupino s slabo linijsko povezavo. Območje mešanih dejavnosti, novo poselitveno območje
Ilovica in športni park na Rudniku imajo neposredno povezavo s središčem mesta in s Šiško.
Območje poselitve Ilovica je zato uvrščena med dobro povezana, obe ostali območji pa med
slabo povezana območja. Vsa tri razvojna območja na viškem kraku, tehnološki park Brdo,
univerzitetno središče Pod Rožnikom in nov botanični vrt, so linijsko slabo povezana, saj
imajo neposredno povezavo le s središčem mesta in s Savljami.
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6.4. Skupno vrednotenje linijskega prometa v MOL glede na izbrane
projekte
Za izbrane projekte smo ugotovili, kakšno prostorsko in časovno dostopnost ter kakšno
linijsko povezanost jim omogoča obstoječi linijski promet. V vsakem od posameznih
vrednotenj smo projekte razdelili na tri razrede. Preglednica 11 prikazuje kako smo
posamezna vrednotenja združili. Dobili smo osem razredov, ki ponazarjajo ovrednoteni
linijski promet v razmerju do izbranih načrtovanih razvojnih območij oziroma projektov.
Razredi so narejeni tako, da je najprej upoštevan kriterij prostorske dostopnosti, zato so
lokacije, ki imajo slabo prostorsko dostopnost v najslabšem razredu. Taki lokaciji izbranih
projektov sta dve: nov botanični vrt in športni park na Rudniku. Kot drugi kriterij smo
upoštevali linijsko strukturo, zato smo lokacije s srednje dobro prostorsko dostopnostjo in
slabo linijsko strukturo dali v slabši razred kot lokacije s srednje dobro prostorsko
dostopnostjo in slabo časovno dostopnostjo. V prvem od teh dveh razredov so trije
projekti (območje mešane rabe ob Jurčkovi poti, univerzitetno središče Pod Rožnikom,
tehnološki park Brdo), v drugem pa dva (stanovanjsko-poslovno območje Stanežiče,
tehnološki park Litostroj). Sledi razred srednje dobre prostorske dostopnosti in srednje ali
dobre časovne dostopnosti in srednje ali dobre linijske povezanosti. V tem razredu sta dva
projekta, in sicer območje mešanih dejavnosti v Šentvidu in novo poselitveno območje
Ilovica. Projekti, ki imajo dobro prostorsko dostopnost so nadalje razdeljeni v štiri
razrede. Najslabši razred od teh predstavlja lokacije z dobro prostorsko dostopnostjo in
slabo linijsko povezavo ter slabo časovno dostopnostjo. Sem spadata območje mešanih
dejavnosti ob vzhodni obvoznici in območje proizvodno-storitvenih dejavnosti ob Zaloški
cesti. Sledi razred s slabo prostorsko dostopnostjo, slabo linijsko povezavo in srednje
dobro časovno dostopnostjo, kamor spadata univerzitetno družboslovno središče ob
Vojkovi ulici in športno središče Stožice. Storitveno območje ob Celovški in skakalni
center v Podutiku, ki sta v naslednjem razredu, imata dobro prostorsko dostopnost, srednje
dobro linijsko povezanost in srednje dobro časovno dostopnost. Zadnji, najboljši razred,
predstavljajo projekti, ki imajo dobro prostorsko dostopnost, dobro linijsko povezanost a
slabo časovno dostopnost. To so območje gospodarskega razstavišča, območje nove
poselitve na Hrušici in območje nove poselitve Polje. Rezultate vrednotenja ponazarja
karta 13.
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Preglednica 13: Rezultati vrednotenja in razdelitev v razrede.
IZBRANI PROJEKTI
PROSTORSKO
1. Stanovanjsko-poslovno območje
Stanežiče
srednje
2. Območje mešanih dejavnosti v Šentvidu
srednje
3. Tehnološki park Litostroj
srednje
4. Storitveno območje ob Celovški cesti
dobro
5. Skakalni center v Podutiku
dobro
6. Rekonstrukcija in prenova gospodarskega
razstavišča
dobro
7. Univerzitetno družboslovno središče ob
Vojkovi ulici
dobro
8. Športno središče Stožice
dobro
9. Nova poselitvena območja Hrušice
dobro
10. Območje mešanih dejavnosti ob vzhodni
obvoznici
dobro
11. Območje proizvodno-storitvenih
dejavnosti ob Zaloški cesti
dobro
12. Novo poselitveno območje Polje
dobro
13. Območje mešane rabe ob Jurčkovi poti
srednje
14. Novo poselitveno območje Ilovica
srednje
15. Športni park Rudnik
slabo
16. Univerzitetno središče Pod Rožnikom
srednje
17. Tehnološki park Brdo
srednje
18. Nov botanični vrt
slabo

VREDNOTENJE
LINIJSKO

ČASOVNO

dobro
srednje
srednje
srednje
slabo

slabo
srednje
slabo
srednje
dobro

dobro

slabo

slabo
slabo
dobro

srednje
srednje
slabo

slabo

slabo

slabo
dobro
slabo
dobro
slabo
slabo
slabo
slabo

slabo
slabo
dobro
dobro
dobro
dobro
dobro
dobro

Æ
RAZREDI
Prostorsko slabo
Prostorsko srednje, linijsko slabo
Prostorsko srednje, časovno slabo
Prostorsko srednje, linijsko in časovno
srednje ali dobro
Prostorsko dobro, linijsko in časovno slabo
Prostorsko dobro, linijsko slabo, časovno
srednje
Prostorsko dobro, linijsko in časovno srednje
Prostorsko dobro, linijsko dobro, časovno
slabo

RAZRED 1
RAZRED 2
RAZRED 3

PROJEKTI
15, 18
13, 16, 17
1, 3

RAZRED 4
RAZRED 5

2, 14
10, 11

RAZRED 6
RAZRED 7

7, 8
4, 5

RAZRED 8

6, 9, 12

najslabše

najboljše
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Na podlagi preglednice 13 in karte 14 lahko ugotovimo, da nima noben izbran projekt v celoti
dobre oskrbe z linijskim prometom. Če na področju linijskega prometa ne bo prišlo do
nobenih sprememb, obenem pa se bo uresničil kateri od načrtovanih projektov, lahko
pričakujemo, da bo v Mestni občini Ljubljana prihajalo do še večjih prometnih problemov.
Najboljšo rešitev na področju linijskega prometa predstavlja uvedba lahke železnice, vendar
je ta scenarij najmanj verjeten. Najbolj realen scenarij predstavlja obstoječe stanje z
nekaterimi spremembami. Za izboljšanje obstoječega stanja je bil narejen osnutek sprememb
mestnega linijskega prometa za obdobje od leta 2003 do leta 2007, ki pa še ni bil obravnavan
v Mestnem svetu in zato ni uradno potrjen. Program sprememb poteka prog je bil preverjen na
osnovi naslednjih analiz in predlogov (LPP, 2005):
-

Analize o poteku prog MPP in predlogi sprememb (junij 2000)

-

Predlogov krajevnih skupnosti in meščanov

-

Predlogov Oddelka za gospodarske javne službe in promet (MOL)

-

Predlogov Prometno tehničnega inštituta FGG (UL-FGG-PTI)

-

Preverbe izgradnje parkirišč po sistemu parkiraj in se pelji (P+BUS) v Ljubljani

-

Ugotovitev prometne službe LPP.

108

Preglednica 14: Program sprememb linijskega prometa od 2003 do 2007.
Proga
Opis spremembe
Vse proge
1 Vižmarje-Mestni log

2 Zelena Jama-Nove Jarše
3 Litostroj-Rudnik
7 Pržan - Nove Jarše
8 Brod-Ježica
10 Zadobrova - Živalski vrt
11 Bežigrad-Zalog
12 Bežigrad-Vevče
13 Kongresni trg-Sostro
14 Savlje-Vrhovci
15 Bavarski dvor-Medvode
16 Bavarski dvor-Gameljne
17 Kongresni trg - Letališka
18 Kino Šiška-Krivec/Dolnice
19 Tomačevo-Črna vas
21 Bavarski dvor-Beričevo
22 Kamna GoricaŠtepanjsko naselje
Nova - NS Rudnik-Kolodvor
Nova - Krožna Center
Območje:
- Majland
- Kozarje
- Kosovo polje
Območje:
- Dobrava
Območje:
- Mali Lipoglav
Območje:
- Tuji Grm

Podaljšan čas obratovanja do 00.30 ure
Podaljšanje:
- v 1. fazi do Guncelj
- v 2. fazi do IC Vič (Interspar)
- v 3. fazi do Stanežič
Podaljšanje do Koloseja v BTC-ju.
Podaljšanje do Industrijske cone Stegne.
Podaljšanje do novega obračališča na Rudniku.
Podaljšanje do Prušnikove iz Pržana.
Preusmeritev iz Broda do Tacna.
Preusmeritev in podaljšanje do Živalskega vrta
Prestavitev obračališča Bežigrad na Železno cesto.
Preusmeritev iz Šmartinske c. do Podgorice.
Prestavitev obračališča Bežigrad na Železno cesto.
Preusmeritev z Litijske čez Bizovik in Dobrunje.
Podaljšanje do pokopališča v Viču.
Prestavitev obračališča Bavarski dvor na Kolodvor.
Preusmeritev v Brodu na Martinovo pot.
Prestavitev obračališča Bavarski dvor na Kolodvor.
Podaljšanje z Letališke do Vevč.
Podaljšanje skozi Krivec do Dolnic.
Podaljšanje iz Barja do Črne vasi
Preusmeritev skozi Črnuško gmajno.
Preusmeritev proge v Fužine.
Obratovalni čas podaljšati do sobote.
Nova proga iz Centra do NS Rudnik.
Dvosmerna krožna proga v centru Ljubljane.
Vključevanje primestnih linij v mrežo JMPP:
- Vrhnika-Ljubljana
- Šentjošt-Dobrova-Ljubljana
- Borovnica/Rakitna-Ljubljana
- Blatna Brezovica-Ljubljana
Vključevanje primestne linije v mrežo JMPP:
- Brnik-Ljubljana
Vključevanje primestne linije v mrežo JMPP:
- Mali Lipoglav-Ljubljana
Registriranje nove linije in vključitev v JMPP:
- Tuji Grm

Vir: LPP, 2005.
Iz preglednice 14 lahko ugotovimo, da bi se stanje na območju Stanežič s podaljšanjem proge
1 izboljšalo. Prav tako bi prišlo do pozitivnih sprememb na Rudniku, saj bi se proga 3
podaljšala, poleg tega bi bila uvedena nova proga od središča mesta do Rudnika. Na podlagi
tega, da je do nekaterih sprememb iz tega predloga že prišlo (proga 21 in 22), lahko
pričakujemo, da se bo linijski promet v prihodnje razvijal v to smer.
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7. ZAKLJUČEK
Linijski promet, ki smo ga vrednotili v tem diplomskem delu, je prevoz potnikov po vnaprej
določenih linijah, na katerih so vnaprej določena postajališča in tudi cena prevoza in urnik
voženj sta določena vnaprej. Tak prometni sistem je podsistem javnega prometa in del
mestnega prometa. V MOL se tako javi kot mestni promet ne razvijata po smernicah
trajnostne mobilnosti, ki jo predvideva razvojna prometna politika Evropske unije,
načrtovanje prometa pa pogosto ni usklajeno z načrti ostalih sektorjev ali pa se v praksi ne
izvaja. Eden od ciljev skupne prometne politike Evropske unije je zagotavljanje trajnostne
dostopnosti, v Sloveniji na splošno pa je še vedno v ospredju zagotavljanje maksimalne
mobilnosti, ki se kaže v graditvi novih cestnih povezav. Posledice takšnega razvoja vodijo k
zmanjšani okoljski, socialni in ekonomski vrednosti predvsem mestnih okolij.
Prav v urbanih okoljih je podpiranje integrirane rabe prostora in načrtovanje prometa, z željo
po zmanjšanju potreb po potovanjih in pospeševanju skupinskega prometa, še posebej
pomembno, saj so problemi tam najbolj očitni. Vendar zaradi kompleksnosti povezav med
prometom in mestnim okoljem že pri preučevanju naletimo na ovire, ker ne moremo zaobjeti
celotnega spleta dejavnikov, ki medsebojno součinkujejo. Prvi tak problem predstavlja
definiranje območja preučevanja, saj mestno območje ni zaprta celota temveč se prav tako kot
promet nadaljuje v regijo. Naslednji problem predstavlja omejitev področja znotraj samega
prometnega sistema, saj javni promet pokriva številna področja. Ekonomsko, okoljsko,
socialno, regulativno, komercialno in zakonodajno področje so samo nekatera od njih in so
prav tako v medsebojni interakciji. V preteklosti se je javni promet, kamor spada tudi linijski
promet, preučeval sektorsko zaprto, študije pa so bile orientirane predvsem na tehnološke
principe. Takšen način preučevanja se je pokazal kot neučinkovit in se je zato preučevanje
usmerilo širše, predvsem na medsebojne vplive med prometom in rabo prostora. Koordinirano
načrtovanje prometa in rabe prostora se je pokazalo kot nuja, saj potovanje in lokacijska
odločitev determinirata drug drugega. Takšen način preučevanja je področju prostorskega
planiranja znotraj geografije zelo blizu, prvič zaradi orientiranosti na prostor in drugič zaradi
sinergijskih dejavnikov, ki delujejo kot celota.
Tako tudi na področju načrtovanja prometa prihaja do velikih sprememb. T.i. novi realizem
pomeni logični preskok v načrtovalskem pristopu, ki se namesto na odpravo posledic orientira
na odpravo vzrokov prometnih problemov. V ospredju ni več širjenje omrežja temveč
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upravljanje, prometni planerji niso več izolirani inženirji ampak odprti upravljavci, uporabniki
pa niso več izločeni iz postopkov načrtovanja.
Princip novega realizma v teoriji tudi v Sloveniji ni ravno nov, saj so strokovnjaki že v
osemdesetih letih poudarjali, da se morata prostor in promet načrtovati integrirano. Narejene
so bile številne študije za območje MOL, ki pa so na podlagi planskih dokumentov, večinoma
predvidevale in upoštevale uvedbo novega, tirnega, sistema linijskega prometa. Teoretično se
je linijski promet v Ljubljani razvijal skladno z logiko razvoja prometnega sistema v modelu
urbanega območja, vendar pa je v praksi razvoj linijskega prometa zaostajal, kar se je
pokazalo, ko smo razvoj linijskega prometa v MOL primerjali s prostorskim in
prebivalstvenim razvojem.
Prva oblika linijskega prometa v Ljubljani je bil tramvajski prevoz, ki je bil uveden leta 1901.
Rast mesta je bila sprva, kljub zmernemu naraščanju števila prebivalstva v teritorialnem
smislu razmeroma omejena, postopoma pa se je mesto začelo širiti proti Bežigradu, Vodmatu,
Kodeljevem, Trnovem, Viču in Šiški. Linijskega prometa kljub urbani rasti do leta 1930 niso
dograjevali. V začetku štiridesetih let je s priključitvijo nekdanjih predmestij nastala t.i. velika
Ljubljana, linijski promet pa se je v tem obdobju sistematično dograjeval in leta 1939 je
tramvajsko omrežje dobilo končno podobo. V obdobju do konca druge svetovne vojne se je
linijski promet razvijal skladno, oziroma je razvoj mesta celo prehiteval.
Po drugi svetovni vojni je bil tramvajski prevoz še vedno edina oblika linijskega prometa,
vendar se je zaradi zastarelosti in nezadovoljive kapacitete kmalu pokazalo neskladje med
razvojnimi potrebami in prevoznimi možnostmi mesta. Pospešena industrializacija in
posledično hitra urbanizacija sta povzročili, da intervali vožnje tramvaja niso več zadostovali
za vse večje povpraševanje po prometu. Naraščanje števila prebivalstva, prostorsko širjenje
mesta in vpliv avtomobilizma so bili glavni vzroki, da so leta 1951 vpeljali nov sistem
linijskega prometa, trolejbusni prevoz, ki je služil kot dopolnilo tramvaju. Kmalu so začeli
postopoma ukinjati tramvajski in uvajati avtobusni linijski promet. Leta 1958 so tramvaj
dokončno izločili iz prometa, glavni nosilec linijskega prometa je bil trolejbusni promet,
avtobus pa so uporabljali v času prometnih konic. V začetnem obdobju sta trolejbus in
avtobus vozila skoraj po istih koridorjih kot prej tramvaj, in sicer po glavnih mestnih
vpadnicah, kjer je bila tudi gradnja najbolj intenzivna in rast prebivalstva največja.
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Za šestdeseta leta je značilna relativno največja rast prebivalstva. Kot posledica intenzivne
gradnje stanovanjskih blokov in stolpnic se je število prebivalstva povečalo kar za 28 %.
Intenzivna rast prebivalstva je značilna za predmestja, v obmestnih naseljih pa je bila rast
zmerna. Na mestnem območju je v začetku šestdesetih let prihajalo do precejšnjih prometnih
zagat, posledice pa so reševali z graditvijo novih cest in podvozov ter širjenjem križišč in cest.
Po letu 1963 je avtobus prevzemal vedno pomembnejšo vlogo, obdobje trolejbusa pa se je
počasi končevalo. Leta 1971 je bil trolejbus ukinjen in vlogo javnega potniškega prometa je
prevzel avtobus. Vendar pa ožje mestno središče ni bilo zasnovano za motorni promet in
sledile so številne rekonstrukcije. Ulice so širili, prostorske potrebe za promet so bile vedno
večje. Generalni plan urbanističnega razvoja Ljubljane, ki je stopil v veljavo sredi šestdesetih
let, je ohranil morfološki model širjenja mesta ob glavnih vpadnicah, ob katerih si skladno
sledijo v približno 400 metrskem pasu stanovanjske soseske s svojimi središči. Predvidel je
tudi ureditev sodobne industrijske in skladiščne cone v Mostah ter izgradnjo avtocestne
obvoznice okoli mesta. Na področju stanovanjske gradnje je uvedel koncept stanovanjske
soseske z okoli 5000 prebivalci in vso potrebno družbeno infrastrukturo. Tako so nastale
soseske za Bežigradom, v Šiški, konec šestdesetih let je začela nastajati soseska Nove Jarše.
Na prometnem področju se je nadaljevala gradnja infrastrukture, posledice hitre motorizacije
pa so postajale vedno bolj očitne. Avtobusni prevoz je postal edina oblika linijskega prevoza
potnikov in nosilec javnega mestnega potniškega prometa. Z odpiranjem novih prog je mreža
linij dobro pokrivala celotno strnjeno mestno območje, saj se je poselitev širila predvsem ob
mestnih vpadnicah, ki so bile tudi glavne linije javnega potniškega prometa.
V sedemdesetih letih se težišče rasti prebivalstva z okrepljeno individualno gradnjo
enodružinskih hiš oziroma pričetkom procesa suburbanizacije premakne v severna, zahodna
in vzhodna obmestna naselja, medtem ko je za južno obrobje mesta značilna stagnacija
prebivalstva. Močan porast je značilen še za Moste, Šiško in Stožice zaradi gradnje
blokovskih sosesk. V tem času so bile zgrajene stanovanjske soseske za Bežigradom
(Bratovževa in Glinškova ploščad, Nove Stožice), soseska Draveljska gmajna, terasasti bloki
v Kosezah, soseska Bonifacija na Viču, soseska Trnovski pristan (večji del zgrajen v začetku
osemdesetih let) in del soseska Nove Jarše. Največja soseska iz tega obdobja, zgrajena v drugi
polovici sedemdesetih let, pa je Štepanjsko naselje. Že koncem šestdesetih let, še bolj pa v
sedemdesetih, se je bolj razmahnila tudi organizirana gradnja enodružinskih, predvsem
vrstnih in atrijskih hiš. Največje naselje atrijskih vrstnih hiš je zraslo na južnem obrobju
mesta, v Murglah. Individualna gradnja enodružinskih hiš je bila prisotna predvsem na
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mestnem obrobju, v nekdaj samostojnih agrarnih naseljih, ki so se urbanizirala. Zaradi
spremenjenih razmer se je v sedemdesetih letih precej spreminjalo tudi omrežje linijskega
prometa, ki se je bolj ali manj prilagajalo širjenju mesta. V sedemdesetih letih so v omrežje
povezali Podutik, ki je v tem obdobju izkazoval veliko prebivalstveno rast, Črnuče so bolje
povezali z mestnim središčem, do Kodeljevega, kjer je nastal kompleks vrstnih hiš, so
podaljšali linijo iz Vodmata, prav tako so podaljšali linijo od Gornjega do Spodnjega
Rudnika. Rudnik so preko mestnega središča povezali tudi z industrijsko cono v Šiški. Na
Ježico so podaljšali progo iz Brinj, kasneje pa še do Savelj. Tudi Tomačevo, kjer se je širila
predvsem črna gradnja, so povezali v sistem linijskega prometa. Največjo rast prebivalstva v
tem desetletju, so kot do takrat še obmestno naselje, zabeležile Stožice, ki so jih z linijskim
prometom oskrbeli leta 1978, ko so uvedli progo do Bavarskega Dvora. V Štepanji vasi je v
sedemdesetih letih nastala največja soseska v tem obdobju, zato je bila konec sedemdesetih let
proga od Kodeljevega podaljšana do na novo nastalega Štepanjskega naselja. Konec
sedemdesetih let so podaljšali tudi progo od Šentvida do Broda in uvedli progo od Vižmarij
do Gamelnj, katerih število prebivalcev se je v tem desetletju več kot podvojilo, progo pa so
še istega leta iz Vižmarij podaljšali do Bavarskega Dvora. V sedemdesetih letih je bilo
dopolnjevanje sistema linijskega prometa precej intenzivno. Zaradi pospešene stanovanjske
gradnje je bila tudi funkcija linijskega prometa usmerjena predvsem v povezovanje novih
stanovanjskih območij z ostalimi deli mesta, predvsem z mestnim središčem. Težili so
predvsem k uvajanju diametralnih linij, ki so preko mestnega središča povezovali dve osi
krakastega tkiva mesta.
V osemdesetih letih je MOL dobila nov prostorski plan, ki poudarja coniranje mesta glede na
prevladujočo rabo tal. Tako so bile opredeljene površine za stanovanjsko gradnjo, centralne
dejavnosti, industrijo, prometno infrastrukturo, zelene in rekreacijske površine in
vodovarstvena območja. Na področju stanovanjske gradnje je tudi v osemdesetih letih
prevladoval koncept stanovanjske soseske, največja soseska zgrajena v tem obdobju je naselje
Nove Fužine, ki je s 13.500 prebivalci tudi največja ljubljanska stanovanjska soseska. Druga
največja soseska je bila zgrajena v Dravljah – Brilejeva ulica, manjše soseske oz. skupine
blokov pa še v Draveljski gmajni, za Bežigradom, v Črnučah, v Trnovem ter na Viču. Po letu
1981 se je rast mestnega prebivalstva začela umirjati, začel se je proces suburbanizacije, ki jo
je omogočil pojav masovne individualne motorizacije.Tako sta v osemdesetih letih hkrati
potekala dva procesa: suburbanizacija ljubljanskega obmestja in »klasična« urbanizacija s
priseljevanjem prebivalstva v mesto. Z vidika linijskega prometa se je v osemdesetih letih v
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MOL zaradi suburbanizacije začel neugoden prostorski in prebivalstveni razvoj. Znotraj
mestnega območja pa je bila funkcija dopolnjevanja omrežja linijskega prometa osredotočena
predvsem na povezovanje industrijskih območij, predvsem industrijske cone v Šiški in v
Mostah. Poleg tega so povezali z linijskim prometom glavno mestno območje priseljevanja v
tem času, Fužine. S progo do Barja so v sistem vključili območje južnih obmestnih naselij
(Ilovica, Rakova Jelša, Sibirija), na zahodu so povezali Kamno Gorico.
Za začetek devetdesetih let je značilno nadaljevanje suburbanizacije, ki je zajela tudi vzhodno
obrobje mesta, kjer je bila do tedaj zelo šibka. Proti koncu osemdesetih in v devetdesetih letih
pa pride v organizirani stanovanjski gradnji do velikih sprememb, saj pobudo za gradnjo in
investiranje prevzamejo tržno usmerjena gradbena podjetja. Druga značilnost tega obdobja pa
je iskanje novih lokacij za stanovanjsko gradnjo v samem mestnem središču ali njegovi
neposredni bližini. Poleg tega se zaradi tržnega povpraševanja ponovno okrepi organizirana
gradnja enodružinskih vrstnih in atrijskih hiš, predvsem v Podutiku in na Galjevici. Za
devetdeseta leta je značilno pomanjkanje prostih in komunalno opremljenih stavbnih zemljišč
v Ljubljani, krčenje industrijskih površin in večanje površin, namenjenih oskrbno –
storitvenim in rekreativnim dejavnostim. Zaradi spremembe ekonomskega in političnega
sistema so številna industrijska podjetja propadla, na njihovem mestu pa so nastala predvsem
oskrbno – storitvena podjetja. Večji pomen kot v samem središču mesta, imajo oskrbno –
storitveni centri na robu mesta, ob mestnih vpadnicah, kar povzroča odvisnost teh dejavnosti
od osebnega motornega prometa. Največja oskrbna središča v Ljubljani so območje Javnih
skladišč (BTC), obrtna cona Vič (med Mestnim Logom in Tržaško cesto), predel ob Dunajski
cesti, oskrbna cona na Rudniku in na Brdu. Zadnje spremembe omrežja linijskega prometa, od
začetka devetdesetih let, so bile pogojene predvsem z nastajanjem teh oskrbnih centrov.
Spremembe obsegajo predvsem podaljševanje obstoječih linij na območje Novih Jarš oziroma
Javnih skladišč, uvedba a tudi hitra ukinitev proge do oskrbne cone na Rudniku. Po letu 2000
so v omrežje povezali tudi do tedaj še edino večje strnjeno naselje, ki je bilo v celoti
oddaljeno več kot 500 metrov do najbližjega postajališča, Črnuško gmajno.
Znotraj obravnavanega območja ostajajo danes le redka območja, ki jih linijski promet ne
zajema, po kriteriju 500 m oddaljenosti od najbližjega postajališča ni dostopen nekaj manj kot
7 % prebivalcev. Suburbanizacija se še vedno intenzivno nadaljuje, mobilnost prebivalstva pa
hitro narašča. Radialno zasnovano prometno omrežje ob hitrem naraščanju motornega
prometa povzroča veliko koncentracijo prometnih tokov v osrednjem delu mesta, zato se
114

prepustnost prometa slabša. Čeprav vzorec značilne radialno-krakaste oblike mestnega tkiva
ni več tako čist, kot je bil v preteklosti, je še vedno ljubljanska značilnost. Takšna oblika
urbanistične zasnove je izrazito neprimerna za osebni avto in hkrati izrazito primerna za
obratovanje visoko zmogljivega linijskega prometa v ključnih razvojnih oseh. Največja
gostota prebivalstva je v centru mesta in vzdolž Dunajske in Celovške ceste. Na splošno je v
teh krakih in v mestnem središču nadpovprečna gostota pozidave, tam je skoncentriranih 60
% prebivalcev MOL, 70 % delovnih mest.
Prometne obremenitve na cestni mreži so že tako velike, da na kritičnih odsekih redno prihaja
do preseganja kapacitet in zastojev. To predvsem velja za mestno središče, prvi obroč
(Masarykova, Tivolska, Aškerčeva in Njegoševa) ter del vpadnic blizu centra. Izven tega je
kritični odsek Celovške med obvoznico in Šentvidom. Glavna težava na področju cest je
danes preobremenjenost infrastrukture in nedograjenost cestnega omrežja. Ker kapacitet
infrastrukture ni možno v nedogled povečevati, je treba ustvariti pogoje za spremembo izbora
prometnega sredstva.
Stopnja motorizacije in mobilnost prebivalstva nenehno naraščata, izbira prometnega sredstva
pa se hkrati razvija v negativno smer. Z linijskim prometom se opravi približno 15 %
potovanj, z osebnim avtomobilom (kot voznik ali sopotnik) pa kar 70 %. Večina potovanj v
službo opravi z osebnim prevoznim sredstvom, medtem ko se večina potovanj v šolo opravi z
javnim prevoznim sredstvom. V MOL opravijo na splošno okoli 70 % vseh potovanj
prebivalci MOL, 30 % pa okoličani, ki se vozijo v Ljubljano in nazaj. Od vseh potovanj z
avtomobili jih približno dve tretjini opravijo prebivalci MOL sami, tretjino pa drugi. Z
namenom delo in šola se opravi le 33 % vseh potovanj, 67 % je pa nedelovnih. Delež
nedelovnih potovanj se bo v prihodnje še povečal, saj je povezan z naraščajočo življenjsko
ravnijo in z življenjskim slogom, ki se vse bolj uveljavlja. V zadnjih devetih letih se je delež
teh potovanj povečal kar za 16 %. Raba osebnega avtomobila se hitro povečuje, raba javnega
prometa pa zmanjšuje. Avto se najpogosteje uporablja za prevoz na delo in za službene
namene. Visok delež rabe osebnega avtomobila pri prostočasnih dejavnostih in nakupih je
posledica nastanka nakupovalnih središč in s tem v zvezi spremenjenega sloga življenja. Med
tistimi, ki storitve linijskega prometa najpogosteje uporabljajo, je največ žensk, ljudi, starih do
30 let (sledijo tisti nad 60 let), ljudi z nižjo izobrazbo in nizkimi dohodki, skratka potniki, ki si
osebnega prometa ne smejo ali ne morejo privoščiti.
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Kljub temu, da je struktura mestnega tkiva za linijski promet zelo ugodna in, da je dostopnost
do linijskega prometa relativno zelo dobra, je linijski promet neučinkovit in v razvoju zaostaja
glede na planirano stanje. Podrobni načrti za uvedbo visoko zmogljivega tirnega linijskega
sistema, ki ga predvideva Prostorska zasnova MOL, so bili narejeni že v začetku devetdesetih
let. Po teh planih bi morali biti do sedaj zgrajeni že dve etapi, celotni sistem pa končan leta
2010, vendar ni bilo realiziranega še nič. Po drugi strani so na področju razvojnih območij,
kjer so predvideni razni novi projekti, ki jih prav tako predvideva Prostorska zasnova, zaradi
odvisnosti od tržno usmerjenih privatnih investicij, možnosti realizacije večje. Zato smo se
odločili vrednotiti linijski promet glede na to, ali bi obstoječi linijski promet zagotavljal
ustrezno raven storitve, če bi prišlo do realizacije izbranih razvojnih projektov. Izbrali smo
osemnajst lokacij razvojnih območij oziroma projektov, in sicer: stanovanjsko – poslovno
območje Stanežiče, območje mešanih dejavnosti v Šentvidu, tehnološki park Litostroj,
storitveno območje ob Celovški cesti, skakalni center v Podutiku, gospodarsko razstavišče,
univerzitetno družboslovno središče ob Vojkovi ulici, športno središče Stožice, novo
poselitveno območje Hrušica, območje mešanih dejavnosti ob vzhodni obvoznici, območje
proizvodno – storitvenih dejavnosti ob Zaloški cesti, novo poselitveno območje Polje,
območje mešane rabe ob Jurčkovi poti, novo poselitveno območje Ilovica, športni park
Rudnik, univerzitetno središče Pod Rožnikom, tehnološki park Brdo in nov botanični vrt.
Najprej smo vrednotili prostorsko dostopnost izbranih lokacij do postajališč linijskega
prometa. Ugotovili smo, da sta povsem izven 500 metrske dostopnosti samo dve območji, in
sicer botanični vrt in športni park Rudnik. Delno izven in delno znotraj 500 metrske
oddaljenosti od postajališč linijskega prometa je sedem območij, in sicer stanovanjsko –
poslovno območje v Stanežičah, območje mešanih dejavnosti v Šentvidu, tehnološki park
Litostroj, tehnološki park Brdo, univerzitetno središče Pod Rožnikom, območje mešane rabe
ob Jurčkovi poti in novo poselitveno območje Ilovica. Največ projektov ima do linijskega
prometa dobro dostopnost, saj je razdalja do najbližjega postajališča manjša od 500 metrov.
Takšno prostorsko dostopnost imajo skakalni center v Podutiku, storitveno območje ob
Celovški cesti, univerzitetno družboslovno središče in športno središče v Stožicah ter obe novi
stanovanjski območji in območji mešanih dejavnosti na vzhodu – Polje in Hrušica.
Drugi nivo vrednotenja predstavlja ugotavljanje časovne dostopnosti, kjer smo upoštevali
frekventnost linijskega prometa in potovalne hitrosti, ki jih zagotavlja obstoječe cestno
omrežje. Ugotovili smo, da imajo slabo časovno dostopnost stanovanjsko – poslovno območje
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v Stanežičah, vsa razvojna območja vzhodnega dela, tehnološki park Litostroj in gospodarsko
razstavišče. Univerzitetno družboslovno središče, športno središče Stožice in storitveno
območje ob Celovški cesti imajo srednje dobro časovno dostopnost, dobro časovno
dostopnost pa imajo skakalni center v Podutiku, tehnološki park Brdo, univerzitetno središče
Pod Rožnikom, botanični vrt ter vsa tri območja na rudniškem kraku.
Pri vrednotenju linijske strukture smo upoštevali linijsko povezavo glede na potrebe izbranih
lokacij. Slabo linijsko povezavo smo ugotovili za skakalni center v Podutiku, univerzitetno
družboslovno središče ob Vojkovi ulici, športno središče Stožice, območje mešanih dejavnosti
ob vzhodni obvoznici, območje proizvodno-storitvenih dejavnosti ob Zaloški cesti, območje
mešane rabe ob Jurčkovi poti, športni park Rudnik, univerzitetno središče Pod Rožnikom,
tehnološki park Brdo in nov botanični vrt. Srednje dobro linijsko povezavo izkazujejo
območje mešanih dejavnosti v Šentvidu, tehnološki park Litostroj in storitveno območje ob
Celovški cesti. Dobro linijsko povezana pa so naslednja območja: stanovanjsko-poslovno
območje Stanežiče, gospodarsko razstavišče in vsa tri nova poselitvena območja (Hrušica,
Polje, Ilovica).
Na koncu smo vse tri nivoje vrednotenja združili in ugotovili, da lahko lokacije novih
projektov, glede na to, kakšen nivo usluge jim zagotavlja obstoječi linijski promet, razdelimo
v osem razredov. Prostorska dostopnost se nam zdi najpomembnejši kriterij, nato linijska
povezanost in na koncu časovna dostopnost. Na podlagi teh kriterijev lahko projekte
rangiramo, glede na to, kakšen nivo usluge jim zagotavlja obstoječi linijski promet. Najprej
smo ugotovili, da noben od izbranih projektov nima popolnega nivoja usluge linijskega
prometa (dobre prostorske, linijske in časovne dostopnosti). Najboljši nivo usluge zagotavlja
linijski prevoz gospodarskemu razstavišču, območju nove poselitve na Hrušici in območju
nove poselitve na Polju. Sledita storitveno območje ob Celovški in skakalni center v
Podutiku. V naslednji rang spadata območji univerzitetnega družboslovnega središča ob
Vojkovi ulici in športnega središča Stožice. Območje mešanih dejavnosti ob vzhodni
obvoznici in območje proizvodno-storitvenih dejavnosti ob Zaloški cesti imata še vedno
dobro prostorsko dostopnost vendar sta po drugih kriterijih uvrščena najslabše med njimi.
Območje mešanih dejavnosti v Šentvidu in novo poselitveno območje Ilovica predstavljata
naslednji rang, kjer je prostorska dostopnost le še srednje dobra, sledita stanovanjskoposlovno območje Stanežiče in tehnološki park Litostroj ter nato območje mešane rabe ob
Jurčkovi poti, univerzitetno središče Pod Rožnikom, tehnološki park Brdo. Najslabši nivo
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usluge zaradi slabe prostorske dostopnosti nudi obstoječi linijski promet novemu botaničnemu
vrtu in športnemu parku na Rudniku.
Ugotovili smo torej, da če na področju linijskega prometa ne bo prišlo do nobenih sprememb,
obenem pa se bo uresničil kateri od načrtovanih projektov, lahko pričakujemo, da bo v Mestni
občini Ljubljana prihajalo do še večjih prometnih problemov. Najboljšo rešitev na področju
linijskega prometa predstavlja uvedba lahke železnice, vendar je ta scenarij najmanj verjeten.
Najbolj realen scenarij predstavlja obstoječe stanje z nekaterimi spremembami. Neuradni
osnutek sprememb mestnega linijskega prometa za obdobje od leta 2003 do leta 2007, ki se
delno že uresničuje, kaže, da se bo stanje nekoliko izboljšalo (predvsem za območje v
Stanežičah in na Rudniku), vendar pa dolgoročnih rešitev tudi ta scenarij ne zagotavlja.
Kot že v mnogih študijah iz področja prometa v MOL, lahko tudi tu zaključimo, da je edina
dolgoročna rešitev vpeljava novega sistema linijskega prometa, ki bo zmožen zagotavljati
trajnostno dostopnost. Obenem bo potrebno na ožjem mestnem območju vpeljati določene
restriktivne ukrepe glede rabe osebnih avtomobilov. Tako se bo s spodbujevalnimi ukrepi v
prid linijskega prometa in omejevalnimi ukrepi proti osebnemu prometu tudi zavest
prebivalcev spremenila. Ob pomoči raznih propagandnih inštrumentov lahko tako računamo
na ozaveščanje trajnostne mobilnosti, ki je predpogoj, da le-ta zaživi tudi v praksi. S tem bi se
prekinila tradicija zaostajanja v razvoju na področju linijskega prometa. Glavni problem v
MOL je namreč ta, da praksa ne sledi dobro zasnovanim planskim usmeritvam. V
kapitalizmu, ko je prostorski razvoj postal bolj dinamičen, se namreč prepad med zasnovanim
in dejanskim stanjem prostora še povečuje, hitro spreminjajoča se raba tal in togost prometne
politike pa Ljubljano vse bolj potiskata v razmere, kjer je trajnostna mobilnost zgolj utopija.
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8. SUMMARY
The B. A. paper deals with line traffic in city district of Ljubljana. It is generaly known that
traffic problems in Ljubljana are enormous and line traffic as subsystem of public transport is
inefficient. The traffic policy in Ljubljana should be, accordingly to EU traffic policy,
oriented toward sustainable mobility. Theoreticly is development of line transport going
towards this new logic, but the main problem in Ljubljana is, that the plans are not being
realised.
Spatial plans for the city district of Ljubljana have since the late eighties foreseen new system
of line transport, so-called light rail. If the plans would have been realised, the traffic system
in Ljubljana would have followed the general model of development of traffic system paralell
to the gorwth of city and increase of inhabitants. The model, implemented to Ljubljana, has
shown, that three phases out of four have been normally developed. The last phase with the
line transport system on the main city roads, equal to the highway system for individual cars
around the city is still representing the traffic system of Ljubljana in the future.
The development of line traffic in Ljubljana from 1901, when the tramway, as the first form
of line transport, has been introduced, and until now, has shown different phases. The traffic
problems have emerged soon after the world war II., as the consequence of rapid urbanisation.
As the growth of new buildings and inhabitants in the first period has been consentrated along
the radial city roads wich were also the lines of public transport, this period was for the line
transport in Ljubljana favourable. In sixties the capacitiy of traffic system in Ljubljana was
increased by reconstructions and widening of the streets. In the beginning of the seventies the
bus has become the only line traffic system and the bearer of city public transport. New lines
were introduced to conect new rasidential places. In the eighties mass motorisation has caused
suburbanisation, extremely negative trend of spatial development for the line transportation.
The capitalism in the nineties, the decline of industy and on the other hand the speading of
shopping centers on the outskirts of the city have increased traffic problems in Ljubljana as
the modal split is showing that dependancy of individual cars is increasing.
The new spatial plans for the city district of Ljubljana from 2002 have provided some
locations for new development projects, as university centers, new residential areas,
recreation and shopping centers etc. All of this locations demand good public transport
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connection. Accordingly to this new plan an elementary bearer of public transport will, by the
year 2010, become new system of line transport – light rail system. All of the development
locations were chosen accordingly to presumption that the new line traffic system will come
to realisation and provide good public transport supply to these locations. By now the second
phase of construction of this system should have already be finnished, but the reality is, that
none have been done. On the other hand some of this projects may find the investor and come
to realisation. In this work we were trying to find out what kind of supply the existing line
transport is providing to this locations.
The anaysis has shown that none of 18 of chosen locations would have had perfectly
sufficient supply of line public transportation. Analysis of spatial accessibility has shown that
two locations would be entirely out and seven of other location would be partly out of 500
meter accessibility to the nearest bus station. Analysis of time accessibility has shown that,
because of low bus frequences or slow travel times, seven projects would have bad time
accessibility and three further places would have better but still insufficient time access. Only
five out of eighteen projects have satisfactory line connections to other parts of the city and
ten of projects have extremely bad line accessibility. The joint accessibility provided by
existing line transportation to the chosen projects is generaly insufficient. Eight classes are
pointed out, the lower the class is, the worse accessibility the project has.
The major problem in Ljubljana is the spatial development that does not follow the plans.
This paper has shown the possible scenario and its consequences for some of spatial plans that
are theoreticaly sustainable and integrally designed but in praxis do not follow that directives.
In praxis the line transportation is staying behind in the meantime spatial development is
rapid. The only way to provide sustainable mobility in city district of Ljubljana is to introduce
the light rail as the new system of line transportation.
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