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JAVNI MEDKRAJEVNI LINIJSKI AVTOBUSNI PROMET 1974/1975*
Branko

Mlinar"
Uvod

Raziskave avtobusnega prometa so redke, še posebno velja to za prometnogeografske raziskave. Obstajajo sicer parcialne raziskave avtobusnega prometa
za posamezna geografska območja, vendar obravnavajo drugo problematiko ali
pa problema ne obravnavajo iz prometnogeografskih izhodišč.
Ta raziskava želi prikazati javni avtobusni medkrajevni linijski promet (v nadaljevanju — avtobusni promet) iz prometnogeografskih vidikov ob upoštevanju
nekaterih prometno-tehničnih vidikov, ki so bodisi osnova za prometnogeografsko
obravnavanje prometa ali pa tudi neposreden vir prometnotehničnih informacij, ki
doslej še niso bile obdelane in prikazane v merilu SR Slovenije.
Odsotnost prometnogeografskih raziskovanj cestnega in še posebej avtobusnega prometa je v precejšnji meri p o v e z a n a z razmeroma slabo organiziranostjo
oz. nepovezanostjo organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo s cestnim oz. avtobusnim prometom. To je posebej očitno ob primerjavi z organiziranostjo železniškega prometa, ki ima v svoji sestavi poseben Prometni institut, ki se ukvarja
tudi z raziskovanjem celotne prometne problematike.
Izvor podatkov in obseg zajetja
Osnovni vir je bil »Avtobusni vozni red SR Slovenije 1974/1975«. Zaradi nepopolnega zajetja v tem voznem redu (manjkajo predvsem razne lokalne linije in
linije podjetij iz drugih republik, pokrajin in držav) so bili uporabljeni še vozni
redi posameznih organizacij.
Z raziskavo je zajet javni medkrajevni linijski avtobusni promet, kot ga definiramo v naslednjem:
J a v n i p r o m e t je promet, ki ga opravljajo za to pooblaščene pravne ali
fizične osebe za potrebe »tretjih oseb«. Sem ne štejemo prometa, ki ga opravljajo
pravne ali fizične osebe za lastne potrebe. L i n i j s k i p r o m e t štejemo da je
takrat, kadar se opravlja po vnaprej določeni poti, po vnaprej določenih časih in
po določenih tarifah. M e d k r a j e v n i
promet.
Javni linijski medkrajevni
"

* Povzetek iz magistrske naloge
Mog., Zavod SR Slovenije za statistiko, Vožarski pot 12, 61000 L|ubljana YU
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promet zajema linije in vožnje, ki povezujejo med seboj dve naselji ali več, od
katerih mora biti vsaj eno naselje — ena krajna postaja zunaj istega mestnega
območja. Izraz »krajna postaja« združuje pojma »začetna in (ali) končna postaja«.
Teritorialno
področje
Raziskava zajema javni medkrajevni linijski
avtobusni promet, ki v celoti ali deloma poteka po SR Sloveniji neglede na sedež organizacije, ki prevoz opravlja. Regionalizacija je izdelana po l l e š i č , 1972.
Raziskovanje zajema analizo dejavnosti avtobusnega prometa v času od 1. 6.
1974 do 31. 5. 1975. Sezonske specifičnosti so pogojevale delitev avtobusnega
prometa na dve sezoni — poletno in zimsko. Težišče obdelav je usmerjeno na
prikaz in analizo prometa v poletni sezoni. Osnovna časovna enota v tej raziskavi
je teden. Vsi podatki o številu voženj veljajo za teden.
Kartografski prikaz temelji na preciznem definiranju poteka linij, kar omogoča ugotovljati jakost tokov po številu voženj za posamezne cestne odseke in
pomembnost krajnih postaj po številu linij in voženj. Tokovi1 in krajne postaje so
po številu voženj grupirani v razrede tako, da so posebej prizakani tudi najšibkejši tokovi in krajne postaje, kjer še ni po 1 par voženj na vsak delovnik — t o
je do 5 parov voženj na teden. Naslednjo skupino tvorijo tokovi in krajne postaje,
kjer je že po 1 par voženj na vsak delavnik ali na vsak dan — to je 6 ali 7 parov
voženj na teden (nad 5 do 7 parov). Temu sledijo po geometrični postopici naraščajoče velikosti razredov, ki pa so oblikovani tako, da je vidna tudi frekvenca
na dan in uro.
Linije
Kot avtobusno linijo razumemo vožnjo po isti poti, ki povezuje dve različni naselji. Tipični primer za prikaz definiranja linij so linije med krajnima postajama
Ljubljana in Kamnik. Med tema postajama deluje 14 različnih linij. Večina jih gre
iz Ljubljane čez Črnuče do Trzina, od tu se cepijo na Mengeš in Domžale. Iz
SI. 1 Struktura stalnih in poletnih voženj po času odhoda iz začetnih in času prihoda na končne postaje 1974

odhodi iz začetne postaje
p r i h o d i na k o n č n o postajo
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Mengeša gredo naravnost v Kamnik ali pa čez Moste. Iz Domžal gredo na Preserie in Šmarco, na Mengeš in Komendo, na Radomlje itd. Del linij gre čez Šentjakob do Domžal, od koder gredo spet v razne smeri, vendar vse z isto krajno
postajo Kamnik. Primer ne zajema linij, kjer sta Kamnik in (ali) Ljubljana samo
vmesni postaji.
Drug značilen primer so linije, ki potekajo po isti poti med Velenjem in Črno,
različne so le krajne postaje. Iz Črne imamo npr. linije do krajev: Velenje, Spodnji
Dolič, Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd, Ravne, Prevalje, Pameče in Žerjav.
Skupno je kar 24 linij, katerih krajne postaje so na poti med Velenjem in Črno.
Le tako definirane linije zagotavljajo točne podatke o jakosti tokov po cestnih
odsekih ter številu in velikosti krajnih postaj.
Javni medkrajevni linijski avtobusni promet se je poleti 1974 odvijal na 1388
linijah, pozimi 1974/75 pa na 1420 linijah. Te linije so sestavljene iz 1314 stalnih
linij delujočih poleti in pozimi, 74 poletnih, delujočih vsaj v juliju in avgustu ter
106 zimskih in šolskih delujočih različno pozimi. Primerjava s 1964 kaže, da je naraščalo predvsem število stalnih linij, povprečna letna stopnja rasti je znašala
6 , 6 % , pri zimskih in šolskih linijah pa 4 , 7 % , poletnih linij je bilo vsako leto 4,5 %
manj. Stalne in poletne linije skupaj so naraščale po stopnji 5 , 5 % letno.
Omrežje linij je potekalo poleti 1974 po 7000 km, leta 1959 pa po 4300 km
kategoriziranih cest. V tem obdobju se je omrežje cest, po katerih potekajo linije,
razraščalo po povprečni letni stopnji 3 , 3 % in zajema v 1974 že 5 0 % vseh kategoriziranih cest. Od vseh kategoriziranih cest (13948 km v 1974) je bilo sodobnih
(asfalt, beton, kocka) 4685 km. Celotno omrežje linij izhaja iz 591 krajnih postaj v
SR Sloveniji. Prevladujejo krajne postaje z minimalnim številom linij in voženj, ki
iz njih izhajajo oziroma se vanje stekajo. Kar 276 ali 4 7 % je krajnih postaj, iz
katerih izhaja samo po ena linija in le 69 s po 6 in več linijami; med temi je Ljubljana izhodišče za 280 linij.

Vožnje
Bistveno sestavino avtobusnega prometa tvorijo stalne vožnje, 46733, ki obratujejo celo leto; v poletni sezoni je temu dodanih še 1430 voženj, ki obratujejo
samo poleti, to je skupno 48163 voženj v poletni sezoni. V zimski sezoni pa so
stalne vožnje dopolnjene še z 846 zimskimi in 2121 šolskimi vožnjami, to je skupno 49700 voženj na teden v zimski sezoni.
V poletni sezoni
jejo le ob delavnikih
21210. Voženj samo
kombinacijah pa 732.
tednu 7246 voženj, v

je glede na dneve v tednu največ takih voženj, ki obratuin sicer 25296. Malo manj je voženj, ki obratujejo vsak dan,
ob nedeljah je le 925, ostalih, ki vozijo v različnih drugih
Če zanemarimo te slednje, potem se opravi vsak delavnik v
nedeljo pa le 3955.

Primerjava z letom 1964 pokaže, da je v tem desetletju porastlo število voženj vsako leto povprečno za 9 , 2 % , vendar je ta porast omejen le na stalne (za
10,1% letno) in šolske vožnje (za 7 , 7 % letno), zmanjševalo pa se je število poletnih (za 3 , 8 % letno) in zimskih voženj (zo 0 , 2 % letno). V poletni sezoni so glede
na dolžino voženj najhitreje naraščale vožnje z dolžino 11 do 30 km, in sicer za
1 1 , 3 % letno, najmanjši pa je porast pri najdaljših vožnjah z dolžino 101 in več
km, in sicer za 5 , 2 % letno. Glede na dneve obratovanja v tednu je težišče na
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SI. 2

Struktura ö o l n i h In p o l e t n i h voženi po urah odhoda Iz začetne poetaje glede na dneve obratovanja v tednu 1974

%

Ura odhoda

razvijanju specializiranih voženj. Povprečna letna stopnja rasti pri vožnjah ob
delavnikih znaša 11,9%, pri nedeljskih 8 , 5 % , pri vsakodnevnih vožnjah pa le
6,7 % .
Linijski kilometri
Linijski kilometer je dolžina 1 km vožnje po voznem redu. Linijski kilometri
ene vožnje od začetne do končne postaje oz. med obema krajnima postajama so
enaki dolžini linije. Število voženj kaže, kot da se celotna dejavnost odvija pretežno na kratkih vožnjah. Primerjava voženj in linijskih kilometrov pa da drugačno
podobo. Poleti opravijo tedensko 1,9 milijona linijskih kilometrov. Povprečna dolžina vseh voženj poleti je 39,2 km, in sicer poletnih 133 km, stalnih pa 36,3 km.
Dolžina vsakodnevnih voženj je 59,6 km, voženj samo ob delavnikih pa 21,5 km.
Bistveno strukturno razliko med vožnjami in linijskimi kilometri pa kaže podatek,
da 7 % voženj, dolgih nad 100 km, zajema kar 42,3 % vseh linijskih km. Obratno
pa 71,8°/o voženj, dolgih do 30 km, zajema le 28,6 % vseh linijskih km.

Postanki
Med osnovnimi ugotovitvami s stališča pogostosti ustavljanja, velja dvoje:
dolžina voženj je obratno sorazmerna s pogostostjo postankov in pogostost
postankov je obratno sorazmerna s hitrostjo.
Poleti je bilo tedensko po 724 tisoč postankov (začetne postaje izključene),
povprečna linearna razdalja med postajami je znašala 2,6 km, od tega pri vožnjah, dolgih do 10 km, 0,9 km, pri vožnjah, dolgih 101 km ali več pa 6,6 km. Pri
vsakodnevnih vožnjah je znašala razdalja med postajami 3,2 km, pri vožnjah ob
delavnikih pa 1,8 km.
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Linijske ure
Linijska ura je dolžina 1 ure vožnje po voznem redu. V vožnjo je štet čas od
odhoda iz začetne do prihoda na končno postajo. Linijske ure posameznih voženj
na isth liniji so lahko med seboj različne zaradi razlik v hitrosti' posameznih voženj (npr. zaradi različnega števila postaj). Služijo predvsem za izračun komercialne hitrosti voženj.

I ) Nehat «rt podatki nlio enaki podatkom v drugih totogramlh

Poleti se opravi tedensko 51 400 linijskih ur (ur voženj), to je 4 , 8 % več kot
pozimi. Povprečno traja ena vožnja poleti 1,1 ure, pozimi 1 uro. Ena vsakodnevna
vožnja traja 1,5 ure, ena delavniška pa 0,7 ure.

Komercialna hitrost
Komercialna hitrost voženj v km/h dobimo, če linijske kilometre delimo z
linijskimi urami. Komercialna hitrost ima svojo zgornjo mejo, kt je določena z
maksimalno tehničrlo hitrostjo; ta je uradno omejena na 80 km/h.
Povprečna komercialna hitrost vseh stalnih in poletnih voženj je znašala 36,7
km/h, samo stalnih 36,2 poletnih 42,8, zimskih 36,5 in šolskih 30,6 km/h; vsakodnevnih 39,9 in ob delavnikih 31,0 km/h. Hitrost voženj, dolgih do 10 km, je znašala 24,0 km/h, tistih dolgih 101 km ali več pa 44,7 km/h.
Glede na komercialno hitrost se vožnje delijo v take s hitrostjo do 40 km/h in
ostale s hitrostjo več kot 40 km/h. Voženj s komercialno hitrostjo do 40 km/h je
kar 8/10; zanje je značilno, da so krajše in s pogostejšim ustavljanjem.
Voženj s komercialno hitrostjo 40 in več km/h je le 2 0 % . Za tovrstne vožnje
je značilno, da so daljše in s poredkejšim ustavljanjem.
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Regionalizacija tokov avtobusnega prometa
Posebna prometna matrika je bila podlaga za vse tri karte v besedilu in za
tabelo »Klasifikacija voženj po regionalnih ravneh in makroregijah«. Z odštevanjem vrednosti polj glavne diagonale v matrikah za različne regionalne ravni je
na vsaki ravni promet razdeljen na znotraj regionalni (polja glavne diagonale) in
medregionalni. Ta postopek, potekajoč od mikroregij in preko mezoregij naprej,
je bil podlaga za klasifikacijo po regionalnih ravneh (glej spodnjo tabelo).

Klasifikacija voženj po regionalnih ravneh in makroregijah

Odhodi iz makroregij
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0.
1

Znotrajobčinska
Znotrajmezoregionalna
Znotrajmakroregionalna
Znotrajrepubliška
Medrepubliška
Mednarodna

44,9
27,0
16,9
8,7
1,9
0,6

31,0
34,0
25,5
7,2
2,1
0,2

51,1
21,5
15,4
10,2
1,5
0,3

55,5
26,2
9,2
7,2
1,8
0,1

62,6
7,3
6,0
23,6
0,5
—

58,5
21,3
7,3
7,0
2,6
3,3

Razlika do skupnega števila voženj (48163) nastopa, ker je v celoti zajeta le ena
stran matrike.

Ta prometno geografska klasifikacija kaže, kakšna je prometno geografska
struktura avtobusnega prometa glede na njegovo prostorsko razmestitev in glede na jakost povezav znotraj posameznih ravni in med njimi.

Osnovne ugotovitve iz matrike, iz nje izvedene klasifikacije in karte*
Čim nižja je regionalna raven, tem večje je število voženj.
lokalne, znotrajobčinske vožnje. Kljub temu, da je viden visok
znotrajobčinskih voženj, pa vseeno skoraj preseneča, da njih
Domnevamo lahko, da bo bodoči razvoj šel predvsem v smeri
občinskega prometa;

Najpogostejše so
delež lokalnih —
delež ni še večji.
razvijanja znotraj-

primerjava med makroregijami pokaže predvsem razmeroma nizek delež znotrajobčinskih voženj v makroregiji osrednje Slovenije, ker so vse lokalne vožnje v
Ljubljani klasificirane kot znotrajmezoregionalne (vse lokalne vožnje iz območja
občine Center v druge ljubljanske občine);
• Po modelu matrike tokov po regionalnih ravneh |e v pripravi zadevna analiza
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SI. 4 Javni medkrajevni linijski avtobusni promet v SR Sloveniji (poleti 1974)
Tedensko število odhodov iz mezoregij severovzhodne Slovenije D

Dmfl« drio*e

1) Nekateri podatki niso enokl podatkom v drugih kartogramlh

SI. 5 Javni medkrajevni linijski avtobusni promet v SR Sloveji (poleti 1974)
Tedensko itevilo odhodov iz mezoregij zahodne SlovanijeD

U rug* («pubi Ik*
1) Nekateri podatki nUo enaki podatkom » drugih kartogramlh
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največji je delež znotrajobčinskih voženj v jugovzhodni Sloveniji in sicer na območju občine Novo mesto, kjer ima center občine razmeroma zelo razvit lokalni
ali t.i. primestni promet; šibka pa je znotrajmezoregionalna povezava;
jugovzhodna Slovenija je zanimiva še po nizkem deležu znotrajmakroregionalnih
voženj in po visokem deležu znotrajrepubliških (medmakroregionalnih) voženj. Oboje
kaže nekako relativno večjo odvisnost od drugih makroregij in slabšo medsebojno
povezanost dveh mezoregij (vzhodne Dolenjske z Belo Krajino s spodnjim slovenskim Posavjem). Jugovzhodna Slovenija edina tudi nima neposrednih zvez z zahodno Slovenijo;
mednarodni promet je takorekoč povsem omejen na zahodno Slovenijo.
Veliko
ter majhno
prevladuje
regionalnih

število krajnih postaj z majhnim številom linij in voženj na eni strani
število postaj z velikim številom linij in voženj na drugi strani kaže, da
oblika, ko linije povezujejo krajne postaje oziroma »centre« različnih
ravni.

Prometnogeografsko so zanimiva vsa štiri oglišča neenakostraničnega štirikotnika, t o je naše republike. V teh ogliščih so mezoregije Koprsko primorje, Pomurje, Zgornjegorenjska regija ter vzhodna Dolenjska z Belo krajino. V vsaki od
teh vogalnih, perifernih regij se pojavlja po dvoje mest (mezoregionalni center in
dvojček, prometni center), ki se po svoji prometnogeografski funkciji: dopolnjujeta
s svojimi posebnostmi. Mezoregionalni centri z izrazitejšim poudarkom zvez z
neposrednim zaledjem so Koper in Murska Sobota ter Črnomelj in Jesenice; pri
prvih dveh je razvitost omrežja zvez z neposrednim zaledjem bolj poudarjena kot
pri drugih dveh mestih. Značilno za te mezocentre je veliko število kratkih voženj. Posebnost prometnih centrov pa je, da so postavljeni glede na te mezocentre
še bolj periferno, da iz njih poteka daljinski promet, ki se preko mezocentrov povezuje z ostalimi ogliščnimi in drugimi mezoregijami Slovenije. Ti centri so Piran,
Lendava, Vinica ter Kranjska gora in Rateče. Zanje je značilno manjše število
dolgih voženj, tako da je skuipna dolžina voženj, izhajajočih iz teh centrov, enaka
dolžini vseh voženj, ki izhajajo iz mezoregionalnih centrov.
Za povezavo obodnih (vogalnih) regij na posameznih stranicah neenakostraničnega štirikotnika (npr. Pomurja z vzhodno Dolenjsko z Belo krajino itd.) velja,
da so zveze šibke, v kolikor sploh so. Potekajo pa z naslonitvijo na cestni križ, ki
je hrbtenica vsega avtobusnega prometa. Cestni križ z glavnimi priključki v skupni
dolžini manj kot 800 km prevzema 1/2 vse dolžine voženj, ki se opravijo znotraj
meja SR Slovenije, druga polovica pa odpade na ostalih 6200 km cest, po katerih
potekajo avtobusne linije.
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LINIJSKI AVTOBUSNI

PROMET V SR SLOVENIJI
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Omrežje in jakost tokov ter krajne (začetne - končne) postaje
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PUBLIC LINEAL INTERURBAN BUS TRANSPORT IN THE
SOCIALIST REPUBLIC OF SLOVENIA (YU)
Branko

Mlinar

(Summary)
Public lineal interurban bus transport shown in the paper, represents the part
of the bus transport which is realised by authorized organizations for the needs
of third persons by fixed lines, time-tables and tariffs. Excluded is transport of
passengers performed by working organizations for own needs. It is involved interurban bus transport partly or entirely in the Socialist Republic of Slovenia
without regard to the center of working organization. The sources of data were
time-tables. The investigation is based on improved metodology projected for
author's similar researchement in 1S59 and 1964.
Researching the period from 1. 6. 1974 to 31. 5. 1975 and particularly discussing the situation in summer months 1974 the author concludes that in this
period operated 1388 lines, on which were realised 48163 drives weekly, or 1,9
million kilometres with 724 thousand stops. The drives were on average 39,2 km
long and lasted on average 1 hour 6 minutes with stop every 2,6 km. Average
commercial speed were 36,7 km per hour.
Classification of drives on different regional level pointed out, that 4 4 , 9 %
of drives had been realised intracommunes. This conclusion illustrates the orientation on local needs, but the author also estimates high demand for passenger
transport on this level. Intramezoregional drives represent 2 7 % , intramacroregional drives 1 6 , 9 % and intrarepublic drives represent 8 , 7 % , Relatively small is
the part (1,9%) of drives between the Socialist Republics and the part of international drives, which means 0 , 6 % .
Cartographic presentation represents network and intensity of connections
and main characteristics of terminal stations. As the most important
characterictic of the terminal stations author pointed out the length of drives begining or
ending on the terminal station. According to this point of view he equalized these
terminal stations: Piran and Koper, Vinica and Črnomelj, Lendava and Murska
Sobota, Rateče and Kranjska gora with Jesenice.
Classification of drives on different regional levels enables interesting
approach to the further developement. The author want to outline the necessity to
extend connections inside microregions, because network of bus transport represent only 5 0 % of all chategorized roads. It is evident that special attention in
further researchment have to be dedicated to discussion of transport on the
lowest regional levels.
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Appendix
The translation of the figures
Fig. 1.
The structure of permanent drives and drives in summer season, according
departure time and arrival time on the terminal station 1974
Odhodi iz začetne postaje — Departures from the begining station
Prihodi na končno postajo — Arrival on the terminal station

to

Fig. 2.
The structure of permanent drives and drives in summer season, according to
departure time from the begining station, with: regard on performing days in week
1974
vsak dan — daily
ob delavnikih — on working days
ob nedeljah — on sundies
Ura odhoda — Departure time
Fig. 3.
Public lineal interurban bus transport in the Socialist Republic
(summer season 1974)
The number of departures in a week from the mezoregions
Solvenia 1
Legend:
Število odhodov iz regij ali število parov voženj med regijami —
departures from the regions or number of return drives between
Do 5 — To 5
nad 5-7 — up to 5-7
nad 1344 — more than 1344
Druge države — Other countries
Druge republike — Other republics
1

of Slovenia
of

the

Central

The number of
regions:

Some of the datas are not exactly equal to datas in the other cartograms

Fig. 4.
Public lineal interurban bus transport in the Socialist Republic of Slovenia
(summer season 1974)
The number of departures from the mezoregions of the North-East Slovenia 1
Legend:
Število odhodov iz regij ali število parov voženj med regijami — The number of
departures from the regions or number of return drives between regions
Do 5 — To 5
nad 5-7 — up to 5-7
nad 1344 — more than 1344
Druge države — Other countries
Druge republike — Other republics
1

Some of the datas are not exactly equal to datas in the other cartograms

Fig. 5.
Public lineal interurban bus transport in the Socialist Republic of Slovenia
(summer season 1974)
The number of departures in a week from the mezoregions of the West Slovenia 1
Legend:
Število odhodov iz regij ali število parov voženj med regijami — The number of
departures from the regions or number of return drives between regions
Do 5 — To 5
nad 5-7 — up to 5-7
nad 1344 — more than 1344
Druge države — Other countries
Druge republike — Other republics
1
Some of the datas are not exactly equal to datas in the other cartograms
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Fig. 6.
Public lineal interurban bus transport in the Socialist Republic of Slovenia
(summer season 1974)
Network and intensity of traffic flows and terminal stations
Legend:
Jakost tokov — Intensity of flows
število parov voženj v obe smeri v eno smer na teden, dan, uro — The number
of drives or the number of drives in one direction weekly, daily, hourly
Znak — Mark
Šifra — Code
Na teden — Weekly
Do 5 — To 5
nad 5-7 — up to 5-7
nad 1344 — 1344 and more
Na dan — Daily
nad 1-3 — up to 1-3
nad 192 — 192 nad more
Na uro — Hourly
nad 1-2 — up to 1-2
nad 8 — 8 and more
Krajne postaje — Terminal stations
Po številu linijskih kilometrov na teden 1 — According to the number of lineal kilometres weekly'
Znak — Mark
Mesto — Town
Na teden — Weekly
1
Lineal kilometres for line are product of the length of line and the number of
drives weekly; lineal kilometres for particular terminal station are sum total of
the products for ail lines, which are beginning o r ending o n particular terminal
station.
Pomen šifer pri krajnih postajah 1 — The meaning of codes at terminal stations 1
Šifra — Code
Linij — Linies
število parov voženj na teden 2 — The number of return drives in a week 2
do 5 — to 5
nad 5-7 — up to 5-7
nad 5376 — 5376 and more
Poprečna dolžina voženj v km — Average length of drives in kilometres
do 10 — to 10
101 in več — 101 and more

1

Example:

KRANJ

8

11

1

Г

160

L > T h e number of lines

81

—

2688

—

53764—
The number of drives, up to

30 km.
The length of drives on average
2

11

—

Look daily and hourly distributions in legend for Intensity of flows

Meje in mejni prehodi — Frontiers and Frontier passages
Državna meja — State frontier
Meja s SR Hrvatsko — Frontier with the Socialist Republic of Croatia
Meje občin — Frontier of Communes
Mejni prehodi — Frontier passages
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Imena krajev izven SR Slovenije pomenijo krajne postaje za vse linije in vožnje, ki
potekajo tudi po SR Sloveniji — Names of places outside of the Socialist Republic of Slovenia mean terminal stations for all lines and drives passing troughout the Socialist Republic of Slovenia.
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