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PTT DEJAVNOSTI IN PROSTORSKI RAZVOJ V SLOVENIJI* 

Vera K o k o 1 e** 

Dejavnosti pošte, telefona in telegrafa so redko osrednji predmet geo-
grafskih raziskav, čeprav o povezanosti ivseth vrst prometa z naselji ni dvo-
ma. Pošta kot ena od storitev centralnih krajev pri nas res ni vplivala sa-
mostojno in odločujoče na dosedanji razvoj in nastajanje naselij. Še manj 
telefon in telegraf, ki se po tehnologiji dedovanja bistveno razlikujeta od 
pošte in ista nasploh pri nas še slabo razviti dejavnosti. 

Toda v zadnjem času je tehnologija žičnega in brezžičnega prenosa 
sporočil, skupaj z računalniško infrastrukturo, tako napredovala in odprla 
toliko novih možnosti uporabe ne samo na področju poslovnih dejavnosti, 
ampak tudi za dejavnosti družin in gospodinjstev, da so pričeli strokovnjaki 
razmišljati o korenitih spremembah na vseh področjih dela in načina živ-
ljenja sploh. 

V literaturi (G o d d ar d , J. B., 1971, K a i b a k , 1973) najdemo veliko 
spektakularnih tez o vplivu telekomunikacij. Vizionar ji tehnološkega raz-
voja telekomunikacij predvidevajo izenačenost pogojev iza komuniciranje 
ne glede na kraj. Človek bo lahko stanoval ali zlasti delal kjerkoli, na ,te-
lekonferenci bo doma, zdravnik bo pregledal bolnika doma ine da bi ga 
obiskal, iprij atelje bomo obiskali, ne da bi šli z doma. Psihologi ob teh vi-
zijah .opozarjajo na potrebo po osebnem srečanju, npr. med starši in otroki 
med prijatelji, pa tuidi geografi bi se težko odpovedali realnemu potovanju 
po pokrajini. Ekologi zopet pričakujejo zmanjšanje onesnažujočega prometa 
zaradi uveljavljanja telekomunikacij. Ekonomisti računajo s prihranki ener-
gije. Socialni planerji ( W a l l e o f f , Ph. ©tal. 1978) načrtujejo učinkovito 
socialno službo in ustrezne medicinske storitve v odmaknjenih Območjih 
(telemedicina) in nazadnje prostorski planerji pričakujejo, da bodo razvite 
telekomunikacije zaustavile praznjenje odmaknjenih predelov in celo sti-
mulirale razpršeno poselitev. 

Skrajšani in prilagojeni povzetek enega od poglavij interdisciplinarne študije 
»PTT storitve in telekomunikacije kot komponenta prostorskega razvoja«. Urbanistični 
inštitut, združeno PTT podjetje. Finansira Raziskovalna skupnost Slovenije v sklopu 
srednjeročnega raziskovalnega programa 1981—1985. 

** Višji raziskovalni sodelavec, Urbanistični inštitut SRS, Jamova 18, 61000 Ljub-
ljana, YU 
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Do sedaj opravljene empirične študije (C. E. M i l l e r , 1980, C. E. M i l -
l e r , 1981, D. et al. C l a r k , 1981, W. A. E t t e m a , 1978) ne potrjujejo 
nobene od .tez razvoja v celoti. 

Pri nas imamo na razpolago raziskave v okviru projekta Slovenija 2000 
( K o n c e p t r a z v o j a , 1979), ki nakazujejo možnosti tehnološkega raz-
voja ibrez odgovora na vprašanje, kako bo ta razvoj spremenil sedanjo po-
dobo poseljene pokrajine in kako ibo delovala časovna zamuda osvajanja 
tehnologije, ki ijo poznamo že pri uveljavljanju motoriizacije in na to ve-
zane urbanizacije poseljenega prostora. 

Raziskave s tega področja bi morale najprej odgovoriti: 
— v kakšnih odnosih je danes v Sloveniji dejavnost ptt prometa in zvez 

z drugimi panogami prometa, 
— do katere mere je ptt promet kot dejavnost prisotna v celotnem pose-

litvenem prostoru, 
— do katere mere je integrirana v delovne postopke vseh ostalih dejavnosti. 

Na ta vprašanja bo mogoče odgovoriti šele po poglobljeni raziskavi. Na 
tem mestu je mogoče nanje odgovoriti le do tiste mere, kot jo dopušča sta-
tistika s svojimi skromnimi objavljenimi informacijami za posamezna pod-
ročja prometa in do tiste mere, kot jo omogočajo rezultati dosedanjih razi-
skav (V. K o k o l e , 1976, et al. B. K l e m e n e i č , 1981) o razvojnih tež-
njah v prostoru in razvoju strukture zaposlenih po posameznih vrstah na-
selij. 

Prometne panoge in prostorski razvoj 

Če silno poenostavljeno preletimo pretekli razvoj naselij v Sloveniji v 
povezavi s panogami prometa, lahko rečemo: železnica, ki je zaživela z 
industrijsko revoducijo, je v Sloveniji pospešila razvoj marsikaterega ma-
lega mesta, marsikaterega pa je obšla in ije .zaostalo (primeri: Kamnik, 
Škaf j a Loka). Zaradi železnice so nastala nova naselja, torej je .imela 
železnica vlogo odločujočega lokacijskega faktorja. Vsa industrija je bila 
locirana ob železniških tirih. Še danes odloča marsikje. Vendar pa v 
splošnem lahko ugotavljamo, da je kot vrsta prometa že prešla zrelo 
dobo razvoja oziroma prosperitete. Njen pomen nekoliko povečujemo z uva-
janjem hitrih medmestnih in mestnih železnic, kar pa gre pri nas izredno 
počasi. 

Razvoj cestnega prometa, zlasti množičnega osebnega avtomobila, je 
prinesel v prostor in naselja pravo zmedo, nekateri pravijo »eksplozijo«. 
Mesta, ki jih je železnica 'držala v čim bolj zgoščeni obliki, so se raizlila 
v ruralni prostor takorekoč brez urejene strukture, oziroma je poselitev 
slepo sledila omrežju zgrajenih cest. Ogromno prostora in površin so po-
krile in jih še vedno več pokrivajo velike ceste. Mesta, tudi manjša, so 
zatrpana z osebnimi avtomobili. Pravzaprav nam v sedanjem trenutku kroji 
način življenja in dela osebni avto in cestni promet, čeprav se je vzporedno 
neopazno z razvojem mest razvijalo tudi omrežje telekomunikacij. Toda 
to omrežje se je razvijalo po prostorskih lokacijskih predpostavkah, ki jih 
je narekovalo omrežje cest in na to vezano omrežje naselij. Hierarhija sto-
ritev PTT omrežja in dejavnosti ne odstopa od hierarhije drugih storitev, 
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ki so značilne za centralne kraje in so zato tudi indikator stopnje cen traj-
nosti posameznega kraja, čim večje je mesto in čim več druigih mestnih 
dejavnosti je prisotnih, tem več in tem bolj raznolike in specialne ima 
tudi storitve pošte, telefona in telegrafa. 

V dosedanjem prostorskem razvoju naselij se ptt povezava kot lo-
kacijska determinanta ni pojavljala. Sprašujemo se, ali se v bodoče lahko 
pojavi taka težnja in kakšne spremembe bi zaradi tega lahko pričakovali. 
Tudi glede na dosedanje stanje v prostoru. Ostaja pa seveda tudi vprašanje, 
do katere mere sedanje stanje v prostoru, ki ga je povzročila motorizacija, 
še ostaja determinanta iza razvoj ptt prometa v prostoru? 

Kako se v Sloveniji uveljavljajo posamezne panoge prometa je mogoče 
ilustrirati tudi s sicer skromnimi statističnimi podatki iz Statističnega le-
topisa Slovenije 1980. 

P o m o r s k i p r o m e t bi lahko izpustili: po statističnih informacijah 
nimamo niti ene potniške ladje in le 112 potniških mest na tovornih ladjah. 
Leta 1980 je bilo prepeljanih komaj 8632 potnikov. 

Z r a č n i p r o m e t je tudi še slabo razvit. V SRS imamo skupaj 7 le-
tal in leta 1980 je bilo opravljenih v Sloveniji 13.266 vizletov, kar pomeni 
36 vzletov na dan na treh letališčih, ali malo več kot vsako uro po eno 
letalo na vseh letališčih Slovenije. Potnikov je bilo vsega skupaj 963.000. 
V notranjem prometu je bilo le 295.000. če bi bili vsi potniki Slovenci in 
ne bi bilo službenih potnikov, bi se vsak osmi Slovenec pri taki gostoti lahko 
peljal enkrat na leto z letalom. 

V Sloveniji so le tri letališča, kjer je mogoče vstopiti v to omrežje. 
Praviloma so te lokacije vezane na velika mesta, čeprav so mikrolokacijsko 
razmeroma oddaljena. Kot lokacijski faktor za druge dejavnosti se pri nas 
letališča še niso uveljavila. 

Ž e l e z n i š k o o m r e ž j e in promet je vplivalo na razvoj v prosto-
ru, vendar danes tega vpliva (razen za specifično industrijske panoge) ni-
ma več. 

Na slovenskem ozemlju je skupaj 257 postaj, to je točk, kjer je imogoč 
dostop do uporabe tega omrežja. Od tega je le 107 postaj namenjenih pot-
niškemu prometu. Predpostavljamo lahko, da je nekaj nad 100 naselij v 
Sloveniji, od skupaj 6000, navezano na železniški promet. Dostopnost do 
omrežja železnic je sicer boljša kot pri letalskem prometu, vendar še vedno 
redka, saj je komaj 10% naselij povezanih s tem omrežjem, in nekaj več 
prebivalcev glede na to, da so vsa velika mesta vendarle povezana z želez-
nico. Leta 1980 je bila v notranjem prometu prepeljanih 18 milijonov pot-
nikov, kar je sicer 64-krat več kot v notranjem letalskem prometu, vendar 
pa je še vedno to v primerjavi s številom prebivalcev Slovenije le povpreč-
no deset voženj na leto za vsakega prebivalca. 

C e s t n i p r o m e t je v primerjavi z ostalimi vrstami prometa vse-
kakor prevladujoč, pa naj opazujemo katerikoli pokazatelj. V primerjavi 
z železnico predstavlja 4520 (AOP-1) postaj javnega avtobusnega prometa 
kar 42-krat večjo gostoto od železniških postaj. V letu 1980 je bilo s sku-
paj 2505 ( S t a t i s t i č n i l e t o p i s , 1980) registriranimi avtobusi pre-
peljano skupaj 205,8 milijonov prebivalcev ali 11-krat več kot v železniš-
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kern (prometu. Vsak od sedanjih prebivalcev Slovenije bi se pri enakomerni 
uporabi lahko peljal 111-krat na leto z avtobusom. Če upoštevamo, da so 
med prebivalci tudi otroci in stari, ki se relativno malo vozijo z javnimi 
prometnimi .sredstvi, lahko -ugotavljamo, ida je ta interakcija v prostoru 
razmeroma zelo pogosta, najpogostejša v primerjavi <z drugimi prometnimi 
sredstvi. Tembolj, ker ugotavljamo, da se zelo veliko prebivalcev vozi po-
leg tega še z osebnimi avtomobili. Z 416.448 ( S t a t i s t i č n i l e t o p i s , 
1980) registriranimi osebnimi avtomobili v Sloveniji se približujemo meji, 
ko moremo pričakovati postopno ustavljanje rasti zaradi doseganja dolo-
čene zasićenosti. Glede na sedanje število osebnih avtomobilov in avto-
busov skupaj že s preprostim računom ugotovimo, da bi pri polni zasede-
nosti kar vse prebivalce Slovenije mogli namestiti v avtobuse in osebne 
avtomobile istočasno, če bi otroke držali v naročjih. Opažamo tudi, da se 
je število na novo registriranih vozil v zadnjem letu bistveno zmanjšalo, 
kar je seveda lahko izraz večjih življenjskih stroškov, je pa verjetno po-
vezano tudi s približevanjem zasićenosti. 

Tisti, ki ima osebno vozilo, 'ima tudi dostop do .omrežja. Poseben pri-
ključek ni potreben. Dostop je odprt povsod, kjer je cestno omrežje, torej 
na razdalji 14650 kilometrov v slovenskem prostoru, kolikor je (zabeleženih 
vseh vrst cest. Ker podrobnejših podatkov o registriranih osebnih vozilih 
po naseljih ni na razpolago, ne moremo primerjati še te vrste gostote v 
Sloveniji. Predpostavljamo, da je verjetno malo takih naselij, kjer ne bi 
•bilo niti enega lastnika osebnega vozila. 

P t t p r o m e t ima po svojem odnosu do prostora in poselitve značaj, 
podoben javnemu avtobusnemu prometu kot so poštne storitve, delno pa 
ima veliko podobnosti z osebnim avtoprometam. 

456 poštnih uradov nudi poštne storitve za skupaj 6000 naselij oziroma 
1,8 milijona prebivalcev. Leta 1980 je bilo opravljenih 293,9 milijona sto-
ritev pisemskega prometa. To je nekaj v-eč kot je bilo prepeljanih potnikov 
v avtobusnem prometu. Vsak prebivalec Slovenije .bi bil pri povprečni raz-
delitvi pisemskih storitev deležen storitve kar 156-krat v letu 1980. 

'Nasprotno pa t e l e f o n s k i p r o m e t izkazuje nekatere sorodnosti 
osebnemu avtomobilskemu prometu. Dostop do omrežja je zagotovljen s te-
lefonskim aparatom v uporabi, ki jih je skupaj 314.629. Celo malo manj 
kot osebnih avtomobilov! Še manj pa je telefonskih naročnikov. Vsaj po 
en telefonski naročnik je registriran v skupaj 2282 (AOP-2) naseljih od 
skupaj 6000, kar je zopet zelo blizu številu naselij, kjer je avtobusna po-
staja (2340 naselij v SRS). Velika je razlika, če primerjamo naročnike te-
lefonov v stanovanjih (ki jih je v Sloveniji komaj 119.747), z registriranimi 
osebnimi vozili. Na 1,4 stanovanja pride povprečno eno registrirano osebno 
vozilo in na 4,6 stanovanj pride povprečno en telefonski naročnik v stano-
vanju. Stopnja opremljenosti je po teh primerjavah sodeč zelo nizka in 
lahko pričakujemo naraščanje povpraševanja te vrste naročnikov. Analiza 
je pokazala, da je telefon v stanovanju prisoten le v 1919 naseljih Slovenije, 
torej v manj naseljih, kot pa jih ima avtobusno postajo. Tudi to daje skle-
pati, da je omrežje v prostoru razmeroma redko. 

Gostota telefonov v delovnih organizacijah in skupnostih je v sloven-
skem globalu tak.a-le: na 16.304 delovne organizacije in skupnosti odpade 
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skupaj 42,873 telefonskih naročnikov in 1500 teleprinterjev. Komaj vsaka 
deseta delovna organizacija in skupnost ima teleprinter. Skupaj 773 tisoč 
delavcev v združenem delu, ki so delovno organizirani v 34 tisoč poslovnih 
enotah, je na razpolago ok. 194.882 telefonskih aparatov v rabi ali povpreč-
no na 4 zaposlene 1 aparat v uporabi. Na vsako poslovno enoto odpade pov-
prečno en telefonski naročnik s področja družbenih organizacij in skupno-
sti. V povprečku kaže torej, da je opremljenost s telefoni v delovnih or-
ganizacijah dokaj splošna, na drugi strani pa je izredno nizka opremljenost 
s teleprinterji. 

Primerjava posameznih panog prometa, tako po obsegu oziroma vklju-
čevanju prebivalcev kakor tudi po tem, kako posega v poseljeni prostor, 
seveda ni popolna, vendar pa jasno nakazuje nekatere značilnosti dosežene 
razvojne stopnje. 

Število družbenih telefonskih naročnikov je nekoliko večje, kot je šte-
vilo poslovnih enot, ki jih beleži statistika zaposlenih; 34 proti 42, kar bi 
lahko pomenilo, da je opremljenost s telefonskimi priključki v naših druž-
benih organizacijah in skupnostih dokaj visoka. Toda istočasno ugotavljamo 
izredno malo naročniških teleprinterjev in razmeroma malo naročniških cen-
tral. Komaj vsaka peta delovna organizacija in skupnost ima naročniško 
centralo in komaj vsaka deseta delovna organizacija in skupnost ima tele-
printer. 

Čeprav imamo v Sloveniji povprečno na štiri zaposlene v družbenem 
sektorju en telefonski aparat v rabi in bi pričakovali, da imajo vsaj poslov-
ne enote z zaposlenimi v veliki večini na razpolago vsaj en aparat, smo 
ugotovili, da še vedno obstajajo tudi enote brez aparata. V okroglo 300 
naseljih od skupaj 1600, kjer so poslovne enote raznih dejavnosti z zapo-
slenimi ni niti enega telefonskega naročnika družbenega telefona. Torej pri 
razmeroma gosti poslovni telefonski mreži so še vedno neopremljena ob-
močja oziroma naselja. 

Še na slabšem je 'opremljenost s telefoni v stanovanjih. Medtem ko ima 
v Sloveniji skoraj vsako stanovanje registrirano osebno vozilo (avto), pa 
ima v povprečju le vsako peto stanovanje telefonski aparat. To razmerje 
med številom osebnih vozil in številom telefonskih aparatov v stanovanjih 
je dokaj značilno za sedanjo razvojno stopnjo. Tudi naselij, kjer je pri-
soten vsaj en telefonski naročnik s telefonom v stanovanju, je skupaj le 
1919 ali slaba tretjina vseh naselij v .Sloveniji. 

Medtem ko v večjih centrih že tečejo dogovori o integriranem računal-
niškem sistemu, o povezavi podatkovnih baz, o pomembni vlogi razvoja 
informatike pa ostaja naše podeželje še vedno brez že sto let starega te-
lefona (najpreprostejše oblike te komunikacije) kljub temu, je na podeželju 
pripravljenost prispevati za to opremo mnogo več kot v mestu.* Vse kaže 
da prostorski razvoj telekomunikacij ne poteka v prid izenačevanju med 
mestnimi središči in podeželjem, morda razlike še poglablja. Večja verjet-
nost pa obstaja za izenačevanje med mesti samimi, kar bi utegnilo podpreti 
policentrični sistem regionalnih centrov Slovenije in pripeljati do večje 
funkcionalne integracije med večjimi mesti. 

* Ankete so pokazale, da so občani na podeželju pripravljeni prispevati iz lastnih 
sredstev tudi do 5x več kot v mestu, oziroma urbaniziranem primestnem območju. 
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Okvirna primerjava panog prometa v SR Sloveniji 
Tabela 1 

Panoga prometa 

Letalski promet 

Železniški promet 

Cestni javni promet 

Cestni osebni promet 

Štev. mest (krajev) 
SRS, kjer je dostop Oprema 
do storitve 

3 letališča 

257 postajališč 
107 potniških 

4520 postajališč 

Ptt promet in zveza pošte 456 

Telefon skupaj 

Telefon v stanov. 

Tel. delovnih organ. 

Teleprinterjev 

7 letal 
845 sedežev 

288 vagonov 

2505 avtobusov 

416448 registriranih 
avtomobil. 

314.629 aparatov 
181.807 naročn. 

119.747 naročn. 

42.873 naročn. 

skupaj 1656 
v del. organ. 1500 

Obseg 
omrežja 

Obseg 
storitev 

prepeljani potniki 
skupaj: 963.000 
notranji promet 
295.000 

Naselja 
(število) na 
omrežju 

(3) 

107 1058 km 18.882.000 potnikov 

14650 km 205.800.000 potnikov 2340 

14650 
6000 
teoretično 

293.910.000 pisemske 456 
storitve 

209.200 impulzov 2282 

35.500 impulzov 1919 

135.872 impulzov 1356 

Skupno število v SRS: naselij 6000 . 
1981 prebivalcev 1.884 tisoč; zaposlenih v družbenem sektorju 778 tisoč; število stanovanj 584 tisoč; 

organizacij in skupnosti 16304; poslovnih enot 34 tisoč (skupaj); poslovnih enot z zaposlenimi 
(19,9 tisoč) 
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PTT ACTIVITIES AND SPATIAL DEVELOPMENT IN SLOVENIA 

Vera K o k o l e 

(Summary) 

The contribution provides first a short comparative survey of the 
influences of particular kinds of communications on settlements in Slovenia, 
and more specifically, on the telecommunications. In Slovenia some forms 
of communication only have achieved the level of availability (railways, 
private motor-car aparat from men-mechanical means of transportation). 
In all cases the distance and the costs associated with overcoming a certain 
distance were decisive and in all cases personal contacts were made possible. 

Telecommunications are essentially different from classical modes of 
communications. The costs are practically eliminated and distance plays no 
role, but personal interactions .are not possible (Only indirect TV set.). 

In Slovenia telecommunications lag behind the motor- car four times 
and more in the level of availability. Telephones are generally available 
only for business transactions. Other newer forms of telecommunications, 
as telex lag behind also for business. The exact influence of telecommuni-
cations on the settlement pattern and on the elimination of differences 
between towns and countryside, remains, however, still a matter of dispute. 
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