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GEOGRAFIJA POSLOVNEGA SREDIŠČA V LJUBLJANI
Rado Ge n o r i o *
Uvod
V pričujoči razpravi j e podana analiza poslovnega središča Ljubljane in
njegova funkcijska členitev. Skušali smo določiti značilnosti mestnega središča
in opredeliti nekatera njegova kvantitativna obeležja.
Pri tovrstnih analizah je pomembno, da upoštevamo, da je mesto živ organizem, ki je skozi stoletja spreminjal svojo vlogo in bit. Obenem s temi spremembami je prihajalo do preoblikovanja mestne pokrajine oziroma njenih
prostorsko-funkcijskih enot. Ena izmed teh mestnih četrti, ki j e bila izredno
močno izpostavljena takšnim transformacijam, j e bilo mestno poslovno
središče. Tod so se namreč namestile in osredotočile številne centralne funkcije na relativno omejenem ozemlju, tako da to območje upravičeno pojmujemo kot mestno srce (Murphy, 1960). V primeru Ljubljane, ki je republiško
središče in največje slovensko mesto, se kaže to v velikem osredotočenju različnih uradov, državne uprave in sedežev gospodarskih organizacij, univerze
itd. v tem mestnem predelu. Tu so pravzaprav zbrane skoraj vse tiste centralne funkcije, ki uvrščajo Ljubljano v šesto stopnjo v hierarhiji centralnih naselij v Sloveniji in Jugoslaviji (Vrišer, 1973).
Osredotočenje centralnih funkcij višje stopnje v mestnem poslovnem
središču se kaže tudi v fiziognomiji te četrti: v visokih stavbah, veliki gostoti
pešcev, močni koncentraciji specializiranih trgovin, raznih bank, uradov,
različnih gospodarskih organizacij in specializiranih tvrdk. Na zunaj spreml j a j o to osredotočenje tudi številni kioski, avtomati za cigarete ali pijačo,
manjši gostinski obrati itd. Kljub tem skupnim potezam mestno poslovno
središče ni homogeno. Pogosto se dogaja, da se nekatere dejavnosti prostorsko družijo in kopičijo. Obstajajo predeli z izrazito domeno ene ali več določenih dejavnosti (npr. trgovsko-poslovna četrt). Po drugi strani pa izkazujejo
nekateri ulični bloki večstransko strukturo in so v njih prisotne najrazličnejše dejavnosti. Vse to povzroča, da mestno poslovno središče ni enotno, temveč ga je mogoče razčleniti na več območij — predelov.
* asistent — stažist pri Inštitutu za geografijo Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 12,
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Razvoj in sedanji položaj poslovnega središča v Ljubljani
Za razumevanje prostorske strukture poslovnega središča j e važno poznavanje mestnega razvoja v 18. in 19. stoletju, kot tudi v medvojnem obdobju, ko zaznamujemo začetek formiranja sedanjega poslovnega središča na območju savske terase. N a j p r e j so zunaj srednjeveškega obzidja nastala predmestja: Krakovo, Karlovško predmestje, Gradišče, Šempetersko predmestje,
Poljane in Blatna vas. Se posebno hitro pa se j e razvilo predmestje ob nekdanjih Spitalskih vratih (današnje območje Prešernovega trga) ter se od tu
širilo po Wolf ovi in Čopovi ulici proti tedanji Dunajski cesti (današnji Titovi
cesti) ter ob n j e j vse do Gosposvetske, Zupančičeve in Pražakove ulice (Melik,
1964). Posamezne centralne funkcije so se začele koncentrirati okrog Glavne
pošte, k j e r se j e izoblikovalo novo prometno in gospodarsko središče mesta.
Takratno omrežje ulic se v glavnem še do danes ni spremenilo. Navezalo
se j e na nekdanjo zasnovo, ki j o j e poleg emonske razporeditve ulic predstavljala tudi poljska razdelitev tedanje agrarne mestne okolice. Nekdanje poti so
postale mestne ulice.
Spremenjena vloga mesta med obema vojnama, ko j e postala Ljubljana
politično, upravno in finančno središče Slovenije, j e povzročila oblikovanje
zasnutkov »citya« pri Glavni pošti, ob Cankarjevi ulici in še tu in tam (Melik,
1964). Centralne funkcije so se namestile v predelu med T r g o m revolucije na
jugu ter kolodvorom na severu, v pretežni meri pa ob Titovi cesti in v spodn j e m delu Miklošičeve ceste.
Po drugi svetovni vojni j e prišlo zaradi okrepljene vloge Ljubljane do
znatnih sprememb v poslovnem središču, v fizičnem kot tudi v funkcijskem
smislu. Sprva se je veliko gradilo za potrebe novo nastale uprave. Kasneje pa
j e nagel družbenoekonomski razvoj in z njim povezani dvig življenjske ravni
pospešil izboljšanje oskrbnega omrežja, kar j e prineslo središču nove kvalitete.
Prostorsko se j e poslovno središče širilo predvsem ob Titovi cesti na teritorij
občine Bežigrad, sicer pa j e prevladovala transformacija že obstoječih preddelov.

Delovna metoda
Zaradi pomanjkanja informacij in drugih podatkov so tovrstne študije
odvisne od različnih, pogosto posebej za takšno priliko prirejenih analiz in
od podatkov, ki jih zberemo iz različnih virov. V pričujoči študiji smo uporabili podatke komunalnega p o d j e t j a »Snaga«, ki razpolaga s podatki o kvadraturi uporabnih stanovanjskih in poslovnih površin. Pri tem podjetju zaračunavajo odvoz smeti od teh površin in zato v o d i j o podroben katalog po hišah.
Ta vir j e bil doslej redko uporabljen, izjema j e le študija »Funkcionalna členitev mestnega prostora« (Vera Kokole, 1975).
Ugotavljanje in določitev m e j e poslovnemu središču j e običajno prva naloga vsake takšne študije. Predvsem ameriški geografi so dali postopku »delimitacije« velik poudarek. Murphy in Vance sta za omejitev poslovnih središč
uporabila indeks intenzivnosti izrabe uporabnih površin (Central Business
Intensity Index — C B H ) ter indeks višinske izrabe uporabnih površin (Central
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Business Height Index — CBHI / Murphy, 1960). Prvi indeks temelji na razmerju med površinami, ki so v okviru uličnega bloka izrabljene za poslovne
dejavnosti ter skupno površino v vseh nadstropjih. Ulični blok je uvrščen v
mestno središče, če je vsaj 50 % (indeks 50) uporabnih površin vseh nadstropij
izrabljenih za poslovne dejavnosti. Obstaja še vrsta drugih načinov, kako omejiti, vendar ima ta metoda prednost, ker omogoča natančno določitev meje in
hkrati primerjavo rezultatov z drugimi podobnimi študijami.
Računavanje indeksa intenzivnosti uporabnih površin je mogoče, če so
natančno določene poslovne in neposlovne dejavnosti. K poslovnim funkcijam
prištevamo predvsem: trgovine na drobno (specializirane trgovine), poslovne
prostore različnih gospodarskih organizacij, banke, kreditne zavode, zavarovalnice, razne servisne dejavnosti itd.; k neposlovnim pa: šole, stanovanja, vzgojno-izobraževalne zavode, industrijo (razen nekaterih vej lahke industrije) in
športno-rekreacijske objekte. Opredeliti je treba tudi razne kulturne ustanove,
javno upravo, lahko industrijo, številne obrtne dejavnosti in zabavišča. Pri
raziskovanju poslovnih središč ameriških mest so omenjene dejavnosti prišteli k neposlovnim funkcijam, kar pa v primeru Ljubljane ni prišlo v poštev.
Poslovna struktura je tu namreč docela drugačna. Med »pravimi« poslovnimi
dejavnostmi (trgovine, uradi, banke, zavarovalnice) so nameščene tudi upravnopolitične, kulturne in druge dejavnosti, ki tvorijo z njimi sklenjeno celoto. Zato
smo jih prišteli k funkcijam centralnega poslovnega območja. V nasprotnem
primeru v Ljubljani ne bi mogli izluščiti poslovnega središča, ker ni izrazite
povezanosti med »pravimi« poslovnimi funkcijami. Izjema je le ozek pas ob
Titovi cesti.
Po razdelitvi na poslovne in neposlovne funkcije je računanje indeksov
dokaj preprosto. Tudi v ljubljanskem primeru smo uvrstili ulični blok v poslovno središče, če j e znašal indeks intenzivnosti izrabe uporabnih površin
vsaj 50 (glej karto I). Na karti smo posebej označili bloke z indeksom 80 in
več in sicer z namenom, da bi v okviru poslovnega središča izluščili predele z
absolutno najvišjo koncentracijo poslovnih funkcij, t. i. »hard core« (Murphy,
1960). V Ljubljani so bili ulični bloki z indeksom 80 le tu in tam v poslovnem
središču. Stopnja intenzivnosti izrabe uporabnih površin za poslovne funkcije
namreč močno variira od enega do drugega bloka, celo v osrednjem delu poslovnega središča, saj so poleg blokov z indeksom nad 80 tudi bloki z indeksom
pod 50. Včasih pa najdemo tudi v obrobnih delih središča ulične bloke z indeksom nad 80. To je, če smemo sklepati določena specifičnost naših mest; v
ameriških in nekaterih zahodnoevropskih mestih so bloki z nižjimi indeksi
razporejeni radialno glede na jedro poslovnega središča.
Zaradi različne dejavnostne strukture v nekaterih uličnih blokih obstaja
nevarnost, da bi posamezne poslovne funkcije izločili iz analize in tako zmanjšali obseg. Takšni primeri so možni v robnih predelih poslovnega središča,
kjer zaznamujemo prehod v druge četrti. Posamezne zgradbe imajo tu del
uporabnih površin izrabljene za poslovne dejavnosti, medtem ko so dvoriščni
prostori izrabljeni za stanovanja ali kakšno drugo neposlovno aktivnost. V takih primerih smo potegnili mejo med funkcijsko različnima predeloma tako,
da smo izračunali indeks intenzivnosti izrabe uporabnih površin za vsak del
uličnega bloka posebej. Predpogoj za takšno razmejitev je bil, da j e imela
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skupina zgradb vsaj 1000 m 2 uporabnih poslovnih površin. Na ta način smo
vključili v poslovno središče še nekatere dodatne zgradbe in s tem dosegli
stvarnejšo podobo.
OMEJITEV POSLOVNEGA SREDIŠČA V LJUBLJANI
NA OSNOVI INDEKSA INTENZIVNOSTI UPORABNIH POVRŠIN
DELIMITATION OF THE CENTRAI BOSINESS DISTRICT
B a s i s of t h e C e n t r a l B u s i n e s s I n t e n s i t y I n d e x )

(On t h e

LJUBLJANA

Omejitev poslovnega središča
Izračunani indeks j e pokazal prostorsko razširjenost poslovnega središča
in razlike v intenzivnosti izrabe uporabnih površin v posameznih predelih.
Poslovno središče v Ljubljani leži v izrazito podolžni smeri. Razdalja med
skrajnima točkama na severnem in južnem robu znaša 2000 m, med točkama
na vzhodnem in zahodnem robu poslovnega središča pa 950 m, težišče je
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med Marxovim parkom in Trdinovo ulico. Območje z indeksom 50 zavzema
3 % mestnih površin, z indeksom 25 pa približno 7 % ali 270 ha površin (Kokole, 1975). Na jugu sega poslovno središče do Gradišča. Prava meja v tem
delu mesta je Erjavčeva ulica, Trg osvoboditve ter Ciril-Metodov trg na jugovzhodu. Na severu sega v ozkem pasu do Einspiellerjeve ulice. Značilnost severnega predela j e v koncentraciji poslovnih funkcij v ozkem pasu ob Titovi
cesti. Zahodna meja sovpada v glavnem s Prešernovo cesto. Pijadejeva ulica
pa predstavlja v skoraj vsem poteku vzhodno m e j o poslovnega središča. Ta
potek j e prekinjen le v srednjem delu, k j e r zavije meja proti vzhodu do
Resljeve ceste.
Upoštevajoč delež v mestnem prostoru lahko trdimo, da glede na velikost ustreza splošnim normativom, ki v e l j a j o za mesta podobne velikosti in
podobnega števila prebivalstva. Drugače pa j e z intenzivnostjo izrabe prostora.
Razen v predelih ob Titovi j e središče še vedno precej ekstenzivno izrabljeno.
Na to kaže prevlada stanovanj, prisotnost številnih barak z neposlovnimi
dejavnostmi na dvoriščih nekaterih blokov ter znatne zelene površine, kar
vsekakor ni običajna značilnost poslovnih središč. Tako j e v samem središču
še veliko površin, ki jih j e proces »citizacije« zajel samo deloma ali pa sploh
še ne. Pri tem so imele znatno vlogo relativno nizke rente in cena zemljišča,
kar j e v naših razmerah objektiven družbeni pojav.

Funkcijska členitev poslovnega središča
Značaj Ljubljane kot republiškega središča, ki opravlja storitve za skoraj
celoten republiški prostor in tudi za nekatere predele izven republike, se kaže
tudi v dejavnostni strukturi mestnega središča. Da bi bil prikaz distribucije
dejavnosti v prostoru kar najboljši, smo izvedli dvojno analizo izrabe in sicer
po glavnih ulicah (glej tabelo) ter po posameznih uličnih blokih poslovnega
središča (karta 2). N a ta način si j e bilo mogoče lažje predočiti strukturo
izrabe uporabnih površin in stopnjo izrabe uporabnih površin v raznih predelih središča, kot tudi stopnjo izrabe površin po posameznih dejavnostnih
skupinah.
Delež površin za poslovne in neposlovne dejavnosti j e odvisen od značaja
dejavnosti. Vsaka dejavnost ima specifičen način izrabe površin. Funkcije,
ki so namenjene velikemu številu potrošnikov, praviloma teže v pritlične
prostore. T o so: trgovina na drobno, servisne dejavnosti, različne restavracije,
kinematografi, operne in gledališke hiše. V višjih nadstropjih jih le težko
najdemo. Nekatere rabijo za uspešno funkcioniranje manj površin, druge več.
Specializirane

trgovine, frizerski

saloni, razni b i f e j i in bistroji rabijo za

uspešno poslovanje manj površin kakor kinodvorane ali gledališča. V tem
se kaže razlikovanje med načinom izrabe in dejavnostjo. Analiza dejavnosti
j e ob upoštevanju strukture teh komponent bolj razumljiva.
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IZRABA STAVB V POSLOVNEM SREDISCU I N OB G L A V N I H ULICAH — PO POSAMEZNIH S K U P I N A H DEJAVNOSTI
(v mVv % )
K r a j dejavnosti

Poslovno središče

Miklošičeva

Titova

v m1

v %

v m2

v %

Javne zgradbe in
uprava*

187993,0

26,2

25714,0

11,6

Poslovni prostori
gospodarskih organiz.

175869,0

24,5

98609,0

Banke, zavarovalnice

31962,0

4,5

Servisne dejavnosti

36311,0

Trgovina na drobno

v m2

Pij adej e va

Župančičeva +
Vošnjakova

v %

v m2

21956,0

21,6

16943,0

26,60

10305,0

22,2

44,4

10337,0

10,2

21261,0

33,30

4145,0

8,9

8604,0

3,9

4766,0

40,7

0,0

0,00

0,0

0,00

5,0

899,0

0,4

20547,0

20,2

334,0

0,50

69,0

0,15

76181,0

10,6

32412,0

14,6

6138,0

6,0

765,0

1,20

1617,0

3,5

Turizem in gostinstvo

49402,0

6,9

12025,0

5,4

19094,0

18,7

9978,0

15,65

6796,0

14,65

Industrija

29372,0

4,1

15972,0

U

0,0

0,0

32,0

0,05

0,0

Stanovanja

130718,2

18,2

27484,5

12,4

19009,0

18,6

14475,7

22,70

23461,7

SKUPAJ:

717808,2

100,0

221719,5

100,0 101867,0

100,0

63788,7

v %

100,0

v m2

46391,7

v °/o

0,0
50,60

100,0

* Upoštevano je tudi 13557 m' uporabnih povrâin, ki služijo šolam in vzgojnovarstvenim zavodom
** V analizi izrabe površin po posameznih glavnih ulicah so bile upoštevane
z vhodom v stranski ulici.

vse zgradbe, ki imajo vhod iz glavne ulice ter še vse vogalne zgradbe
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Pri funkcijski analizi smo uporabili sledečo opredelitev dejavnosti:
javne zgradbe in uprava

poslovni prostori
gospodarskih onganizacij *,
banke, zavarovalnice in
kreditni zavodi

trgovina na drobno
gostinstvo in turizem

(kultura, pravosodje, zdravstvo — brez bolnišnic,
republiška in javna uprava, telekomunikacije,
različni družbeni zavodi itd.)
(uprave gospodarskih organizacij, predstavništva
domačih in tujih tvrdk, poslovna združenja, trgovina na veliko itd.)
(avtohiše, frizerski saloni, kemijske čistilnice,
urarstvo, krojaštvo, čevljarstvo, loterijski zavodi itd.)
(veleblagovnice, posebne trgovine)
(restavracije, bifeji, gostilne, hoteli, samopostrežne restavracije, kavarne, igralnice z avtomati, turistične agencije itd.)

industrija in gradbeništvo
stanovanja
Navedene vrednosti za poslovno središče v e l j a j o le na splošno. V drobnem
se kažejo velike razlike, ki so posledica neenakomerne razmestitve posameznih
skupin dejavnosti. T e razlike ne v e l j a j o samo pri horizontalni razporeditvi
dejavnosti, temveč tudi pri vertikalni. Posamezne ulice in ulični bloki kažejo
na izrazito enostransko funkcijsko usmerjenost in sta tako v horizontalnem
kot v vertikalnem pogledu prisotni le ena ali kvečjemu dve skupini dejavnosti. Drugje pa nastopajo inverzne razmere.

Struktura izrabe uporabnih površin v zgradbah ob glavnih cestah
v poslovnem središču
Med vsemi ulicami j e najbolj poslovna Titova cesta in sicer v vsem
njenem obsegu znotraj poslovnega središča. V zgradbah ob Titovi cesti j e
največ uporabnih površin namenjenih različnim gospodarskim organizacijam
(glej tabelo). V vsem ostalem območju poslovnega središča j e manj prostorov
namenjeno tej skupini dejavnosti. N a Titovo cesto odpade 30,9% površin
poslovnega središča. Na drugem mestu j e trgovina na drobno, ki zavzema
14,6% uporabnih površin — ali skoraj polovico trgovskih površin v poslovnem središču. Trgovine so vezane predvsem na pritlične prostore; v višjih
nadstropjih pa so le v nekaterih veleblagovnicah (Nama, Astra, Supermarket,
Sloveni j a-šport). Upravičeno smemo trditi, da j e Titova cesta tudi najbolj
trgovska ulica. Razen tega izkazuje ta cesta največji indeks pasantov, kar j e
specifičnost pravih trgovskih ulic. N a splošno j e v Ljubljani zabeležen največji
* trgovina je v okviru te skupine dejavnosti zaradi navezanosti prostorov na zgradbe,
kjer so tudi uprave teh podjetij. Poleg tega ni bilo na voljo podatkov, ki bi v okviru
iste organizacije razlikovali več vrst dejavnosti (upravo, trgovino na debelo, skladišča).
** Zaradi prevlade storitvene obrti nad proizvodno-predelovalno je obrt prišteta k servisnim dejavnostim. Proizvodno-predelovalna obrt nastopa v poslovnem središču le z
neznatnim deležem.
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promet pešcev na zahodni strani Titove ceste (Pak, 1973). Novozgrajeni objekti bodo pripomogli, da bo tudi v prihodnje obdržala to prednost.
Docela drugačna situacija je v strukturi izrabe uporabnih površin ob Miklošičevi cesti. Tu gre za bolj enakomerno porazdelitev uporabnih površin med
posameznimi dejavnostmi. Javne zgradbe in uprava, servisne dejavnosti,
gostinstvo in turizem ter stanovanja so skoraj enakovredno zastopane. Na
prvem mestu so po obsegu uporabnih površin javne službe z 21.956 m2. Manjši
delež v primerjavi s Titovo cesto odpade na trgovino (6,0%). Z izjemo veletrgovine Centromerkur zaseda trgovina le pritlične prostore. Četrti je razen
v uličnem bloku med Pražakovo in Trdinovo ulico ter v novejših zgradbah
na Ploščadi Borisa Kraigherja uspelo zadržati gradbeno homogenost in arhitektonska obeležja secesijskega obdobja. Novejše zgradbe niso šle prek višine
I Z R A B A ULIČNIH BLOKOV V M E S T N E M S R E D I Š Č U LJUBLJANE
THE U S E OF BLOCKS IN THE CITY C E N T R E O F L J U B L J A N A
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starejših. Tudi v prihodnje ni pričakovati večjih sprememb v odnosu med
posameznimi skupinami dejavnosti. N o v i hotel Union bo nekoliko povečal
delež gostinstva.
Pijadejeva ulica kaže v strukturi izrabe uporabnih površin izrazito usmerjenost, saj odpade na urade gospodarskih organizacij 33,3% uporabnih površin. Znaten delež (26,6%) odpade še na javne službe ( R T V Ljubljana). Pomembna je tudi stanovanjska funkcija. Relativno visok delež stanovanj opozarja, da gre za robno območje poslovnega središča. K l j u b bližini železniške
postaje in lahkemu dostopu preseneča nizek delež trgovine na drobno (1,2 %).
Primera Župančičeve in Vošnjakove ulice kažeta z visokim deležem stanovanjskih površin, da smo na zahodnem robu poslovnega središča. Po pomenu sledita stanovanjski funkciji javne službe in uprava z 22,2 % in gostinstvo s 14,65 % uporabnih površin. Javne službe so večinoma v Župančičevi
ulici, medtem ko so poslovni prostori raznih gospodarskih organizacij predvsem v Vošnjakovi ulici. V obeh ulicah odpade na to skupino dejavnosti
8,9% površin. Trgovina j e s 3,5 % le neznatno udeležena. Bank, zavarovalnic
ter lahke industrije pa sploh ni. Neznaten j e tudi delež servisnih dejavnosti.

Izraba uličnih blokov osrednjega dela poslovnega središča
glede na glavne skupine dejavnosti
Kvantitativna analiza izrabe uličnih blokov po skupinah dejavnosti nudi
podrobnejši prikaz strukture poslovnega središča in na tej osnovi njegovo
diferenciranost. Zaradi omejenosti prostora ter kartografske poenostavitve
smo v razpravi obravnavali in v poenostavljeni obliki prikazali le južni del
poslovnega središča. Za vsak ulični blok j e bil po dejavnostih* izračunan
indeks intenzivnosti izrabe.
N a tej osnovi j e bila narejena karta štev. 2, ki lepo prikazuje funkcijsko
homogene in heterogene predele mestnega središča. Na karti so ulični bloki
razvrščeni glede na obseg uporabnih poslovnih in neposlovnih površin. Kombinacija indeksov in razmestitve daje boljši vpogled v strukturo izrabe uporabnih površin ter v obseg površin v okviru ene izmed skupin dejavnosti.
Izraba uličnih blokov osrednjega dela poslovnega središča glede na glavne
skupine dejavnosti j e na splošno sledeča:
JAVNE ZGRADBE I N UPRAVA. Ta skupina dejavnosti j e v posameznih
uličnih blokih v absolutni prevladi, še posebno v primerih, ko gre za kulturne ustanove, telekomunikacije, pravosodje ter republiško upravo. Omenjena
tendenca j e prisotna pri uličnih blokih: 24, 27, 34, 37, 39, 43, 44. Večinoma so
locirani v jugovzhodnem delu poslovnega središča. Enotno kulturno ter politično-upravno funkcijo tega predela prekinja le trgovsko-poslovni Trg revolucije. Druga izrazitejša koncentracija te skupine dejavnosti j e še v osrednjem
in vzhodnem delu središča. Prevladujejo telekomunikacije, pravosodje ter
razne druge službe. V absolutni prevladi j e le v bloku 25; v uličnih blokih 15,

* Zaradi boljše kartografske predstavitve smo opredelitev dejavnosti nekoliko drugače zasnovali. Banke in zavarovalnice so v skupini poslovnih prostorov gospodarskih
organizacij, medtem ko se industrija v tem delu središča ne pojavlja.
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19, 20 in 26 (karta 2) pa je indeks izrabe za to dejavnost 75, 93, 52 in 92.
V ostalih predelih poslovnega središča so javne zgradbe in uprava le neznatno
zastopane. Izjema so še ulični bloki na Prešernovem, Ciril-Metodovem in
Mestnem trgu, kjer so nameščene razne občinske službe. Višje številke na
karti pomenijo manjši obseg uporabnih površin uličnega bloka, kar gre na
račun ločenih zgradb ter manjše vertikalne izrabe. Razen nove zgradbe PTT
ob Cigaletovi, sega vertikalna izraba do petega nadstropja.
POSLOVNI PROSTORI GOSPODARSKIH ORGANIZACIJ. Uličnih blokov,
kjer so bili v absolutni prevladi poslovni prostori gospodarskih organizacij
ni. Najvišja koncentracija te skupine dejavnosti je v uličnih blokih 4 in 10
z indeksi 80 in 85. Na trgu revolucije (ulični blok 2) pa odpade 43 % prostorov
na to skupino dejavnosti (Iskra, Ljubljanska banka). Z indeksom nad 30 je
zastopana še v uličnih blokih 8, 9, 12, 16, 22, 31 ter v bežigrajskem delu poslovnega središča (v uličnih blokih ob Titovi cesti). Po kvadraturi uporabnih
površin za tovrstno skupino dejavnosti je na prvem mestu ulični blok na
Bavarskem dvoru. Visoke vrednosti so rezultat večje vertikalne izrabe. To je
še marsikje prisotno. Izjema j e Gospodarsko razstavišče ter manjši objekti na
obrobju poslovnega središča. Najvišjo koncentracijo imamo v zgradbah, ki so
bile zgrajene v zadnjih petnajstih letih (Bavarski dvor, Metalka, Lesnina,
Iskra, Astra in Elektrotehna).
TRGOVINA NA DROBNO. Specifičen način izrabe povzroča, da je delež
površin trgovine na drobno precej manjši kot pri predhodnih dveh skupinah
dejavnosti. Višji indeksi so le v tistih blokih, kjer so prisotne veletrgovine.
Ulični bloki z indeksom nad 30 so prava redkost. V Ljubljani j e to le na Trgu
revolucije (indeks 34) ter v uličnem bloku, kjer je veleblagovnica Nama
(indeks 38). V zgradbah med Titovo, Tavčarjevo in Dalmatinovo ulico je višji
indeks zaradi neupoštevanja ostalih površin tega uličnega bloka, ki so namenjena izključno stanovanjski funkciji. Podobna situacija j e še v uličnem
bloku ob Wolf ovi ulici. Izrazite koncentracije trgovine na drobno v poslovnem
središču ni, čeprav imamo nekatere izrazite trgovske ulice (Čopova, Nazorjeva,
Titova, Miklošičeva). Ker uporabljajo trgovine predvsem pritlične prostore,
nastopajo v skupni površini z nižjim deležem.
STANOVANJA. Na stanovanja odpade 18,2 % uporabnih površin poslovnega središča. Središč, ki bi bila docela brez stanovanj praktično ni, saj so
tudi v novih trgovskih predelih znatno zastopana. Izjema j e le ameriški »hard
core«. Iz bojazni pred monotonostjo se teži za mešano dejavnostno strukturo
(Pak, 1972). Podobne primere najdemo tudi v Ljubljani (Plava laguna, stolpnica Intertrade v Pijadejevi ulici, stanovanjski bloki na Bavarskem dvoru in
ob Pražakovi ulici). Stanovanjska funkcija je prisotna v skoraj vseh uličnih
blokih in j e obratno sorazmerna s koncentracijo poslovnih funkcij. Tako je
ob Titovi cesti, znotraj središča, le še 12,4 % stanovanjskih površin. Relativno
visok delež stanovanj je v starejših uličnih blokih.
OSTALE DEJAVNOSTNE SKUPINE. Servisne dejavnosti izkazujejo neizrazito koncentracijo v poslovnem središču. Najdemo jih predvsem v pritličnih prostorih. Le v primeru avtohiš imamo izrabo tudi v vertikalnem smislu.
Frizerski saloni, čistilnice itd. so locirani v pritličnih prostorih ter v dvoriščnih barakah starejših uličnih blokov. Razne barake v zaledju starejših uličnih
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blokov veliko prispevajo k ekstenzivnemu karakterju izrabe ter preprečujejo
zidavo bolj funkcionalnih stavb.
Višji indeksi za gostinstvo in turizem nastopajo le v tistih uličnih blokih,
kjer so prisotni hoteli in večje restavracije. To so predvsem ulični bloki;
1, 5, 14,17, 21 z indeksi intenzivnosti izrabe 27, 20, 43, 43 in 64.
O industriji v poslovnem središču lahko govorimo le v primeru grafične
hiše Dela.
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GEOGRAPHY OF T H E CENTRAL BUSINESS DISTRICT I N LJUBLJANA
Rado G e n o r i o
(Summary)
The Central Business District of Ljubljana lies in the area encompassed by
the streets: Prešernova ulica in the west, by Resljeva ulica in the east, by
Erjavčeva ulica and the Liberation Square in the south, and by Eispielerjeva
ulica (in the narrow belt) and the Railway Station in the north. The fact that
the business district extends principally along the north-east direction shows
that the principal traffic route, Titova cesta, plays a most significant function.
The role of Titova cesta became still more important when the underpass
had been constructed and so the region lying to the north of the railway line
gradually become fully incorporated into the organic whole of the business
district. In this way Titova cesta as the most easily accessible road has
remained the principal road, and along it is concentrated almost a third of all
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the functions of the business district. A particular characteristic is imparted
to the Central Business District by the uneven concentration of the individual
groups of activities, a fact which has been revealed in the course of our
analysis. The only exception to this is the south-western section of the business
district, with its concentration of cultural institutions and of the republican
administration offices. Other sections do not exhibit any such functional
orientation; some street blocks show a marked multi-functional character.
A particular characteristic, present in varying degrees, is also the residential
function. This function is absolutely predominant even in some buildings
situated in the very nucleus of the business district. From the analysis of
the utilization of the area it can be seen that the business premises of various
economic organizations, retail shops, various service activities, etc. are located
primarily in the belt along Titova cesta. Certain other activities like light
industry, telecommunications, cultural institutions, public administration, etc.,
on the other hand, are located on the fringe of the Central Business District.
Changes in the overall structure of the district will be determined mostly
by the buildings currently under construction (Cultural Centre »Ivan Cankar«,
the buildings around Plava laguna, on the site of Ploščad Borisa Kraigherja,
and on the site of Gospodarsko razstavišče).
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