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1. UVOD 
 

1.1 Izhodišče 
 
Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015, objavilo Javni razpis 
za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, ki se bo izvajal v okviru Operativnega 
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: 
Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje 
nizko-ogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem 
trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. 
 
Izvajalec javnega razpisa kot posredniški organ je Ministrstvo za infrastrukturo. Predmet javnega 
razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam ali konzorcijem več občin za izdelavo 
Celostne prometne strategije (v nadaljevanju CPS) iz naslova področja ukrepov trajnostne mobilnosti. 
Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s 
pomočjo izdelanih strateških dokumentov - CPS. Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji 
na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in 
vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje 
in prihodnje generacije. 
 
Občina Bled je uspešno pridobila sredstva za izdelavo CPS, katere namen je določitev ukrepov 
trajnostne mobilnosti in akcijskega načrta za njihovo izvedbo. To poročilo predstavlja ključne 
ugotovitve 1. faze izdelave CPS, ki obsega postavitev temeljev, opredelitev procesa ter zlasti analizo 
stanja in oblikovanje scenarijev. Poročilo je bilo izdelano skupaj s Vsebinskim poročilom o 
napredovanju del – 1. faza, v katerem so navedene vse izvedene dejavnosti v posameznem koraku. 
 

1.2 Namen in cilj celostne prometne strategije 
 
Namen vseh CPS je prispevati k razvoju urbane mobilnosti in pomagati pri vzpostavitvi trajnostnega 
prometnega sistema. S tem prispevamo k: 
 

- izboljšanju kakovosti zraka v mestu, 
- zmanjšanju emisije toplogrednih plinov in porabi energije, 
- izboljšanju privlačnosti in kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih, 
- zagotoviti dostopnost delovnih mest in storitev za vse, 
- boljši povezanosti urbanih območij z njegovim zaledjem, 
- boljši izkoriščenosti prometne infrastrukture, 
- nižjim stroškom za mobilnost, 
- zmanjšanju prometnih zastojev, 
- povečanju prometne varnosti, 
- povečanju možnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj in 
- zmanjšanju stroškov potniškega in tovornega prevoza. 

 
Cilj CPS je določitev ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so definirani v Operativnem programu izvajanja 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in akcijskega načrta za njihovo izvedbo. Na podlagi 
tega se bo Občina Bled lahko potegovala za sredstva, ko bodo na voljo v okviru nadaljnjih razpisov.  
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1.3 Metodologija 
 
V skladu z razpisnimi pogoji bo CPS za občino Bled izdelana skladno s Smernicami za pripravo CPS 
(Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost, Smernice za pripravo Celostne prometne strategije, 
Ljubljana; Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 20121). V sklopu CPS je potrebno sprejeti tudi akcijski 
načrt za izvedbo CPS. 
 
CPS mora biti izdelana najmanj ob upoštevanju minimalnih standardov za izdelavo Celostne prometne 
strategije, kot so bili določeni v 6. poglavju Razpisne dokumentacije za javni razpis za sofinanciranje 
Celostne prometne strategije, Ministrstvo za Infrastrukturo, oktober 2015. 
 
Izdelava celostne prometne strategije je razdeljena na 4 faze in 11 sklopov; to poročilo predstavlja 
ključne ugotovitve 1. faze, poudarjene s sivo barvo, in se zlasti osredotoča na Sklop C.  
 

1. FAZA: Zagon procesa (mejnik: Zaključek analize izzivov in priložnosti) 

 Sklop A: Postavitev temeljev 

 Sklop B: Opredelitev procesa 

 Sklop C: Analiza stanja in oblikovanje scenarijev 
 
2. FAZA: Racionalno zastavljanje ciljev (mejnik: zaključek izbire ukrepov) 

 Sklop D: Oris željenega stanja 
Sklop E: Opredelitev prioritet 

 Sklop F: Izbira ukrepov 
 
3. FAZA: Priprava Strategije (mejnik: Sprejem Strategije) 

 Sklop G: Načrtovanje izvajanja 

 Sklop H: Vzpostavitev nadzora 

 Sklop I: Sprejem Strategije 
 

4. FAZA: Izvajanje Strategije (mejnik: Zaključek ocene dosežkov in učinkov) 

 Sklop J: Vodenje procesa izvajanja in projektno komuniciranje 

 Sklop K: Spremljanje napredka 

 
Slika 1: Smernice za pripravo CPS (Vir: Smernice za pripravo Celostne prometne strategije, 2012) 

                                                           
1 http://www.trajnostnamobilnost.si/engb/aktivnosti/publikacije.aspx 

http://www.trajnostnamobilnost.si/engb/aktivnosti/publikacije.aspx
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Metodologija Sklopa A (Postavitev temeljev) ter Sklopa B (Opredelitev procesa) je temeljila predvsem 
na aktivnem sodelovanju s ključnimi deležniki Občine Bled ter pregledu obstoječih strategij, študij in 
politik. Podrobneje je metodologija opisana v Vsebinskem poročilu o napredovanju del in njegovih 
prilogah – 1. faza.  
 
Za namene analize obstoječega stanja v občini Bled (Sklop C) so bile uporabljene naslednje metode, 
ki so podrobneje opisane v poglavju o Sklopu C ter v Vsebinskem poročilu o napredovanju del: 1. faza 
in njegovih prilogah: 

 Analiza razpoložljivih virov obstoječih statističnih podatkov (npr. demografski trendi, migracije, 

prometna varnost, dostopnost za vse skupine prebivalstva ipd), kot so:  

o Zemljiški kataster, 

o Register prostorskih enot, 

o Register nepremičnin, 

o Kataster stavb, 

o Gospodarska javna infrastruktura (GJI), 

o Podatki o namenski rabi prostora, 

o Podatki o centralnem registru prebivalcev, 

o Podatki Atlasa okolja (http://gis.arso.gov.si/), 

o Podatki Agencije za varnost prometa (https://www.avp-rs.si/), 

o Podatke Statističnega urada RS (www.stat.si/), 

o In drugi. 

 Analiza obstoječih prometnih študij, 

 Štetje motornega prometa, mirujočega prometa, peš in kolesarskega prometa,  

 Analiza podatkov operaterjev javnega potniškega prometa, 

 Anketiranje prebivalcev, 

 Intervjuvanje, 

 Terenski ogledi za motorni promet, peš in kolesarski promet ter javni potniški promet, 

 Kartografska analiza ter terenski ogledi povezljivosti poti (direktnost in struktura poti v mestu).  

 
 

  

http://gis.arso.gov.si/
https://www.avp-rs.si/
http://www.stat.si/
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2. SKLOP A: POSTAVITEV TEMELJEV 
 

2.1 Korak 1: Zaveza načeloma trajnostne mobilnosti 
 
Namen tega koraka je zagotoviti, da bodo osnovna načela trajnostne mobilnosti upoštevana v pripravi 
CPS za Občino Bled. V ta namen smo preverili, v kolikšni meri obstoječe občinske strategije in politike 
vključujejo trajnostna načela na širših področjih, kot so okolje, prostor, promet ipd. Povzetki teh 
dokumentov so predstavljeni v Preglednici 1. Ugotovili smo, da je trajnostni razvoj posredno ali 
neposredno že del večine ključnih strateških dokumentov Občine Bled, kar nudi dober strateški okvir 
in podporo za CPS.  
 
Preglednica 1: Seznam in opis obstoječih občinskih dokumentov 

Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Vključeno 

načelo 
trajnosti?  

PROSTOR 2014 Občina 
Bled 

Občinski prostorski načrt občine Bled 
 
Problemi: 
 

- Prometni režim na Bledu ni skladen s 
spremenjenimi potovalnimi navadami 
prebivalcev in obiskovalcev, z naraščajočim 
številom potnikov v osebnih vozilih ter 
aktualnimi mednarodnimi, nacionalnimi in 
občinskimi usmeritvami za razvoj prometa. 
Slabosti prometnega režima in infrastrukture se 
kažejo v slabi opremljenosti prostora za pešce in 
kolesarje, slabi kakovosti tlakov in prometne 
opreme na voziščih, parkiriščih in drugih 
površinah. Posledice se odražajo kot degradacija 
naravnega in urbanega okolja na najbolj 
obiskanih točkah, kar zmanjšuje privlačnost 
prostora ter izničuje njegove gospodarske in 
družbene potenciale.  

- Dobra prometna dostopnost in povezanost sta 
pomembni prednosti občine. Možnosti za 
izboljšanje prometnih ureditev se v bodoče 
kažejo znotraj naselij. Ob gradnji južne in severne 
razbremenilne ceste je pomembna sprememba 
prometnega režima v središču mesta Bled in na 
obali jezera, ki bi morala slediti omejevanju 
osebnega motornega prometa, urejanju površin 
prednostno za pešce, kolesarje in izvoščke ter 
izboljševanju kakovosti tlakovanj. 

Cilji: 

 
- Vzpostavljanje trajnostnih prometnih ureditev, 

večji delež trajnostnih načinov gibanja: 
pešačenja, kolesarjenja in uporabe javnih 
prometnih sredstev. 

- Občina bo prometno infrastrukturo razvijala v 
smeri spremenjenih prometnih navad in 
prometnega režima, ki bo podpiral koncept 
trajnostne mobilnosti. S tem namerava doseči 
izboljšanje bivalnega in delovnega okolja ter 
zmanjšanje vplivov prometa na bivalno in 

✓ 
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Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Vključeno 

načelo 
trajnosti?  

naravno okolje. Prednostne naloge se nanašajo 
na izgradnjo infrastrukture, ki bo razbremenila 
mestno središče motornega prometa, povečanje 
učinkovitosti in privlačnosti javnega potniškega 
prometa ter vzpostavitev zaokroženega sistema 
peš in kolesarskih poti, ki bo integriran s 
sistemom javnega potniškega prometa. 

- Z namenom spodbujanja širokega kroga 
poslovnih dejavnosti in ustvarjanja kakovostnih 
delovnih mest bo prostorski razvoj v občini 
spodbujal trajnostne oblike mobilnosti z 
urejenim javnim prometom, ureditvami za pešce 
in kolesarje ter dobro prometno dostopnostjo 
naselij. 

 
Zasnova prometne infrastrukture: 
 

- Prednostni projekt pri izboljšavi cestnega 
omrežja predstavlja izgradnja južne in severne 
razbremenilne ceste mimo Bleda.  

- Temelj javnega prometa v občini je avtobus. 
Potrebno je urediti novo centralno avtobusno 
postajo ob Ljubljanski cesti (ob Policijski postaje, 
kjer je danes Petrol) na Bledu in dograditi 
avtobusna postajališča. V okviru ukrepov za 
zmanjšanje osebnega motornega prometa na 
območju jezerske sklede je treba vzpostaviti 
redno linijo minibusa Bled-Rečica-Zaka-Mlino-
Bled. V turistični sezoni je poleg rednih linij treba 
organizirati linijo minibusa med Bledom, 
Zasipom, Ribnim in Bohinjsko Belo.  

- V občini je treba vzpostaviti zaokroženo omrežje 
peš povezav med naselji in zaselki in izboljšati 
kakovost površin za pešce. V vseh naseljih je 
treba javni prostor urejati tako, da ureditve 
dajejo prednost pešcem in kolesarjem. V naseljih 
je treba ob državnih in lokalnih cestah ter javnih 
poteh z večjimi obremenitvami urediti 
samostojne peš poti in hodnike, kjer prostor to 
omogoča. Odpravljale se bodo arhitekturne 
ovire.  

- V zgodovinskih poselitvenih jedrih, ki so 
zavarovana kot naselbinska kulturna dediščina, je 
treba na lokalnih cestah izboljšati kakovost 
tlakov, urejati skupne javne prostore in izvajati 
ureditve za umirjanje motornega prometa.  

- Območje jezerske obale bo urejeno za peš in 
kolesarski promet, lokalni javni promet ter 
kočijaže. Motorni promet bo dovoljen samo za 
dostop do objektov in intervencijo. Veslaško 
promenado in Cesto svobode v območju 
Zdraviliškega in Pongračevega parka se zapre za 
motorni promet in uredi kot peš cona. Po 
dokončanju južne razbremenilne ceste se bo 
motorni promet omejil tudi na Cesti Svobode od 
križišča z Ljubljansko cesto do Mlinega. Ta cestni 



 

 
 
 
 

6/121 STUDIO 3 

Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Vključeno 

načelo 
trajnosti?  

odsek se bo uredil kot peš promenada, po kateri 
bo možen dostop za obstoječe vile ob njej.  

- V občini je treba urediti in označiti medobčinske 
kolesarske poti:  
o medobčinska povezava proti Gorjam, Bled–

Sp. Gorje–Zg. Gorje–Krnica–Pokljuka,  
o medobčinska povezava proti Lescam, Bled–

Lesce,  
o medobčinska povezava proti Jesenicam, 

Bled–Zasip–Spodnje Gorje–Blejska Dobrava–
Jesenice,  

o medobčinska povezava proti Žirovnici, Bled–
Zasip–Breg–Žirovnica,  

o medobčinska povezava proti Bohinju: Bled–
Bohinjska Bela–Obrne–Bohinjska Bistrica–
Bohinjsko jezero.  

- Ločene kolesarske steze je treba urediti ob Seliški, 
Partizanski, Rečiški, Kolodvorski Ljubljanski, 
Ribenski in Cesti svobode ter ob voziščih drugih 
lokalnih in regionalnih cest v naseljih ter na 
območju šolskih poti, kjer je to mogoče.  

- Po izgradnji razbremenilnih cest okrog Bleda se bo 
tovorni promet preusmerilo izven območja naselja. 
Za mirujoč tovorni promet je dopustno urediti 
manjša parkirišča na Selišah ter v gospodarskih 
conah. Za avtobuse se bo parkirišče uredilo v 
sklopu centralne avtobusne postaje ob Ljubljanski 
cesti na lokaciji današnjega Petrola.  

- Koncept urejanja mirujočega prometa vključuje 
ukinitev parkirišč znotraj parkovnih površin v 
neposredni bližini jezera ter urejanje novih oziroma 
obstoječih parkirišč na robu teh površin in v 
neposredni navezavi na dostope s severne 
razbremenilne ceste, na oddaljenosti do 10 minut 
hoje do jezera. Zgradi se glavni javni garažni hiši ob 
športni dvorani in na območju obstoječe avtobusne 
postaje. Hotelsko garažo je treba zgraditi ob 
hotelih Golf, Savica in Kompas. 

- Za vodni promet za gospodarske, turistične in 
športno rekreacijske namene je treba upoštevati 
občinske predpise in veljavno zakonodajo za 
plovbo po jezerih in rekah. Izplovba in pristanek sta 
dopustna samo na za to predvidenih in urejenih 
površinah. 

- Pri rabi prostora je treba upoštevati širše vplivno 
območje letališča Lesce in omejitvene ravnine le 
tega. Zračni promet na območju TNP je omejen na 
dostavo v planinske domove in urgentne prelete. 

 
Urbanistični načrt Bled: 

 
- Trajnostna ureditev prometa se uresniči s 

postopnim zapiranjem osrednjega območja Bleda 
za vozila na motor z notranjim izgorevanjem in s 
pospeševanjem mehke mobilnosti. Zapiranje in 
hkratno nadomeščanje z električnimi ali hibridnimi 



 

 
 
 
 

    7/121 STUDIO 3 

Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Vključeno 

načelo 
trajnosti?  

vozili bo potekalo postopoma od jezera navzven, in 
sicer v dveh etapah. V 1. etapi se za splošni 
motorni promet zapre samo območje jezerske 
obale in na vzhodni strani parkovni del mestnega 
središča. V 2. etapi se zapora splošnega motornega 
prometa razširi.  

- Avtobusna postaja ostane v 1. etapi na sedanjem 
mestu. Skladno s Konceptno zasnovo dolgoročne 
ureditve prometa na Bledu se okoli jezera 
postopno vzpostavi linija električnega minibusa, v 
Veliki Zaki, na Mlinem in ob kopališču se uredijo 
parkirišča za električna vozila. V 2. etapi se 
avtobusno postajo preseli ob Ljubljansko cesto na 
lokacijo današnjega Petrola. Običajni medkrajevni 
avtobusi vozijo do sem in pot proti Bohinju 
nadaljujejo po južni razbremenilni cesti. V tej etapi 
se ukinejo običajni primestni avtobusi in se 
nadomestijo z električnimi. Lokalni avtobusni 
promet se bo opravljal izključno z električnimi 
minibusi, in sicer se bo z vpadnih cest združeval v 
območju središča mesta. Redna linija bo 
povezovala tudi železniško postajo. V turistični 
sezoni se bo poleg rednih linij organiziralo tudi 
krožno linijo okoli jezera.  

- Za urejanje mirujočega prometa se načrtuje 
izgradnjo garažnih stavb za hotele, kongresne 
dvorane, avtobusne postaje in druge programe 
osrednjih dejavnosti. Za ostale namene se 
postopoma do 1. etape zgradi parkirišča na zunanji 
strani razbremenilnih cest. Tam se ustavi večina 
prometa, ki pride na Bled z običajnimi vozili in proti 
mestnemu središču nadaljuje z drugimi prometnimi 
sredstvi. Parkirišča ob jezerski obali se ukine, 
dodatno pa se zgradi parkirišče ob športnem parku. 
Večje število novih parkirišč je načrtovano tudi ob 
Seliški cesti, na območju Vezenin. Pri 2. etapi se 
ukine parkirišče pri Partizanu in zmanjša parkirišče 
pri Ledeni dvorani. Vsa parkirišča, ki so v območju, 
kjer je dovoljen samo promet električnim (ali 
hibridnim, ki v tem območju vozijo na električni 
pogon) vozilom, postanejo parkirišča za ta vozila. 
Zunaj tega območja ostanejo parkirišča v Mali Zaki, 
pri športnem parku, ob pokopališču ter vsa 
parkirišča na zunanji strani obvoznic. Za mirujoči 
tovorni promet in avtobuse je predvidena ureditev 
parkirišča na območju Seliše II. 

- Načrtovana je dopolnitev omrežja samostojnih 
pešpoti ter prestrukturiranje nekaterih cest v peš 
cone oziroma promenade (del Ulice narodnih 
herojev nad TC Bled, Cesta svobode). 

- Območje Bleda prečkajo daljinski kolesarski 
povezavi Rateče–Kranjska Gora–Martuljek–
Jesenice–Bled in Bled–Lesce–Radovljica–Kranj ter 
regionalna kolesarska pot Bohinj–Bohinjska Bela–
Bled. Načrtujejo se nove nivojsko ločene kolesarske 
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Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Vključeno 

načelo 
trajnosti?  

steze, samostojne kolesarske steze in kolesarske 
steze na skupni površini z motornim prometom. 

 

PROSTOR 2015 Občina 
Bled 

Občinski podrobni prostorski načrt Ožje središče Bleda 
 
Določena je nova prometna ureditev, ki v največji možni 
meri omejuje motorni promet in umika prometne površine 
za motorni promet od jezera. Večji del parkirnih površin se 
preoblikuje v peščeve površine.  

- Prometna ureditev se veže na izgradnjo severne in 
južne razbremenilne ceste. Upošteva se ureditev 
vrste javnih parkirišč na obrobju naselja in 
izboljšanje javnega prometa.  

- Ohrani, delno preoblikuje in v manjšem obsegu 
odstrani se obstoječe poteke poti. Hierarhijo 
peščevih poti, ki bo izboljšala berljivost prostora, se 
določi s širinami poti in uporabljenimi materiali: 
• prva raven je Jezerska promenada kot 

osrednja povezovalna površina, 
• druga raven so pot ob jezeru in glavne 

dostopne poti do jezera,  
• tretja raven so preostale parkovne poti.  

- Območje podrobnega načrta se uredi za peš in 
kolesarski promet, fijakarje in cestno-turistični 
vlakec. V prvi fazi se za splošni motorni promet 
zapre parkovno območje med Grajskim 
kopališčem, Hotelom Jelovico, jezersko obalo, 
Prešernovo cesto in Ljubljansko cesto, v drugi fazi, 
po izgradnji južne razbremenilne ceste in parkirišč 
zunaj ožjega središča Bleda, pa Ljubljansko cesto in 
Cesto svobode od Pošte do Hotela Toplice ter 
naprej proti Mlinemu.  

- Na območju podrobnega načrta in sosednjih 
območjih se motorni promet organizira na štirih 
ravneh. 

- Ohranijo ali uredijo se parkirišča za lastne potrebe 
ali parkirišča namenjena dejavnostim v objektih za 
imetnike dovolilnic na območjih. 

 

✓ 

PROSTOR 2015 Občina 
Bled 

Občinski podrobni prostorski načrt Seliše na Bledu 
 
Na zahodni strani območja OPPN je predvidena izvedba 
severne razbremenilne ceste, v sklopu katere se izvede 
priključek Ceste na Dobe ter skupen priključek za izvoz iz 
območja bencinskega servisa in območja Kovinske Bled. 
Območje OPPN bo prometno navezano na sosednje enote 
urejanja prostora po obstoječih prometnicah (Ljubljanska 
in Kajuhova cesta, Seliška cesta) in novih prometnicah 
(severna razbremenilna cesta, Cesta na Dobe, glavna 
vzdolžna cesta) in obstoječih ter novih kolesarskih in peš 
poteh. Dolgoročno je predvideno nadaljevanje Ceste na 
Dobe preko potoka Rečica do območja enote urejanja 
prostora z oznako DO-2 (predviden OPPN za stanovanjsko 
pozidavo), v predhodni fazi pa je na tej trasi dopustna 
ureditev brvi za pešce. 
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RAZVOJ 2016 Občina 
Bled 

Razvojni program Občine Bled 2009 – 2020 (z novelacijo 
leta 2012) 
 
Namen razvojnega programa je opredeliti skupne 
dolgoročne družbene, gospodarske in okoljske cilje razvoja 
občine ter jih medsebojno uskladiti, ob tem pa izkoristiti 
razvojne priložnosti in vire, ki so pred nami.  
 
Vizija: V naslednjem desetletju se bo občina Bled kot 
izjemen naravni in kulturni prostor Slovenije razvila v 
vrhunsko mednarodno destinacijo, ki bo omogočala visoko 
kakovost bivanja, poslovanja, dobro počutje in vsestranska 
doživetja. 
 
»Izjemnost prostora, izjemnost »raja«, v katerem in od 
katerega živimo, terja, da z njim ravnamo skrbno in 
odgovorno. Naravna danost je naša najpomembnejša 
prednost in vrednost Bleda. Zaradi lepega okolja k nam 
prihajajo turisti. Vrednot narave, krajine, zgodovine in 
tradicije se zavedamo, zato jih bomo ohranjali in varovali 
za bodoče generacije (načelo trajnosti).« 
 
Tri vertikalne in ena horizontalna prednostna usmeritev: 

• Horizontalna usmeritev: Učinkovito upravljanje  
• Prednostna usmeritev 1: Zelena alpska občina 
• Prednostna usmeritev 2: Vrhunska turistična 

destinacija 
• Prednostna usmeritev 3: Vitalna občina 

 
1.2. Trajnostno usmerjena prometna politika: 
 

- 1.2.1. Izgradnja razbremenilnih cest s 
preusmerjanjem tranzitnega prometa 

- 1.2.2. Ureditev občinskih cest do krajevnih središč, 
povečanje varnosti in dostopnosti z javnim 
prevozom  

- 1.2.3. Umik parkirnih mest od jezerske obale z 
izgradnjo parkirišč in parkirnih hiš 

 
Prednosti:  
- Dobra prometna dostopnost in povezanost občine 
navzven (avtocesta, letališče) 
 
Slabosti: 

- Javna infrastruktura počasi sledi dvigu kakovosti v 
turizmu (ceste, pločniki, parki, kanalizacija) 

- Zastarel prometni režim: prometni režim ni 
skladen s spremenjenimi navadami prebivalcev in 
obiskovalcev, naraščajočim številom potnikov in 
sodobnim trendom 

- Težnja po stalni neposredni dostopnosti 
najprivlačnejših delov mesta z osebnimi vozili 
povzroča degradacijo okolja 

- Pomanjkanje parkirišč 
- Nivo urejenosti javnega prostora zaostaja za 

primerljivimi naselji v Sloveniji, neenotna ulična 

✓ 



 

 
 
 
 

10/121 STUDIO 3 

Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Vključeno 

načelo 
trajnosti?  

oprema, otroška igrišča 
- Slaba opremljenost za pešce in kolesarje: 

neurejene sprehajalne poti, pomanjkanje 
kolesarskih stez 

- Neurejena osrednja promenada 
 

ENERGETIKA 2010 Občina 
Bled  

Lokalni energetski koncept občine Bled 
 
Mesto Bled je le nekaj kilometrov oddaljeno od gorenjske 
avtoceste, skozi občino vodi tudi železniška proga. Kljub 
temu se občina zaradi neustreznega mirujočega in javnega 
prometa sooča z velikimi težavami (zastoji, obremenitvijo 
turističnega središča, nevarnostmi za pešce, šolarje in 
kolesarje, hrupom,…), ki so posledica nezgrajenih obvoznih 
poti proti Bohinju in Pokljuki ter pomanjkanju garažnih hiš 
oziroma urejenih parkirnih površin.  

 
Politika v sektorju prometa v občini mora usmerjati razvoj 
tega sektorja na pot trajnostne mobilnosti preko 
spodbujanja učinkovitega zasebnega in javnega prometa, 
pešačenja in kolesarjenja. Splošni ukrepi, ki sledijo tej 
usmeritvi so: 

 ozaveščanje in informiranje ljudi o prednostih in 
slabostih posameznega načina transporta, 

 širitev in urejanje območij, namenjenih pešcem, 

 širitev in urejanje kolesarskih poti, 

 ustrezna cenovna politika parkirnine, 

 uvajanje novih tehnologij preko vpeljave 
avtobusov na alternativna goriva (npr: biodizel, 
utekočinjeni naftni plin itd.), 

 brezplačni parkirni prostor za vozila na električni 
pogon itd. 

 
Vsak projekt s področja prometa naj spremljajo tudi 
promocijske aktivnosti, ki urejanje prometa s strani 
energetike in okolja, približajo ljudem. Občina naj pripravi 
seznam možnih projektov in te aktivnosti naj se predstavijo 
občanom. V kolikor želimo povečati trajnostne oblike 
transporta (javni prevoz, kolesarjenje, pešačenje) je 
potrebno tem področjem nameniti dovolj velika finančna 
sredstva (izgradnja novih, urejenih kolesarskih stez, širokih 
pločnikov itd.). Glede na to, da so finančna sredstva 
običajno omejena, je potrebno pripraviti prioritetne 
namene v financiranju transporta, npr: pri financiranju 
imajo prednost projekti, ki izboljšujejo razmere za pešce in 
kolesarje.  
 

✓ 

PROMETNA 
VARNOST 

2016 Občina 
Bled, PP 
Bled, OŠ 
Bled, SS 
OŠ Bled 

Načrt šolskih poti 
 
V poročilu je predstavljen splošen pogled na varnost 
šolskih poti. Prikazani so načrti šolskih poti ter opisane 
kritične točke na šolskih poteh v občini Bled. 

✓ 
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2.2 Korak 2: Ocena vpliva širšega okvira 
 
Namen tega koraka je pregledati predpise, tokove sredstev in strategije prometnega in razvojnega 
načrtovanja na regionalni, državni in evropski ravni. Preglednici 2 in 3 vsebujeta pregled državnih in 
evropskih strateških dokumentov in hkrati tudi ocenujejeta uporabnost podatkov za izdelavo CPS.  
 
Trenutno že poteka veliko aktivnosti na regionalni in državni in evropski ravni. Smiselno je, da se ukrepi 
in priložnosti vključijo v CPS. 
 
Preglednica 2: Seznam in opis obstoječih regionalnih in državnih dokumentov 

Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Vključeno 

načelo 
trajnosti? 

RAZVOJ 2015 Regionalna 
razvojna 
agencija 
Gorenjske 

Regionalni razvojni program Gorenjske 2014–2020 
 
Za uresničevanje vizije: »Gorenjska, tu želim živeti, delati in 
se igrati« je postavljenih pet razvojnih področij: tehnološki 
razvoj, podjetništvo in inovativnost, razvoj človeških virov, 
turizem, okolje, prostor in infrastruktura, podeželje. Poleg 
tega je 17 investicijskih ukrepov, med njimi nekaj takih, ki 
zadevajo promet: aktivno in kakovostno življenje; javna 
infrastruktura; okolje; prostorski razvoj; varčna uporaba 
energije in uporaba obnovljivih virov.  
 
Med smernicami glede turizma je izpostavljeno povečanje 
trajnostne mobilnosti. Večjo težavo predstavlja slaba 
organiziranost in povezanost javnega prevoza, ki bo 
temeljna naloga razvoja prometa v prihodnosti poleg 
spodbujanja zelenih prevoznih sredstev (električna kolesa, 
motorji in avtomobili …), ureditev postajališč in spodbujanje 
kolesarjenja (v mestih, ureditev mreže kolesarskih poti), ki 
bodo pripomogli k izboljšanju varnosti, sonaravnemu 
razvoju in boljši kakovosti bivanja ljudi v teh krajih. 
 
20 mio EUR bo namenjenih za projekt »Trajnostna in zelena 
mobilnost in mreža kolesarskih poti« med 2014 in 2020, ki 
bo obsegal:  

1. priprava celostne prometne strategije za gorenjsko 
regijo, 

2. povezava železniškega in avtobusnega prevoza, 
3. umirjenje prometa v alpskih dolinah, 
4. nadgradnja spletnega regionalnega portala ter 

izdelava mobilne aplikacije o voznih redih in 
možnostih prevoza do in na destinacije, 

5. vzpostavitev sistema »parkiraj in pelji se« (park-and-
ride), 

6. uvajanje zelenih prevoznih sredstev (e-avtomobili, e-
kolesa, e-motorji, polnilnice, ureditev parkirišč), 

7. ukrepi za promocijo kolesarjenja: 
- vzpostavitev mreže kolesarskih poti ob daljinski kolesarski 
poti, 
- vzpostavitev sistema izposoje koles, 
- spodbude za uporabo koles kot prevoznega sredstva, 

8. izgradnja mestnih in medobčinskih kolesarskih 
povezav, 

9. podprojekti za pešce: Izvedba novih hodnikov za 

✓ 
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pešce, 50 obstoječih prehodov se ustrezno preuredi, 
ureditev mreže pešpoti med mestom in okoliškim 
podeželjem, 

10. urejanje manjših parkirišč in zelenih površin ob 
javnih objektih in rekreacijskih točkah, 

11. ureditev parkirišč in objektov za shranjevanje koles, 
12. integriranje prevozov avtobus – železnica, 
13. umestitev daljinskih kolesarskih povezav. 

 
Z vidika obsega angažiranih sredstev bo najpomembnejši 
ukrep vzpostavitev mreže kolesarskih poti. 
Med projekti v Občini Bled so navedeni: 

- Gradnja osrednje parkirne hiše (5 mio EUR); 
- Mreža kolesarskih poti (2 mio EUR); 
- Rekonstrukcija Kolodvorske ceste z območjem 

železniške postaje (P+R) (1,5 mio EUR); 
- Urbana prenova ožjega središča Bleda (3 mio EUR); 
- Brezogljični Bled – Bled 2030 Zero CO2 (0,25 mio 

EUR); 
- Izvedba daljinske kolesarske steze Bled-Bohinj (0,2 

mio EUR, Občina Bohinj). 
 
Regijski projekti nacionalnega pomena, ki se dotikajo 
Občine Bled: 
 

- Nadgradnja regionalnih cestnih povezav med 
gorenjsko avtocesto in blejsko-bohinjskim kotom: 
o Izgradnja južne razbremenilne ceste mimo Bleda 
o Izgradnja severne razbremenilne ceste mimo 

Bleda 
o Izgradnja dvopasovne cestne povezave Bled-

Lesce 
- Hitra proga Ljubljana–Jesenice je najzahtevnejši 

infrastrukturni projekt, ki ga država izvaja na 
območju Gorenjske.  

- Trajnostna mobilnost v Triglavskem Narodnem Parku 
- Razvoj kolesarskih povezav v Sloveniji 

 

TURIZEM 2015 Javni zavod 
Triglavski 
narodni park,  
Turizem Bled, 
Turizem 
Bohinj, LTO 
Bovec, LTO 
Zavod za 
turizem 
Kranjska Gora, 
Turizem 
Radovljica, 
LTO Sotočje 

Razvojni načrt UNESCO MAB območja Julijske Alpe kot 
turistične destinacije 
 
Partnerji so prepoznali nekaj ključnih skupnih tem UNESCO 
MAB območja, ki jih bodo v naslednjih letih enotno reševali. 
S tem razvojnim načrtom se kot prednostno obravnava 
trajnostni turizem z elementi trajnostne mobilnosti. 
 
Izziv (Julijske Alpe zaostajajo v razvoju trajnostne 
mobilnosti): Kaj in na kakšen način lahko turistične 
organizacije prispevajo k izboljšanju ponudbe trajnostne 
mobilnosti in večji ozaveščenosti gostov in domačinov za 
uporabo javnega prometa in nemotoriziranih oblik potovanj 
v in znotraj Julijskih Alp? Kako bolje izkoristiti obstoječe 
avtobusne povezave in železnico? 
 
Izziv 5 za povezovanje na področju turizma na ravni 
Julijskih Alp: Podporna infrastruktura in javni sistemi → 

✓ 
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Ureditev prometa v smislu trajnostne mobilnosti in kroženja 
v JA (mehki ukrepi trajnostne 
mobilnosti). 
 
CILJ 2 do 2020: Izboljšati ponudbo trajnostnih oblik 
mobilnosti obiskovalcev na poti v destinacijo in znotraj 
Julijskih Alp. 

- Javni prevozi 
- Transferi in alternativne oblike mobilnosti 
- Informiranje in promocija zelene mobilnosti 
- Spodbujanje in pospeševanje rabe javnega prevoza 
- Prometni režimi in parkiranje ter infrastruktura za 

umirjanje in upravljanje prometa 
- Infrastruktura za kolesarje 

 
Ukrep 1: Javni prevozi - uskladiti vozne rede avtobusov in 
vlakov, zagotoviti možnost prevoza koles na vseh avtobusih 
v JA, zagotoviti možnost prevoza koles na vlakih v JA 
Ukrep 2: Transferi in alternativne oblike mobilnosti - za 
lokalno prebivalstvo v naseljih brez javnega prevoza 
zagotoviti obliko alternativnih prevozov do večjih krajev,  
Ukrep 3: Informiranje in promocija zelene mobilnosti - 
informiranje obiskovalcev o prometnem režimu, voznih 
redih javnih prevozov, lokaciji parkirišč 
Ukrep 4: Spodbujanje in pospeševanje rabe javnega prevoza 
- promocija uporabe javnih prevoznih sredstev med 
domačini, omogočiti možnost nakupa cenovno ugodnih 
letnih ali večdnevnih vozovnic za javni promet 
Ukrep 5: Prometni režimi in parkiranje ter infrastruktura za 
umirjanje in upravljanje prometa: sistem mobilnostnih 
vozlišč – centralnih parkirišč (Park & Ride) s spremljajočim 
sistemom podpornih ekoloških internih prevozov in 
mobilnostnih info točk na najbolj obremenjenih lokacijah v 
JA (Bled/Lesce in druge lokacije,..), ureditev manjših 
parkirišč s sanitarijami in kolesarnicami na izhodiščnih in 
izletniških točkah 
Ukrep 6: Infrastruktura za kolesarje: daljinska kolesarska 
pot: zaokrožitev trase v manjkajočem delu Jesenice – 
Žirovnica – Radovljica ter Jesenice – Bled, daljinska 
kolesarska pot: Bled – Bohinjska Bistrica 
 

RAZVOJ 2016 LAS Gorenjska 
košarica 
(območje 
občin: Bled, 
Bohinj, Gorje, 
Kranjska Gora, 
Jesenice, 
Žirovnica, 
Radovljica, 
Tržič, Naklo, 
Kranj, Šenčur) 

Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino 
Gorenjska košarica 
 
Strategija zajema vsa štiri tematska področja ukrepanja 
(ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo 
okolja in ohranjanje narave, večja vključenost mladih, žensk 
in drugih ranljivih skupin) in se na ta način dotika razvoja 
podjetništva, dostopa do storitev, varstva okolja in narave 
ter poudarja tudi vključenost ranljivih ciljnih skupin. 
 
Eden od ciljev strategije je:  

- Zmanjšati onesnaženost okolja z razvojem trajnostne 
mobilnosti, energetske učinkovitosti in uporabe 
obnovljivih virov energije 

 

✓ 



 

 
 
 
 

14/121 STUDIO 3 

Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Vključeno 

načelo 
trajnosti? 

Kolesarske steze večinoma niso urejene (z izjemo steze na 
relaciji Jesenice – Rateče, obstaja tudi kolesarska povezava 
med Bledom in Radovljico ter Bohinjsko Bistrico in 
Bohinjskim jezerom). Uporaba javnega prevoza je nizka, 
predvsem na podeželju, saj so številne linije javnega 
prometa ukinjene, delno se stanje izboljša le v poletni 
turistični sezoni, železniška infrastruktura je zastarela. 
Turistična infrastruktura je marsikje še pomanjkljiva ali pa 
se zaradi pomanjkanja javnih sredstev ne obnavlja (npr. 
premalo je obnov sprehajalnih in tematskih poti, športne in 
druge turistične infrastrukture). Trajnostna mobilnost je ena 
izmed ključnih razvojnih izzivov območja. 
Trajnostna mobilnost tako v urbanih območjih kot na 
podeželju na območju ni razvita, ravno tako se le redko 
uporabljajo e-vozila in e-kolesa, poleg tega ima območje 
pomanjkljivo infrastrukturo in opremo ter storitve, ki bi 
omogočile razvoj trajnostne mobilnosti, zato je treba 
načrtno pristopiti k reševanju tega izziva. 
 

TURIZEM 2009 RRA Gorenjske 
(preko Občine 
Kranj vse 
občine v 
gorenjski 
razvojni regiji) 

Strategija razvoja in trženja sonaravnega turizma na 
Gorenjskem za obdobje 2010-2015 
 
Sonaravni razvoj turizma je osnovni princip delovanja 
oziroma pristopa k razvoju turizma na območju. 
 
Četrta prioriteta: učinkovito in kakovostno podporno okolje 

- Izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti (dostopnost) 
 

✓ 

PROMET 2006 Vlada RS Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije  
(Intermodalnost: čas za sinergije) 
 
Z dokumentom si Slovenija zastavlja izziv, da bo postala 
logistično in distribucijsko središče za srednjo Evropo. 
Dokument opredeljuje izhodišča, cilje, ukrepe za doseganje 
ciljev in ključne nosilce prometne politike. Za izvedbo tega 
dokumenta bo vlada pripravila izvedbene dokumente, v 
katerih bo določila merljive in konkretne cilje ter aktivnosti 
za njihovo doseganje, pristojnosti in odgovornosti, izvajalce 
aktivnosti in finančno časovno perspektivo. 
 

✓ 

PROSTOR  Vlada RS Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) 
 
Dokument določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino 
in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in 
sprejem. Ureja tudi opremljanje stavbnih zemljišč ter 
vzpostavitev in delovanje prostorskega informacijskega 
sistema. 
 

✓ 

PROMET 2015 Vlada RS Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji 
 
Vlada RS je na svoji seji juliju 2015 sprejela Strategijo 
razvoja prometa v Republiki Sloveniji. V tem dokumentu je 
glede »Trajnostne mobilnosti« (poglavje 3.2.2.) opredeljeno 
naslednje: 
 
1. Trenutni položaj glede trajnostne mobilnosti in 

✓ 
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uporabe javnega potniškega prometa (JPP) je v 
Sloveniji slab, zato je izvajanje ukrepov, ki vodijo k 
trajnostni mobilnosti v obdobju 2014–2020, ena od 
glavnih prednostnih nalog MzI. 

2. Z uvajanjem trajnostne mobilnosti na vseh ravneh 
želimo pomembno prispevati k zmanjšanju negativnih 
vplivov prometa na okolje, izboljšanju kakovosti 
življenjskega prostora na urbanih območjih in 
prometne varnosti ter povečanju mobilnosti 
prebivalstva z odmaknjenih območij. 

 
Slovenija si prizadeva za trajnostno mobilnost zato, da se ta 
trend povečevanja osebnega motornega prometa obrne z 
zagotovitvijo dostopnosti z javnimi prevoznimi sredstvi oz. 
zagotavljanjem pogojev za trajnostno mobilnost, ki vključuje 
tudi pešačenje in kolesarjenje. Hkrati je pri motornem 
prometu potrebni spodbujati uporabo alternativnih 
energetskih virov ter hibridnih in električnih vozil. 
 
Za izboljšanje javnega potniškega prometa se bo uveljavil 
razvoj celostne trajnostne in dostopne mobilnosti v mestih, 
uvedene bodo napredne tehnologije za učinkovitejše 
spremljanje in upravljanje tega prometa. Poleg ustreznih 
infrastrukturnih pogojev za delovanje integriranega javnega 
potniškega prometa se bo treba lotiti celovitih rešitev z 
uporabo smernic za izdelavo celostnih prometnih strategij. 
 
Sinergije z zgraditvijo infrastrukture bodo zagotovljene z 
izborom tistih projektov/ukrepov, ki bodo kazali največje 
sinergijske učinke na ravni kazalnikov onesnaženosti (zrak) 
in mobilnosti (potniški km). 
 
V omenjeni strategiji so podane tudi ugotovitve problemov 
in predlogi ukrepov, in sicer glede kolesarskega prometa 
(4.4.3.4). Podan je predlog ukrepov, ki bi kolesarskemu 
prometu omogočil ustrezen razvoj. Prednostne naloge 
razvoja celotnega kolesarskega omrežja v Republiki Slovenji 
so: 
 
- Kolesarske povezave, ki zagotavljajo trajnostno 

mobilnost in intermodalnost: 
o izboljšati mestne in primestne kolesarske povezave 

z javnim avtobusnim in železniškim prevozom ter s 
tem vplivati na spremembo izbire prometnega 
sredstva v korist kolesarjev v mestih in primestnih 
območjih. Vzpostavitev sistema »parkiraj in se 
pelji« z zgraditvijo parkirišč na obrobju naselij, 
krepitvijo javnega potniškega prevoza, vključno z 
uporabo javnih koles…, 

o zagotoviti ustrezno prometno varnost kolesarjev, 
o zmanjšati neugodni vpliv na okolje. 

 
- Državno kolesarsko omrežje: 

o zagotoviti povezavo z mednarodnim kolesarskim 
omrežjem, 

o zagotoviti povezanost države tudi s kolesarskimi 
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Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Vključeno 

načelo 
trajnosti? 

povezavami, 
o zagotoviti ustrezno prometno varnost kolesarjev, 
o upoštevati tržno usmerjen pristop in pomen 

turizma. 
 

PROMET 2012 MzI Smernice za pripravo Celostne prometne strategije 
 
Dokument podaja navodila za pripravo tega poročila. 
Poudarek je na celostni obravnavi se pravi povezavi vseh 
vrst prometa in obravnavanje vseh sektorjev in ravni 
družbe. Prometno načrtovanje se načrtuje celostno v 
smislu, da se ne sledi zgolj cilju po premiku ljudi iz točke A 
do točke B, temveč se pri strateškem načrtovanju upošteva 
predvsem cilj po boljši kakovosti bivanja. Povedano drugače 
pri načrtovanju se upoštevajo tudi eksterni stroški ki 
nastanejo zaradi emisij v prometu (hrup, zrak) ter ostali 
dejavniki, ki vplivajo na zdravje, počutje ter varnost 
prebivalcev urbanih območij. Pomemben vidik celostne 
prometne strategije je tudi vključevanje javnosti pri 
strateškem načrtovanju. 
 

✓ 

MOTORNI 
PROMET 

2006 Vlada RS Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZCP-2) 
 
Ta zakon določa pogoje in način opravljanja prevozov 
potnikov in potnic in blaga v notranjem in mednarodnem 
cestnem prometu ter organe, pristojne za izvajanje in 
nadzor nad izvajanjem tega zakona. 
 

✗ 

JAVNI 
POTNIŠKI 
PROMET 

2004 Vlada RS Uredba o koncesijah za opravljanje gospodarske javne 
službe izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov v 
notranjem cestnem prometu 
 
S to uredbo se določa vrsto in obseg storitev, pogoje za 
njihovo zagotavljanje in način opravljanja gospodarske 
javne službe (v nadaljnjem besedilu: GJS) javnega linijskega 
prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, ki jih 
zagotavlja kot javno dobrino z gospodarsko javno službo. 
 

✗ 

KOLESARSKI 
PROMET 

2005 Ministrstvo za 
promet: 
Direkcija 
Republike 
Slovenije za 
ceste 

Zasnova državnega kolesarskega omrežja v Republiki 
Sloveniji 
 
Osnovni namen publikacije je na podlagi najnovejših 
dognanj izboljšati program za kolesarski promet, ki bo 
pospeševal kulturno zavest, uporabo in prednosti 
kolesarstva, kjer koli bo to lahko ustrezna alternativa 
motornemu prometu, ki bo določal strategijo, naloge, cilje 
in ukrepe, potrebne za razvoj državnega kolesarskega 
omrežja ter prednosti, dinamiko in način izgradnje, vire 
financiranja ter način vzdrževanja kolesarskih površin. 
Nacionalna strategija kolesarskega prometa bo temeljito 
spremenila dosedanje pojmovanje kolesarske problematike. 
Spodbujala bo uporabo koles in poudarila prednosti 
kolesarstva, kjer koli bo to lahko ustrezna alternativa 
motornemu prometu. Določala bo strategijo, naloge, cilje in 
ukrepe, potrebne za razvoj državnega kolesarskega 
omrežja. Določala bo tudi prednostne naloge, dinamiko in 

✓ 
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Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Vključeno 

načelo 
trajnosti? 

način izgradnje, vire financiranja ter način vzdrževanja 
kolesarskih površin. 

RAZVOJ - Služba Vlade 
RS za razvoj in 
evropsko 
kohezijsko 
politiko 

Strateški razvojni okvir Slovenije je bil nazadnje definiran v 
Strategiji razvoja Slovenije za obdobje 2005 – 2013. Ker je 
veljavnost dokumenta potekla, je Slovenija pristopila k 
pripravi novega krovnega strateškega dokumenta - 
dolgoročne strategije razvoja Slovenije, ki je trenutno v 
izdelavi.  
 

✓ 

PROSTOR - Ministrstvo za 
okolje in 
prostor 

Ministrstvo pristojno za prostor je v letu 2013 začelo z 
aktivnostmi prenove prostorske politike in pripravo nove 
prostorsko razvojne strategije do leta 2050 (v nadaljevanju 
SPRS 2050). SPRS 2050 bo temeljni dolgoročni prostorsko 
razvojni dokument Republike Slovenije s cilji, prioritetami in 
zasnovo prostorskega razvoja do leta 2050, ki bo vključevala 
izzive prihodnjega razvoja družbe. 
 
Trajnostni prostorski razvoj je temeljno načelo in vodilo, ki 
mu Slovenija sledi pri usmerjanju prostorskega razvoja v 
Slovenij, in izhaja iz tega, da je prostor omejena dobrina, ki 
terja skrbno usklajevanje javnih koristi in zasebnih interesov 
ter dolgoročno naravnano prostorsko načrtovanje. 
  
Zastavljene prioritete prostorskega razvoja v Sloveniji so 
enakovredna vključenost Slovenije v evropski prostor, 
policentrični urbani sistem in regionalni prostorski razvoj, 
kakovostni bivalni pogoji, vitalna in urejena mesta, usklajen 
razvoj širših mestnih območij, povezan in usklajen razvoj 
prometnega in poselitvenega omrežja ter izgradnja 
gospodarske javne infrastrukture, vitalnost in privlačnost 
podeželja, krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in 
kulturnih značilnosti krajine ter prostorski razvoj v območjih 
s posebnimi potenciali in problemi.  
  

✓ 

 
Preglednica 3: Seznam in opis obstoječih evropskih dokumentov 

Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Uporabnost podatkov 
(dobra/zmerna/slaba) 

PROMET 2011 EU Bela knjiga, Načrt za enotni evropski 
prometni prostor 
 
Dokument obravnava pripravo evropskega 
prometnega prostora na prihodnost 
predvsem z vidika trajnosti in učinkovitosti. 
V dokumentu so podane smernice in 
strategije za bodoči prometni prostor.  
 
Glavne točke dokumenta : 

 Priprava evropskega prometnega 
prostora na prihodnost. 

 Vizija za konkurenčen in trajnosten 
prometni sistem. 

 Naraščanje prometa in podpiranje 
mobilnosti ob hkratnem doseganju cilja 
60-odstotnega zmanjšanja emisij. 

Zmerna 
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Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Uporabnost podatkov 
(dobra/zmerna/slaba) 

 Učinkovito osrednje omrežje za 
multimodalna medkrajevna potovanja in 
promet. 

 Enaki konkurenčni pogoji na svetovni 
ravni za potovanja na dolge razdalje in 
medcelinski tovor. 

 Čist mestni promet in dnevna migracija 

 Deset ciljev za konkurenčen in z vidika 
virov učinkovit prometni sistem: merila 
za doseganje ciljnega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov za 60 %. 

 Strategija – kaj je treba storiti 

 Enotni evropski prometni prostor 

 Inovacije za prihodnost – tehnologija in 
obnašanje. 

 Moderna infrastruktura, pametno 
določanje cen in pametno financiranje 

 Zunanja razsežnost. 
 

PROMET 2013 EU Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Skupaj h konkurenčni in z viri 
gospodarni mobilnosti v mestih 
 
Urbana območja prispevajo 23 % vseh emisij 
CO2 iz prometa, zato se morajo še bolj 
potruditi in prispevati k 60 % znižanju 
toplogrednih plinov, kot je omenjeno v Beli 
knjigi iz leta 2011. Zaradi višje gostote 
poselitve in večjega deleža kratkih poti 
imajo mesta večji potencial za prehod v 
nizko-ogljičen prometni sistem s 
spodbujanjem hoje, kolesarjenja, javnega 
prometa ter vozil za alternativni pogon.  
 
Cilj sporočila je okrepiti podporo evropskim 
mestom pri spopadanju z izzivi mobilnosti v 
mestih, da se zagotovi trajnostni razvoj in 
izpolnitev ciljev glede konkurenčnega in z 
viri gospodarnega evropskega prometnega 
sistema. Evropska komisija bo zato okrepila 
podporne ukrepe za trajnostno mobilnost v 
sektorjih z evropsko dodano vrednostjo, kot 
na primer izmenjava izkušenj in predstavitev 
najboljših praks:  

- primerni ukrepi za razširjanje 
najboljših praks, posebni portali in 
oblikovanje skupine evropskih 
strokovnjakov,  

- omogočanje usmerjene finančne 
podpore z evropskimi strukturnimi in 
investicijskimi skladi ter iz strukturnih 
skladov, Evropskega socialnega 
sklada ter drugih razpoložljivih 
skladov, 

Zmerna 
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Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Uporabnost podatkov 
(dobra/zmerna/slaba) 

- podpora raziskavam in inovacijam: 
pobuda Civitas 2020 bo v okviru 
programa Obzorje 2020 omogočila 
mestom, podjetjem, univerzam in 
drugim deležnikom, da razvijejo in 
preskusijo nove pristope za izzive 
mobilnosti v mestih. 

- Komisija poziva države članice, naj 
ustvarijo prave pogoje, da bi lahko 
mesta in metropole pripravile in 
izvajale svoje celostne prometne 
strategije v mestih. To je glavna 
točka, ki jo obravnava Komisija.  

- Komisija podaja vrsto konkretnih 
priporočil za usklajeno delovanje 
vseh ravni upravljanja ter javnega in 
zasebnega sektorja pri štirih vidikih: 
- mestna logistika, 
- predpisi o dostopu, 
- izvajanje rešitev na podlagi 

inteligentnih prometnih 
sistemov, 

- varnost v mestnem cestnem 
prometu. 

 

RAZVOJ 2014 EU Operativni program za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 
 
Izdelava celostnih prometnih strategij je 
predvidena v Operativnem programu za 
izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020. V Operativnem 
programu je opredeljenih 14 prednostnih 
osi. Obravnavana investicija je skladna s 
prednostno osjo številka 4 »Trajnostna raba 
in proizvodnja energije in pametna 
omrežja« in prednostno naložbo št. 4.4. 
»Spodbujanje nizko-ogljičnih strategij za vse 
vrste območij, zlasti za urbana območja, 
vključno s spodbujanjem trajnostne 
multimodalne urbane mobilnosti in 
ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi 
ukrepi, v okviru specifičnega cilja Razvoj 
urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti 
zraka v mestih. 
 
V okviru te prednostne naložbe so podpore 
namenjene aktivnostim, ki zmanjšujejo 
vplive osebnega prometa na kakovost zraka 
in uravnavajo naraščajoče potrebe po 
mobilnosti z izboljšavami na področju 
trajnostne mobilnosti, kar prispeva k večji 
kakovosti bivanja. Naložbe v trajnostno 
urbano mobilnost bodo sledile celostnemu 
pristopu in temeljile na celostnem konceptu 
mobilnosti za mesta ali funkcionalna urbana 
območja, ki pokrivajo vse relevantne načine 

Zmerna 
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Področje Leto Izvajalec Naslov in opis dokumenta 
Uporabnost podatkov 
(dobra/zmerna/slaba) 

mobilnosti (hoja, kolesarjenje, uporaba JPP 
in drugih alternativnih oblik trajnostne 
mobilnosti) in ukrepe za njihovo 
spodbujanje. 
 
Za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
in manjše emisije PM10 iz prometa v 
urbanih območjih in njihovem širšem 
zaledju se bodo za mesta in regije izdelale 
celostne prometne strategije, s katerimi 
bodo definirani prioritetni ukrepi trajnostne 
mobilnosti na nivoju občine ali regije, ki se 
bodo financirali iz KS in ESRR. 
 

RAZVOJ 2009 EU Strategija Evropske unije za trajnostni 
razvoj 
 
Trajnostni razvoj je opredeljen kot eden 
glavnih dolgoročnih prednostnih ciljev EU. 
Prenovljena strategija Evropske unije za 
trajnostni razvoj iz leta 2006 je okvir za 
dolgoročno vizijo trajnosti, v kateri se 
gospodarska rast, socialna kohezija in 
varstvo okolja skupno razvijajo in vzajemno 
podpirajo. V prometnem sektorju poraba 
energije in emisije toplogrednih plinov še 
naprej naraščajo. Čeprav so v potniškem 
prometu vidni znaki prekinitve povezave 
med obsegom prometa in gospodarsko 
rastjo, je bilo na primer v 2009 povečanje 
tovornega prometa hitrejše od povečanja 
BDP. Hrup in onesnaženost zraka zaradi 
prometa resno škodujeta zdravju in sta še 
vedno pereči vprašanji v vsej EU. Pri 
oblikovanju prometne politike EU je treba 
upoštevati vse vidike trajnostnega razvoja 
(kot so emisije, hrup, zasedanje zemljišč in 
biotska raznovrstnost) ter vse ukrepe 
zasnovati na dolgoročni viziji za trajnostno 
mobilnost ljudi in blaga, ki vključuje celotni 
prometni sistem, ter na prizadevanjih na 
ravni EU, nacionalni ravni in regionalni ravni, 
ki se med seboj dopolnjujejo. Eden od 
dolgoročnih ciljev strategije je premostitev 
regionalnih razlik, prekinitev povezave med 
gospodarsko rastjo in rastjo prometa ter 
razvoj okolju in zdravju prijaznega prometa. 
Med ukrepi predvideva zaračunavanje 
uporabe infrastrukture, spodbujanje 
alternativ motornemu prometu ter vozil, ki 
porabijo manj energije. 
 

Zmerna 

 

2.3 Korak 3: Samoocena  
 
Samoocena delovne skupine je bila izvedena v sklopu ene delavnice in dveh javnih razprav: 
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- 1. delavnica z zaposlenimi na Občini, 
- 1. javna razprava pod naslovom "Spremenimo potovalne navade za boljši jutri" in 
- 2. javna razprava pod naslovom "Izbirajmo trajnostno za prijazno in dostopno občino". 
 
V sklopu delavnice in javnih razprav je bilo ocenjeno trenutno stanje prometa s širšega, strokovnega in 
osebnega vidika udeležencev. Obravnavane so bile tematike razpoložljivosti, dostopnosti in ustreznosti 
infrastrukture, problem socialne izključenosti ter podobno. 
 
Lahko rečemo, da je samoocena pozitivna, vendar z željo po nadaljnjih izboljšavah trajnostne 
mobilnosti.  
 
Potek in izsledki delavnic in javnih razprav so v prilogah - "DELAVNICE in JAVNE RAZPRAVE". 
 
Samoocena širše delovne skupine je bila izvedena z intervjuji. Samoocena širše javnosti pa preko 
anketnih vprašalnikov - analize in izsledki so v prilogah "ANKETE" in "INTERVJUJI". 
 

2.4 Korak 4: Pregled razpoložljivih virov 
 
Izvajalec je že v ponudbi in s podpisom pogodbe za izdelavo Celostne prometne strategije zagotovil, da 
pokriva znanja vseh zahtevanih področij, in sicer za področje prometnega načrtovanja, področje 
prostorskega načrtovanja, področje vključevanja javnosti oz. sodelovanja z javnostmi, področje 
oglaševanja in oblikovanja gradiv, področje pešačenja, področje kolesarjenja in področje javnega 
potniškega prometa. Izvajalec je preveril tudi znanje, ki ga ima na voljo naročnik. Občinska uprava je 
enovita in šteje 17 zaposlenih, za pripravo CPS pa so tudi zagotovljena vsa osnovna znanja za 
načrtovanje prometa (vodstvena, tehnična, operativna). Oba, tako izvajalec kot naročnik, skrbita, da je 
kader pravilno usposobljen in sposoben kakovostno in pravočasno izpeljati vse načrtovane aktivnosti. 
 
Izvajalec se je v pogodbi za izdelavo Celostne prometne strategije obvezal, da bo dela za izdelavo CPS 
opravil po predračunu z dne 26. 5. 2016, ki je bil sestavni del izvajalčeve ponudbe. Določena vrednost 
del znaša 32.200,00 EUR brez DDV oz. 39.284,00 EUR z DDV. Izvajalec sklepa, da sredstva, ki jih je 
naročnik namenil za ukrepe spodbujanja trajnostne mobilnosti, ne bo zmanjšal, ampak bodo enaki ali 
pa se bodo celo povečali v primerjavi s preteklimi leti. 
 
Sofinanciranje projektov trajnostne mobilnosti iz EU sredstev bo v višini: 
- 26 mio EUR KS (85 % EU, 15 % SLO) in 
- 21 mio EUR ESSR (80 % EU, 20 % SLO (samo za mestne občine). 
 
Seznam predvidenih ukrepov, ki bodo financirani iz EU sredstev v sklopu CPS: 
- varni dostopi do postaj in postajališč JPP, 
- stojala in nadstrešnice za kolesa, 
- sistem P+R, 
- postajališča JPP, 
- pločniki, kolesarske steze, 
- ukrepi trajnostne parkirne politike, 
- omejevanje prometa v mestnih jedrih za osebni promet, 
- zelena mestna logistika, 
- sodobne tehnologije za upravljanje mobilnosti in 
- izobraževalno ozaveščevalne dejavnosti o trajnostni mobilnosti. 
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2.5 Korak 5: Opredelitev časovnega načrta 
 
Priprava CPS za občino Bled sledi sklopom in korakom procesa izdelave, kot je opisano v Smernicah za 
pripravo celostne prometne strategije (glej Sliko 1) ter je v skladu s priporočili Ministrstva za 
infrastrukturo kot vira financiranja. Priprava CPS bo trajala približno eno leto, v katerem bodo izvedeni 
vsi vsebinski sklopi potrebni za pripravo CPS. Deležniki so se na uvodnem sestanku strinjali, da bo 
akcijski načrt z ukrepi oblikovan za obdobje 2017-2022.  
 
Izdelovalec je v fazi načrtovanja poteka izdelave CPS občine Bled upošteval Smernice za pripravo 
Celostne prometne strategije.  
 
Terminski načrt je v razdeljen v tri faze, in sicer fazo 1 (faza postavitve temeljev in faza analize stanja), 
faza 2 (faza opredelitve vizije in prioritet ter faza izbire ukrepov) in fazo 3 (faza načrtovanja izvajanja 
CPS Bled, faza sprejema CPS Bled, faza po sprejemu strategije na občinskem svetu). V prilogi je priložen 
terminski načrt, ki kaže, da je izvajalec izpolnil obveznosti prve faze. Terminski načrt se bo v naslednjih 
fazah dopolnjeval in nadgrajeval vse do zaključka projekta. 
 

2.6 Korak 6: Opredelitev ključnih deležnikov 
 
Občina Bled se zaveda, da je vključenost deležnikov ključna pri pripravi kakovostne CPS, saj se tako 
lahko prepozna in aktivno vključi različne poglede in mnenja tako strokovne kot splošne javnosti. 
Vključevanje deležnikov je pomembno v vseh fazah priprave CPS, na primer tako pri prepoznavanju 
izzivov in priložnosti in pri določanju vizije kot tudi pri opredelitvi prioritet in ukrepov. Konsenz v fazi 
priprave CPS je pomemben zlasti kasneje v fazi izvedbe ukrepov, saj bo pomembno prispeval h 
kakovostni in celostni izpeljavi akcijskega načrta, ki je odvisna od politične podpore.  
 
Na začetku procesa priprave Celostne prometne strategije je izdelovalec skupaj z naročnikom oblikoval 
seznam ključnih deležnikov, da bi zagotovil pogoje za uspešno pripravo projekta in dosegel oblikovanje 
kakovostne Strategije. V proces izdelave je vključena projektna skupina, ki jo sestavlja izdelovalec in 
predstavniki občine. K sodelovanju in sooblikovanju projekta so povabljeni tudi deležniki na državni 
ravni (zveze, društva in mediji), občinski ravni (predstavniki policije, vzgojno-izobraževalnih ustanov 
(vrtec, šole,…), domov za ostarele, taksi služb, gospodarstva, zdravstvenih ustanov, civilnih iniciativ, 
zainteresiranih društev in organizacij (turistična društva, društva upokojencev večja nakupovalna 
središča, kulturne ustanove ipd.)), predstavniki občinskih odborov, svetniki, medobčinski inšpektorat 
in redarstvo, predstavniki izvajalcev javnega potniškega prometa in predstavniki gospodarstva.  
 
Poimenski seznam deležnikov, ki so bili povabljeni k sodelovanju, je v prilogi.   
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3. OPREDELITEV PROCESA 
 

3.1 Korak 1: Opredelitev območja in odgovornosti 
 
Zaradi narave priprave in financiranja CPS za občino Bled se je delovna skupina dogovorila, da bo CPS 
pokrivala celotno območje občine Bled, saj tu nastaja večina prometnih tokov, ki so podrobneje 
predstavljeni v poglavju 4.1.3.2 Delovne migracije. Vseeno pa se bo preko anket, intervjujev, javnih 
razprav in delavnic v proces priprave vključilo tudi deležnike iz sosednjih občin. 
 

3.2 Korak 2: Koordinacija politik in celosten pristop k načrtovanju 
 
Že v Sklopu A so bile predstavljene ključne politike in strateški dokumenti občine Bled (Preglednica 1) 
ter na višji ravni (Preglednici 2 in 3), ki nakazujejo najbolj pomembne strateške usmeritve s področja 
okolja, razvoja in prostora in ostalih sektorjev, kot sta šolstvo in gospodarstvo, ki bodo upoštevani pri 
izdelavi CPS. Prav tako so bili v delovno skupino povabljeni tudi predstavniki teh sektorjev, zato da bi 
bili čim bolj vključeni v proces izdelave CPS. Takšno medsektorsko sodelovanje naj bi prineslo dodatne 
sinergije in okrepilo učinek predvidenih ukrepov. Poleg tega je v delovno skupino vključen tudi župan, 
Janez Fajfar, ki predstavlja vez med politiko, stroko in javnostjo. 
 

3.3 Korak 3: Načrtovanje vključevanja javnosti 
 
Izdelovalec je v celoten proces izdelave Celostne prometne strategije vključil občane in ostalo 
zainteresirano javnost, saj je tesno sodelovanje projektne skupine s predstavniki občine in občani 
ključnega pomena za uspešno izvedbo projekta. Deležniki vseh vrst so vključeni v proces načrtovanja 
od začetka do konca, saj le tako sooblikujejo Celostno prometno strategijo. Učinek vključevanja 
javnosti ima številne pozitivne učinke na povečanje kakovosti, uspešnosti, stroškovne učinkovitosti, 
transparentnosti, sprejetosti in legitimnosti celotnega prometnega načrtovanja v občini. Oblikovan je 
bil komunikacijski načrt, ki se nadgrajuje skladno s terminskim načrtom. Obveščanje in komuniciranje 
z javnostmi poteka skladno s 115. – 117. členom Uredbe 1303/2013/ES in z Navodili organa upravljanja 
za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 
2014-2020. Izbrana komunikacijska orodja so prilagojena različnim skupinam občanov. Za 
komunikacijo z javnostjo so objavljene novice na spletni strani občine, v lokalnem časopisu, mlajša 
generacija je nagovorjena tudi na Facebooku. Vsa vabila za dogodke so bila objavljena na spletni strani, 
poslana pa so bila tudi po elektronski pošti in objavljena v časopisu. Občani so bili na dogodke vabljeni 
tudi preko oglasnih desk na matični in podružničnih osnovnih šolah, vrtcih, zdravstvenemu domu, 
lekarni, knjižnici in drugod. Izdelovalec namerava tesno sodelovati z zainteresirano javnostjo tudi v 
nadaljnjih fazah Celostne prometne strategije. V prilogi se nahajajo članki in objave, ki so bili objavljeni 
v različnih virih od začetka do zaključka prve faze. 
 

3.4 Korak 4: Dogovor o delovnem načrtu in vodenju 
 
Širše soglasje in podpora za proces priprave Strategije sta bila sprejeta že z odločitvijo Občine Bled, da 
pristopi k izdelavi Celostne prometne strategije. Z namenom pridobitve nedvoumnih političnih 
pooblastil in podpore za sam proces priprave Strategije izvajalec k vsem aktivnostim vabi in vključuje 
ključne deležnike. 
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Odgovorni za pripravo Celostne prometne strategije s strani občine je svetovalka za regionalno 
sodelovanje in gospodarski razvoj, ga. Bojana Lukan, odgovorna s strani izvajalca je ga. Tjaša Podgornik 
iz podjetja B22 d.o.o., vodja projektne skupine pa je g. Viljem Fabčič iz podjetja Studio 3 d.o.o. 
 
V sklopu izdelave Celostne prometne strategije naročnik in izvajalec za vsak dogodek posebej določita 
delovni načrt, ki temelji na terminskem načrtu z navedenimi mejniki za pripravo Strategije in končno 
odobritev projekta. Odgovornosti glede vodstvenih postopkov in nalog so opredeljene že v ponudbi 
izvajalca in v pogodbi med izvajalcem in načrtovalcem. Podrobnosti glede posameznih izvedb pa se 
izvajalec in naročnik dogovarjata sproti za vsako posamezno aktivnost. Ključnega pomena za uspešno 
izvedbo projekta je tesno sodelovanje izvajalca in naročnika s ključnimi deležniki. Tako naročnik kot 
izvajalec sta predvidela, da zainteresiranost in odzivnost ključih deležnikov ne bo velika, zato je v fazi 
izpolnjevanja ankete predvideno nagrajevanje, ki bo spodbujalo sodelovanje, izvajalec pa skrbi, da so 
dogodki v sklopu CPS pojavljajo kontinuirano. Izvajalec zato spremlja napredek in uveljavljanje 
uresničevanja delovnega načrta in ga prilagaja spremembam. Prizadeva si tudi za nadgradnjo ali 
spremembo politik, med temo strategije vključuje intermodalnost. 
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4. SKLOP C: ANALIZA STANJA IN OBLIKOVANJE SCENARIJEV 
 
V sklopu izdelave naloge so bile pregledane in po potrebi upoštevane do sedaj izdelane študije. 
 
Preglednica 4: Seznam in opis obstoječih študij na področju prometa  

Področje Leto Izvajalec Naslov in opis študije 

Uporabnost 
podatkov 

(dobra/zmerna/ 
slaba) 

PROMET 2001 PNZ 
d.o.o., 
URBI 
d.o.o. 

Idejna zasnova prometne ureditve na Bledu 
 
V okviru študije strateškega značaja je izdelana analiza tedanjega 
stanja, prikazani so povzetki iz prostorskih dokumentov in 
dotedanjih projektov in študij, prikazana so izhodišča za zasnovo 
ureditve, izdelana je zasnova cestnega sistema, parkirišč, 
javnega ter kolesarskega in peš prometa. V okviru cestnega 
sistema je potrjen potek južne razbremenilne ceste in preučevan 
še severnejši potek severne razbremenilne ceste. Predlagano je 
umirjanje prometa, prikazana je tipologija tlakov za ceste, 
kolesarske in peš površine, parkirišča in avtobusna postajališča. 
Izdelana je napoved prometa za leto 2020, zasnovana in 
dimenzionirana so ključna križišča. Predlagana zasnova ureditve 
je prometno preverjena.  
 

Zmerna 

PROMET 2011/2012 PNZ 
d.o.o. 

Konceptna zasnova dolgoročne ureditve prometa na Bledu 
(Končno poročilo, Predlog končnega poročila, Analiza 
parkirnih možnosti in potreb na Bledu, Štetje potnikov na 
postajah javnega prometa) 
 
Prihodnost Bleda je v sonaravnem trajnostnem turizmu, kar po 
eni strani zahteva ohranitev visokokakovostnega okolja, ki je 
glavna priložnost in primerjalna prednost Bleda, po drugi strani 
pa prebivalci in gostje potrebujejo v sedanjemu in prihodnjemu 
času primerno udobje in dostopnost. Potreben je torej določen 
kompromis. Sedaj je prometna dostopnost do Bleda 
problematična, zlasti v turistični sezoni in ob nekaterih koncih 
tednov, poleg tega motorni promet postaja vse bolj moteč 
dejavnik in vzrok degradacije naravnega in grajenega prostora. 
Namen naloge je bil torej poiskati prometno rešitev, ki bo 
omogočila ustrezno dostopnost, hkrati pa ne bo moteča za 
okolje. 
 
Narejen je bil predlog prometne ureditve za: 

 cestno omrežje,  

 parkirno ureditev, 

 javni promet, 

 kolesarski promet in 

 peš promet. 
 
Celotna študija vključuje analizo stanja in zasnovo prihodnje 
ureditve ter tudi preveritev in vrednotenje različic s prometnim 
modelom na makroskopski in mikroskopski ravni. Opravljena je 
bila analiza stanja in predlog zasnove prihodnje prometne 
ureditve. Razvita sta bila 4-stopenjski makroskopski in 
mikroskopski prometni model ter prometno, varnostno in 
okoljsko vrednotenje rešitev. Predlagana je bila najustreznejša 
različica. 

Dobra 
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V posebnih elaboratih sta bila predstavljena tudi analiza 
parkirnih možnosti in potreb na Bledu ter štetje potnikov na 
postajah javnega prometa, kar je bila ena od osnov za 
kalibracijo makro- in mikroskopskega prometnega modela urne 
konice v turistični sezoni. 
 

PROMET 2012 PNZ 
d.o.o. 

Investicijski program za izgradnjo Južne razbremenilne ceste 
R1-209/1089 na Bledu – obvoznica Bled 
 
Investicijski program obravnava investicijo, katere predmet je 
izgradnja Južne razbremenilne ceste na Bledu med krožnim 
križiščem na Ljubljanski cesti in priključkom na obstoječo cesto 
proti Bohinjski Beli, to je od km 0+000 do km 3+300.  
 
Namen in cilji obravnavane investicije:  

 izločitev daljinskega prometa iz središča naselja Bled, 

 razbremenitev naselja, 

 skrajšanje potovalnega časa, 

 izboljšanje tehničnih elementov, 

 povečanje prometne varnosti, 

 izboljšanje kakovosti okolja ter 

 izboljšanje možnosti za turizem. 
  

Dobra 

PROMET 2014 PNZ 
d.o.o. 

Dopolnitev prometnih podatkov in napovedi za potrebe 
strokovnih podlag za SRC na Bledu 
 
Namen naloge je bil izdelava dopolnitve prometnih podatkov in 
napovedi za potrebe izdelave strokovnih podlag za Severno 
razbremenilno cesto (SRC) na Bledu, katere ureditev poteka od 
km 2.975 do km 3.450 regionalne ceste R1-209/1088 Lesce-Bled 
(Ljubljanske ceste) z nadaljevanjem po rekonstruirani lokalni 
Seliški cesti in nato z novogradnjo ob potoku Rečica do navezave 
na regionalno cesto R3-634/1094 Gorje-Bled v križišču s 
Kolodvorsko cesto v Rečici. 
Predvideno leto izgradnje SRC je 2017, za izračun prometne 
obremenitve je bila upoštevana 20-letna planska doba, zato je 
bila izdelana prometna napoved PLDP [vozil/dan] za leto 2037. 
 

Dobra 

PROMET 2014 K&Z 
d.o.o. 

Severna razbremenilna cesta na Bledu (SRC) – Predinvesticijska 
zasnova 
 
Predmet predinvesticijske zasnove je obravnava variant izvedbe 
severne razbremenilne ceste na Bledu R3-634/1094. Dokument 
izgradnjo severne razbremenilne ceste obravnava kot celoto od 
njenega vhoda na Ljubljanski cesti do zaključka na meji z Občino 
Gorje. 
 
Predinvesticijska zasnova je izdelana skladno z veljavno 
metodologijo, v njej so obravnavane vse variante, za katere je 
verjetno, da bi ekonomsko, finančno, časovno in tehnično-
tehnološko sprejemljivo izpolnile cilje, zapisane v dokumentu 
identifikacije investicijskega projekta in so predstavljene. Pri tem 
so upoštevane tehnične, finančne, zakonske in druge omejitve, 
prikazani so rezultati posameznih variant ter podan utemeljen 
predlog optimalne variante. 
Namen investicije je novogradnja severne razbremenilne ceste 
na Bledu z rekonstrukcijo dela Ljubljanske in Rečiške ceste. 

Dobra 
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Severna razbremenilna cesta bo nadomestila obstoječo 
regionalno cesto R3-634/1094, ki poteka skozi središče Bleda 
proti Zgornjim Gorjam. 
 
Predmet obdelave predinvesticijske zasnove je proučitev 
naložbe v severno razbremenilno cesto na Bledu, ki jo 
obravnavamo v naslednjih ekonomsko-funkcionalno 
zaokroženih delih: 

 ureditev dela Ljubljanske ceste z vstopnim krožiščem na 
severno razbremenilno cesto,  

 ureditev od vstopnega krožišča do križišča s Seliško cesto,  

 ureditev od križišča s Seliško cesto do križišča s Partizansko 
cesto in  

 ureditev podaljška: od križišča s Partizansko cesto do Zg. 
Gorij z navezavo na Rečiško cesto v 3 variantah različnih 
dolžin in potekov. 

 
Cilji investicije so: 

 prometna razbremenitev turističnega središča Bleda in 
jezerske sklede tranzitnega prometa z odpravo ozkih grl, 

 izboljšati dostopnost in povezljivost naselij, območij 
delovnih mest in turistično zanimivih območij občin Bleda, 
Gorij in Jesenic, 

 umirjati promet skozi naselja, 

 povečanje varnosti za pešce, kolesarje, motorna vozila ter 
druge udeležence v prometu, 

 učinkovitejše vodenje prometa in znižanje obratovalnih 
stroškov, 

 izboljšanje stanja okolja v turistični destinaciji , vključno z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov v prometu,  

 prispevati k večji konkurenčnosti gospodarstva (Poslovna 
cona na Rečici) in omogočiti uvajanje trajnostnih konceptov 
turizma in mobilnosti na Bledu in regiji ter 

 zmanjšanje prometne obremenjenosti enot kulturne 
dediščine znotraj naselja Bled in vplivnega območja 
Blejskega gradu. 

 
Naložba odpravlja naslednje glavne težave, s katerimi se 
srečujeta lokalni skupnosti na območju prometnega omrežja 
Bled–Rečica–Gorje: 

 preobremenjenost obstoječega omrežja glede na trenutno 
stanje in posledično slaba dostopnost Bleda, Gorij in 
Pokljuke, 

 preobremenjenost turističnega središča Bleda, 

 preozke in nevarni cestni odseki, še zlasti v strnjenem 
naselju turističnega središča Bled in Rečice, 

 nizka prepustnost križišč na blejski vpadnici, še zlasti v 
turistični sezoni, 

 negativni vplivi prometa na okolje in naravne vrednote – 
vplivno območje jezerske sklede, 

 negativni vplivi na območja kulturne dediščine in 

 dejstvo, da ves tranzitni promet proti severnemu delu 
občine, poslovni coni Lip Bled in naprej proti Gorjam in 
Pokljuki poteka skozi turistično središče Bleda. 

 

PROMET 2015 K&Z 
d.o.o. 

Severna razbremenilna cesta na Bledu – 1. faza: 
Investicijski program, Seliška cesta 
 

Zmerna 
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Predmet pričujočega IP je izvedba 1. faze SRC na Bledu (R3-
634/1546) na odseku Seliške ceste na Bledu od križišča z 
Ljubljansko cesto do priključka javne poti JP 512521, od km 
1,4+40 do km 2,0+11. V tem okviru je predvidena izgradnja: 
550 m dvopasovnih cest z napravami za odvodnjavanje 
meteornih voda, hodniki za pešce in kolesarske steze, dve 
križišči, več cestnih priključkov, parkirišče pri vrtcu, cestna 
razsvetljava, dve protihrupni ograji, elektro kabelska kanalizacija 
ter zaščiteni ali prestavljeni različni obstoječi komunalni vodi. 
 
Razlogi za izvedbo Faze 1: 

 preobremenjenost obstoječega omrežja znotraj mestnega 
naselja Bleda glede na trenutno stanje, 

 projekcije nadaljnje rasti prometa na relaciji Lesce–Bled, 

 poškodovani odsek obstoječe Seliške ceste (poškodovano 
cestišče, neurejene bankine, razpoke, …) 

 neravni odseki in neustrezni priključki obstoječe Seliške ceste 
z deloma urejeno javno razsvetljavo in površinami za pešce 
in kolesarje; še zlasti v delu proti osnovni šoli in vrtcu 

 negativni vplivi prometa na okolje in naravne vrednote – 
vplivno območje jezerske sklede, 

 negativni vplivi na območja kulturne dediščine, 

 ves tranzitni promet proti severnemu delu občine, poslovni 
coni Lop Bled in naprej proti Gorjam in Pokljuki poteka skozi 
turistično središče Bleda in že danes tudi alternativno po 
Ljubljanski cesti. 

 
Cilji Faze 1: 
Neposredni cilji: 

 izboljšati dostopnost in povezljivost naselij, območij javnih 
dejavnosti (šola, vrtec, …), delovnih mest (razvoj poslovnih 
lokacij ob Seliški c.) in turistično zanimivih območij znotraj 
obcine Bled, 

 povečanje varnosti za pešce, kolesaje, motorna vozila ter 
druge udeležence v prmetu, 

 omogočiti dostop načrtovanega novega dodatnega parkirišča 
od SRC in s tem prispevati k prometni razbremenitvi 
turističnega središča Bleda in jezerske sklede. 

 
Posredni cilji: 

 učinkovitejše vodenje prometa v mestnem naselju Bleda in 
znižanje obratovalnih stroškov, 

 izboljšanje stanja okolja v turistični destinaciji, vključno z 
zmanjšanjem emisij ttoplogrednih plinov v prometu v 
turističnem središču, 

 omogočiti postopno uvajanje trajnostnih konceptov turizma 
in trajnostne mobilnosti na Bledu in regiji. 

 

PROMET 2015/2016 Boža 
Kovač, 
K&Z 
d.o.o., 
Občina 
Bled 

Severna razbremenilna cesta na Bledu – 5. faza:  
Investicijski program, Rekonstrukcija Rečiške ceste 
 
Predmet pričujočega IP je izvedba 5. faze SRC na Bledu (R3-
634/1094) na odseku Rečiške ceste na Bledu od križišča s 
Kolodvorsko cesto do podvoza pod železniško progo Jesenice–
Nova Gorica. 5. faza poteka po obstoječi regionalni cesti R3-
634/1094 in predstavlja zaključeno funkcionalno celoto na 
odseku SRC od km 1,6+00 in 2,3+20 z ureditvijo pločnika, 

Dobra 
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avtobusnih postajališč ter ureditvijo križišča k predvideni 
poslovni coni LIP Bled. 
 
Investicijski program je izdelan skladno z veljavno metodologijo, 
v njem je prikazana celotna vrednost projekta, vendar pa je 
osnovni poudarek dan na tisti del, ki predstavlja strošek Občine 
Bled. Izvedbo projekta namreč financirata Občina Bled in 
Direkcija RS za ceste, vsaka za svoj del aktivnosti. Glede na to, da 
krijeta vsaka svoj del stroškov ločeno in v okviru občinskega 
proračuna Občine Bled ne bo prišlo do denarnega toka tistega 
dela, ki ga financira Direkcija RS za ceste, so osnovni kazalniki in 
vrednosti v dokumentu tisti, ki jih financira Občina Bled. V 
februarju 2016 je Občina Bled z Ministrstvom za infrastrukturo 
sklenila Sporazum o sofinanciranju izgradnje SRC na Bledu 
rekonstrukcija Rečiške ceste v okviru katerega so natančno 
določene obveznosti in deleži financiranja investicije med 
Občino Bled in Republiko Slovenijo. Obenem je bila v februarju 
2016 dokončno sklenjena Pogodba za izvedbo rekonstrukcije 
odseka Rečiške ceste, s katero so bili določeni zneski vrednosti 
gradbenih del. V letu 2016 in 2017 bo Občina Bled za izvedbo 
projekta oddala načrt porabe, s katerim bo, skladno s 23. členom 
Zakona o financiranju občin pridobila pravico porabe do 
dodatnih investicijskih sredstev. 
 
Razlogi za izvedbo Faze 5: 

 gre za glavno prometno povezavo skozi strnjeno vaško 
jedro do občine Gorje in med vikendi zelo priljubljene 
izletniške planote Pokljuke,  

 poškodovani odseki obstoječe Rečiške ceste (poškodovano 
cestišče, neurejene bankine, razpoke, …), 

 nevarni odseki in neustrezni nekateri hišni priključki, 

 nepreglednost zaradi rastja, visokih ograj oz. škarp, 

 ozka cesta, brez razširitev, brez površin za pešce in 
kolesarje, 

 prometno neustrezno križišče za Lip Bled, na območju, kjer 
se v prihodnosti predvideva razvoj gospodarskih dejavnosti 
v okviru sprejetega OPPN Lip Bled, 

 neustrezna gospodarska javna infrastruktura (električno in 
telekomunikacijsko omrežje je prostozračno), 

 avtobusni postajališči sta postavljeni neskladno s 
Pravilnikom o avtobusnih postajališčih, 

 relativno visoke prometne obremenitve: PLDP je 4.131 vozil 
(DRSI, 2014), 

 negativni vplivi prometa na okolje in naravne vrednote, 

 negativni vplivi na območja kulturne dediščine. 
 
Cilji Faze 5: 
Neposredni cilji: 

 povečanje prometne varnosti za pešce, kolesarje, motorna 
vozila in druge udeležence v prometu, 

 izboljšanje tehničnih elementov, 

 izboljšati dostopnost in povezljivost naselij, delovnih mest v 
območju Poslovne cone LIP ter rekreacijskega središča 
Pokljuke. 

Posredni cilji: 

 učinkovitejše vodenje prometa v Rečici, 

 prispevati k večji konkurenčnosti gospodarstva (Poslovna 
cona LIP), 



 

 
 
 
 

30/121 STUDIO 3 

 omogočiti postopno uvajanje trajnostnih konceptov 
turizma in mobilnosti na Bledu in v regiji. 

 

PROMET 2016 Aleš 
Mlakar 
s.p., 
BRUTO 
d.o.o., 
ELEA iC 
d.o.o. 

Prometna ureditev Grajske pristave 
 
Strokovna podlaga se izdeluje za širše območje Blejskega gradu 
- območji urejanja BL-2 Blejski grad in BL-3 Grajska pristava ter 
dele območij BL-6 Športni park Bled, BL-5 Pod Gradom in BK-12 
Blejski kot. 
 
Strokovna podlaga naslavlja niz problemov: 

 Grajska cesta je obremenjena s turističnim prometom, 
parkirišče na ploščadi pod Blejskim gradom zaseda prostor, 
ki ga zaradi lege kaže nameniti primernejši rabi; 

 uvajanje trajnostnega prometnega režima (zapiranje središča 
Bleda za motorni promet in ukinjanje parkirnih mest vzdolž 
obale jezera) ter pomanjkanje parkirnih površin zahteva tudi 
spremembo prometnega režima tega dela Bleda ter 
zagotovitev parkirnih površin na obodu naselja; 

 dostopi do gradu so neustrezni, dostava s tovorno žičnico je 
izredno zamudna (povprečno terja 3 ure na dan), gibalno 
oviranim obiskovalcem je obisk gradu onemogočen; 

 Grajska pristava je prazna in propada, trenutna raba območja 
(vulkanizerska delavnica, parkirišča) ne pritiče značaju in 
pomenu območja z velikim razvojnim/prenovitvenim 
potencialom. 

 
Zasnova prostorske ureditve gradi na oblikovanju celovite 
prostorske poteze, vzdolž katere se nizajo programska jedra: 

 osrednje parkirišče ob Rečiški cesti, ki se zasnuje kot 
referenčna vstopna točka na Bled, po značaju počivališče, z 
novim mestnim parkom in večnamenskim oskrbnim 
objektom (z možnostjo kasnejše izgradnje garažne hiše), ki 
služi tudi potrebam športnega parka,  

 galerijski kompleks moderne umetnosti na območju Grajske 
pristave, ki predstavlja nov razvojni moment v turistični 
ponudbi Bleda; 

 trg pod Blejskim gradom, ki z umikom parkirišč dobi novo 
podobo in vsebino ter smiselno dopolnjuje Blejski grad kot 
enega osrednjih nacionalnih točk identitete in turistične 
ponudbe. 

 
Prometne ureditve so zasnovane ob upoštevanju naslednjega 
koncepta: 

 ob Rečiški cesti se uredi osrednje parkirišče(z možnostjo 
kasnejše izgradnje garažne hiše), lokacija omogoča peš 
dostop do jezera, središča Bleda, Blejskega Gradu in Grajske 
pristave; 

 parkiranje se omeji na osrednje parkirišče, javna parkirišča na 
območju Grajske pristave in na ploščadi pod gradom se 
ukinejo, ohranijo se zgolj parkirna mesta za dostavo/servis in 
protokol; 

 prevoz obiskovalcev od osrednjega parkirišča do ploščadi 
pod Blejskim gradom, z vmesno postaje ob Grajski pristavi, 
se opravlja po Grajski cesti s t.i. bus tramvajem (cestnim 
vlakom) - predlagano je vozilo večje kapacitete, nizkopodno, 
električno, sodobne oblike, avtonomno, konceptualno 
sorodno tramvaju (kot npr. van Hool ExquiCity: 

Dobra 
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http://www.exquicity.be/en/) ali letališkemu avtobusu (kot 
npr. Tam-Durabus Viva E ali VivAir: http://www.tam-
durabus.eu/product);  

 Grajska cesta se preuredi v mešano prometno površino, 
vožnjo motornih vozil se omeji, dovoli se le vožnjo vozila za 
prevoz obiskovalcev, dostavo/servis, protokolarne prevoze, 
dovoz do stanovanjskih objektov ter intervencijo. 

 

 

4.1 Korak 1: Analiza izzivov in priložnosti 
 
To poglavje je najbolj obsežno v Fazi 1, saj postavlja temelje za kasnejše postavljanje vizije, ciljev in 
prioritet na podlagi objektivnih podatkov in izhodišč. Analiza obsega tako kvantitativne kot tudi 
kvalitativne kazalce ter se poslužuje različnih virov podatkov, ki so omenjeni v poglavju o Metodologiji. 
Pri analizi so sodelovali tako notranji kot zunanji sodelavci projektne ekipe, kar skupaj z lokalnim 
vpogledom v sliko prometnega sistema v občini Bled prinaša tudi zunanji pogled na prednosti in 
slabosti občine ter možnosti za izboljšave v prihodnje.  
 

4.1.1 Splošen opis občine 
 
Bled je naselje ob Blejskem jezeru, spada med starejše in najlepše turistične kraje v Sloveniji. Leži na 
nadmorski višini 507,7 m, sredi razgibane, ledeniško preoblikovane pokrajine, na prehodu iz 
Radovljiške kotline v vzhodno vznožje Julijskih Alp. Bled je bilo od zgodnjega srednjega veka ime za 
fevdalno posest, ki je obsegala prostor med Savo Dolinko in Savo Bohinjko. Današnje mestno naselje 
je nastalo iz vasi Grad, Mlino, Rečica, Zagorice in Želeče, ki so razporejene okoli jezera, ločuje pa jih 
vrsta samostojnih vzpetin (Grad 599 m, Straža, Kozarca 558 m, Osojnica 756 m, Ravnica 729 m, …). 
 
Mestno naselje je pričelo nastajati sredi 19. stoletja, ko so po zemljiški odvezi kmetje najprivlačnejša 
kmetijska zemljišča ob vzhodni obali jezera pričeli prodajati premožnim meščanom za gradnjo 
počitniških vil in so se vasi Grad, Zagorice in Želeče pričele zraščati. Uradno je Bled pridobil status mesta 
leta 1960.2 
 

                                                           
2 https://sl.wikipedia.org/wiki/Bled 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Bled
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Slika 2: Prikaz občine s prometnicami in njena lokacija v slovenskem prostoru – v okvirju zgoraj levo lokacija v 
državi (Vir: PISO, 2016) 

 
Bled z okolico in naravnimi lepotami je eno najlepših alpskih letovišč, zato so ga okronali kot alpski 
biser. 
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Slika 3: Bled (Vir: www.bled.si/) 

 

4.1.2 Analiza demografskih in socio-ekonomskih trendov 
 

 Gibanje števila prebivalstva 
 
Občina Bled je ob popisu leta 2002 štela 10.899 prebivalcev, leta 2016 pa 8.035. 1. 1. 2007 se je od 
občine odcepila občina Gorje (~2.900 prebivalcev). Največ prebivalcev je v občinskem središču Bled, 
5.052, kjer živi dve tretjini vsega prebivalstva občine. Zgoščevanje prebivalstva je izrazito v občinskem 
središču in njegovi neposredni okolici. 
 
V obdobju 2008 do 2016 se je število prebivalcev občine Bled zmanjšalo z 8.188 prebivalcev na 8.035. 
Trend upadanja števila prebivalcev se nadaljuje. 
 
Preglednica 5: Število prebivalcev, občina Bled 2008–2016 (Vir: SURS, september 2016) 

leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

prebivalci 8.188 8.148 8.131 8.122 8.177 8.171 8.192 8.127 8.035 

 
Bled sodi med gosto naseljene občine, saj na kvadratnem kilometru površine živi povprečno 
267 prebivalcev. Prebivalstvo se je zgostilo predvsem v najnižjih delih rečnih dolin. Na drugi strani so 
zgornji deli dolin in prisojna pobočja nad njimi redko poseljena. Razlike v gostoti poselitve se v zadnjem 
času povečujejo.  
 

http://www.bled.si/
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Gorati in odročni predeli doživljajo depopulacijo zaradi zamiranja kmetijstva in preseljevanja v nižje 
ležeče kraje. Nasprotno pa so se nižja ležeča naselja okrepila. Tako imamo na eni strani zgoščanje 
prebivalstva na Bledu, na drugi strani pa se prebivalstvo v hribovitih predelih redči. 
 

 
Grafikon 1: Število prebivalstva, občina Bled 2008–2016 (Vir: SURS, september 2016) 

 
Kar sedem (od desetih naselij) izkazuje rast števila prebivalcev. Izrazito je povečanje števila prebivalcev 
v Ribnem in Zasipu. Odstotkovno je največji porast v Slamnikih, kar pa je statistično zanemarljivo (5 
oseb). Poleg tega se to naselje skupaj z Bohinjsko Belo in Kupljenikom uvršča med demografsko 
ogrožena območja. Tri naselja so beležila upad števila prebivalcev, med njimi največjega mesto Bled 
(227 prebivalcev v osmih letih), sledi Bohinjska Bela s 16 prebivalci in Obrne s 4. Z demografskega 
stališča vzbuja hitro zmanjševanje števila prebivalcev na Bledu kot centralnem naselju, kjer se je število 
prebivalcev od leta 2008 zmanjšalo za 4,3 %. Do določene stopnje lahko govorimo o procesu 
deurbanizacije oz. izseljevanja prebivalstva iz mesta na podeželje (število prebivalcev v večini ostalih 
naselij občine se nekoliko povečuje in tudi na ravni občine se zmanjšuje bistveno počasneje - 1,9 %), 
po drugi strani pa se iz leta v leto veča število stalnih odselitev, predvsem zaradi ekonomskih razlogov. 
 
Preglednica 6: Gostota poselitve, naselja 2016 (Vir: SURS, september 2016) 

 prebivalci 
površina 

(km2) 
gostota poselitve 

Bled 5.052 13,6 371 

Bodešče 179 1,8 98 

Bohinjska Bela 537 2,8 191 

Koritno 230 1,5 154 

Kupljenik 52 9,0 6 

Obrne 69 2,6 27 

Ribno 630 14,9 42 

Selo pri Bledu 214 1,5 142 

Slamniki 17 19,7 1 

Zasip 1.055 4,9 217 
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Preglednica 7: Število prebivalstva po statističnih naseljih v občini Bled 2008-2016 (Vir: SURS, september 2016) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016-
2008 

2016/ 
2008 

Bled 5.279 5.249 5.215 5.181 5.256 5.192 5.200 5.120 5.052 -227 95,7% 

Bodešče 166 161 160 163 162 170 167 183 179 13 107,8% 

Bohinjska Bela 553 533 545 546 533 551 545 539 537 -16 97,1% 

Koritno 228 229 237 234 226 229 232 236 230 2 100,9% 

Kupljenik 48 49 52 50 49 51 52 51 52 4 108,3% 

Obrne 73 74 68 76 74 61 64 63 69 -4 94,5% 

Ribno 598 605 600 611 616 622 640 636 630 32 105,4% 

Selo pri Bledu 207 211 214 213 211 214 212 214 214 7 103,4% 

Slamniki 12 17 17 16 16 17 17 17 17 5 141,7% 

Zasip 1.024 1.020 1.023 1.032 1.034 1.064 1.063 1.068 1.055 31 103,0% 

 

 
Slika 4: Število prebivalstva po statističnih naseljih v občini Bled 2016 (Vir: SURS, september 2016) 
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Slika 5: Rast/upad števila prebivalcev v obdobju 2008–2016 po naseljih (Vir: SURS, september 2016) 

 
Preglednica 8: Število prebivalstva po starostnih skupinah v občini Bled 2008-2016 (Vir: SURS, september 2016) 

 
Starostno sestavo občine v obdobju od 2008 naprej označuje rast števila mladega in starega 
prebivalstva ter zmanjševanje števila prebivalcev v zrelem starostnem obdobju. Rast števila mladih, 
kot posledice nekoliko povečanega števila rojstev v zadnjih nekaj letih, se bo z zmanjševanjem števila 
žensk v rodni dobi (posledično rojstev) postopno zaustavila, medtem ko se bo število starih hitro 
povečevalo. Indeks staranja močno presega 100 (indeks staranja je razmerje med starim prebivalstvom 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Povprečna starost (leta) 42,7 42,9 43 43,4 43,5 43,8 44,1 44,3 44,7 

Indeks staranja 143,3 145,9 143,3 144,4 147,9 149,7 152,7 156,7 161,4 

Delež prebivalcev, starih 
0-14 let (%) 

13,1 13,1 13,3 13,4 13,4 13,5 13,7 13,6 13,7 

Delež prebivalcev, starih 
15-64 let (%) 

68,1 67,9 67,7 67,3 66,8 66,2 65,5 65 64,2 

Delež prebivalcev, starih 
65 let ali več (%) 

18,8 19 19,1 19,3 19,8 20,3 20,9 21,3 22,1 

Delež prebivalcev, starih 
80 let ali več (%) 

4,5 4,7 4,8 5 5,3 5,7 5,9 5,8 5,9 

Koeficient starostne 
odvisnosti 

46,9 47,3 47,8 48,5 49,7 51,1 52,8 53,8 55,7 

Koeficient starostne 
odvisnosti mladih 

19,3 19,2 19,7 19,9 20 20,5 20,9 20,9 21,3 

Koeficient starostne 
odvisnosti starih 

27,6 28,1 28,2 28,7 29,7 30,6 31,9 32,8 34,4 
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(starim 65 let in več) in mladim prebivalstvom (starim od 0–14 let), pomnoženo s 100). Povprečna 
starost prebivalcev se je v osmih letih dvignila za dve leti. 
 

 Starostna sestava prebivalstva 
 
Starostna sestava prebivalstva je pomemben pokazatelj demografskega stanja v občini in s tem 
usmerjevalec prostorskega razvoja. Od starosti prebivalstva se spreminjajo potrebe in interesi 
lokalnega prebivalstva, katerim se lahko občina bolje prilagaja, če pozna smer spreminjanja starosti 
prebivalstva. Ob pričakovanju povečanja mladega prebivalstva je potrebno dopolnjevati mreže šol, 
izboljšati ponudbo dejavnosti za mlade ljudi in mlade družine, organizirati prostor za druženje, zabavo, 
igranje, športne in rekreativne aktivnosti tamkajšnjega prebivalstva. S staranjem prebivalstva se 
povečujejo potrebe po zagotavljanju zdravniške oskrbe in drugih socialnovarstvenih organizacijah – 
domovih za starejše, pomoč na domu in podobno. 
 

 
Grafikon 2: Starostna struktura prebivalcev občine (Vir: SURS, september 2016) 

 
S starostne piramide so dobro opazne štrline in vrzeli, ki kažejo pretekla in zdajšnja razmerja med 
rodnostjo in umrljivostjo ter odselitvami in priselitvami. Starostna piramida je v spodnjem delu zožena 
zaradi izrazitega zmanjševanja (v zadnjem času sicer rahel trend navzgor – še posebej pri moški 
populaciji) števila rojstev v zadnjih desetih letih. Nasprotno je zaradi priseljevanja mladih in posledično 
velike rodnosti (60.–80. leta prejšnjega stoletja) najširša med 35 in 65 letom. Razmerje med številom 
ženskega in moškega prebivalstva je v korist slednjega, še posebej v mladih in zrelih starostnih 
skupinah, medtem ko je pri starih stanje obratno. 
 
Še posebej zaskrbljujoč je deficit v starostnih skupinah do 20 oz. 25 leta starosti. Kljub temu, da se je 
trend postopnega upadanja števila rojstev v zadnjih nekaj ustavil in se »vsaj začasno« obrnil navzgor, 
kar je opazno v najmlajši kategoriji (starostna piramida za leto 2016 – kategorija do 5 let), pa številke 
še zdaleč niso primerljive s tistimi izpred trideset ali več let. Zaradi relativno majhnega števila »še 
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posebej« deklet v prej omenjenih starostnih skupinah (do 20 oz. 25 let) se bo brez priseljevanja oz. 
močnega dviga rodnosti trend upadanja števila rojstev samo še stopnjeval. Indeks staranja (IS) izkazuje 
kako neugodno starostno strukturo ima občina. Ta se razlikuje med posameznimi naselji. Najmanj 
neugodno demografsko starostno strukturo (IS je pod 100) v letu 2016 izkazuje naselje Bodešče, vsa 
ostala naselja imajo indeks nad 100, najbolj neugodna je na Koritnem (184) in na Bledu (176).  
 
Demografske projekcije  
 
Ob predpostavki povprečnega selitvenega salda zadnjih nekaj let, ki ga zaznamujejo odselitve v vseh 
starostnih skupinah (še posebej pri mladih), bi se število prebivalcev občine Bled, ne glede na 
upoštevane različne stopnje rodnosti, v projekcijskem obdobju 2016–2039 izrazito zmanjšalo.  
 
Podobno kot pri projekcijah po naravni rasti, se tudi pri projekcijah, ki upoštevajo selitveni saldo, bolj 
kot v številu (čeprav se tudi na tem zelo), spremembe odražajo v starostno spolni strukturi prebivalcev. 
Glede na različne predpostavke se delež mladih bodisi nekoliko povečuje bodisi zmanjšuje, izrazito se 
zmanjšuje delež zrelega prebivalstva hitro pa se povečuje delež starih.  
 
Posledice priseljevanja in odseljevanja so po posameznih starostnih skupinah sicer zelo različne, a 
največji problem postaja hitro zmanjševanje žensk v rodni dobi, kar je v veliki meri odraz majhnega 
števila rojstev v obdobju 1990–2007, ki pa ga v zadnjem obdobju še poslabšuje izseljevanje mladega 
prebivalstva. Na takšen način se demografski potencial samo še slabša – z vidika slednjega bi bilo za 
občino Bled (vsaj teoretično) nujno priseljevanje mladega, predvsem ženskega prebivalstva. 
 
Demografsko ogrožena območja 
 
V Skladu z Uredbo o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji (Ur. 
l. RS, št. 19/99), so uvrščena med demografsko ogrožena tudi nekatera statistična naselja občine Bled.  
 
Na podlagi 1. do 5. odstavka 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/90 in 12/92) se za demografsko ogrožena območja štejejo 
naselja: Bohinjska Bela, Kupljenik in Slamniki. 

 
 Izobrazbena sestava prebivalstva in zaposlenost 

 
V primerjavi s slovenskim povprečjem izkazuje občina Bled nekoliko nižja deleža prebivalcev z največ 
osnovno šolsko izobrazbo (5,6 %) ter tistih z nižjo poklicno stopnjo izobrazbe (11,3 %) ter višji delež 
prebivalcev z višješolsko izobrazbo (10,4 %). Številčno pri osnovnošolski in višji stopnji izobrazbe 
prevladujejo ženske, medtem ko je z dokončano srednjo stopnjo izobrazbe več moških. Med 
posameznimi naselji občine Bled se pojavljajo precejšnje razlike, ki so v precejšnji meri povezane s 
starostno sestavo prebivalcev določenega območja. Načeloma velja, da je izobrazbena sestava v 
naseljih z mlajšim prebivalstvom boljša kot v tistih, kjer prevladujejo starejši. 
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Grafikon 3: Grafični prikaz izobrazbene strukture prebivalstva v občini Bled leta 2015 (Vir: si-stat podatkovni 
portal) 
 

 Aktivnost prebivalstva 
 
Število aktivnega in delovno aktivnega prebivalstva se iz leta v leto zmanjšuje. Velik problem 
predstavlja stopnja brezposelnosti pri mladih. Večina brezposelnih je mlajših od 35 let: stopnja 
brezposelnosti je najvišja v kategoriji od 25 do 29 let in znaša 18 %. Izrazit delež brezposelnih je tudi v 
starostni skupini od 55 do 59 let (17 %).  
 
V zadnjih petih letih se je število delovnih mest v občini Bled zmanjšalo za okoli 100. Po podatkih 
Zavoda RS za zaposlovanje se je stopnja registrirane brezposelnosti na Bledu v letu 2016 zmanjšala iz 
8,6 % na 6,6 %, kar nakazuje na določeno stopnjo gospodarskega okrevanja po gospodarski in finančni 
krizi ter bistveno boljše stanje od slovenskega povprečja (10,8 %). 
 

 
Grafikon 4: Grafični prikaz strukture aktivnosti prebivalstva v občini Bled leta 2015 (Vir: si-stat podatkovni 
portal) 
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4.1.3 Analiza sedanjega stanja mobilnosti 
 

 Prometno omrežje 
 
Občina Bled nima neposrednega stika z avtocestnim sistemom, temveč je z njim povezana preko 
avtocestnega priključka v Lescah. Priključek je od središča Bleda oddaljen 4 km ali okoli 5 minut vožnje. 
To je dobra kombinacija, ki omogoča dobro povezanost s širšim okoljem, hkrati pa ni prisotnosti večjih 
tranzitnih tokov in s tem povezanimi prometnimi, okoljskimi in drugimi težavami, ki bi ga povzročil ta 
promet. 
 
Bled je z avtocesto povezan z regionalno cesto R1-209, ki poteka od Lesc skozi Bled in se nadaljuje vse 
do Bohinjskega jezera. Od Bleda do Jesenic skozi občino Gorje poteka alternativna povezava R3-634 
preko Poljan. 
 
Na Bledu so glavne ceste Ljubljanska, Prešernova, Cesta svobode in Rečiška cesta. Poleg teh so 
pomembnejše še Seliška, Partizanska, Koritenska, Ribenska, Cankarjeva in Kolodvorska cesta. Prve štiri 
občinsko središče povezujejo z občinskim in širšim zaledjem, druge imajo značaj napajalnih cest. Ostale 
ceste spadajo med dostopne ceste. Skoraj ves promet proti jezerski skledi, ki je glavna turistična 
zanimivost, poteka s strani Lesc, kar povzroča težave. Težave povzročajo tudi tovornjaki, ki skozi 
krajevno središče vozijo v Bohinj in proti Gorjam oz. na Pokljuko. V občini je semaforizirano eno križišče, 
Ljubljanska cesta–Prešernova cesta, ostala križišča so urejena kot običajna nesemaforizirana.3 
 
Skozi Bled poteka Bohinjska železniška proga, ki je 158 kilometrov dolg del sicer 717 kilometrov dolge 
železniške povezave Praga–Jesenice–Gorica–Trst. Zgrajena je bila med letoma 1900 in 1906 kot 
povezava Srednje Evrope z Jadranskim morjem. V občini se nahaja železniška postaja Bled Jezero, ki je 
od centra Bleda oddaljena 1,5 km ter železniško postajališče na Bohinjski Beli. Z vidika dnevnih migracij 
dijakov na Jesenice je pomembna še bližnja železniška postaja Podhom. Najbližja železniška postaja 
Lesce-Bled, ki povezuje Bled z Ljubljano, je oddaljena okoli 3 km.  
 

 Delovne migracije 
 
Na podlagi statističnih podatkov je razvidno, da se je indeks delovne migracije v sedmih letih zmanjšal. 
Predvsem na račun zmanjšanja delovne migracije izven občine stalnega prebivališča, povečan pa je 
delež delovnih migrantov znotraj same občine. 
 

                                                           
3 Konceptualna zasnova dolgoročne ureditve prometa na Bledu, Končno poročilo, PNZ d.o.o. 
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Grafikon 5: Delovne migracije v občini Bled 2008-2015 (Vir: SURS, september 2016) 

 
Preglednica 9: Delovne migracije (Vir: statistični podatki iz si-stat) 

Občine, kjer delajo Blejci: Občine, od kjer prihajajo delavci na Bled: 

V občini Bled 1.138 V občini Bled 1.138 

Izven občine Bled 1.887 Izven občine Bled 1.580 

Bohinj 46 Bohinj 187 

Cerklje na Gorenjskem 32 Cerklje na Gorenjskem 20 

Gorje 58 Gorje 171 

Jesenice 250 Jesenice 306 

Koper 11 Kamnik 8 

Kranj 233 Kranj 98 

Kranjska Gora 43 Kranjska Gora 63 

Ljubljana 529 Ljubljana 71 

Maribor 14 Maribor 7 

Naklo 33 Naklo 10 

Radovljica 444 Preddvor 16 

Šenčur 18 Radovljica 388 

Škofja Loka 18 Škofja Loka 24 

Trzin 11 Tržič 43 

Tržič 25 Železniki 8 

Žirovnica 18 Žirovnica 73 

drugo 104 drugo 87 
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Slika 6: Delovne migracije iz Bleda v druge občine (Vir: statistični podatki iz si-stat) 

 

 
Slika 7: Delovne migracije na Bled iz drugih občin (Vir: statistični podatki iz si-stat)  
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 Šolske migracije 
 
Podatki za šolske migracije so povzeti iz popisa leta 2002, ki so edini dostopni podatki. Večina šolskih 
migracij je dnevnega značaja (87 %), 11 % pa odpade na tedenske šolske migracije. Način potovanja v 
šolo prikazuje spodnji graf. Večji del šolskih migracij poteka z avtobusom in vlakom (43 %), 21 % je 
pešcev. 
 

 
Grafikon 6: Grafični prikaz načinov potovanja v šolo v občini Bled (Vir: SURS, Popis 2002) 
 

 
Grafikon 7: Grafični prikaz časa poti v šolo v občini Bled, v minutah (Vir: SURS, Popis 2002) 

 
Večina učencev prispe v šolo v manj kot 15 minutah (40 %), 10 % učencev potrebuje več kot 1 uro do 
šole.  

 
Preglednica 10: Občine, kjer se šolajo Blejci (Vir: SURS, Popis 2002) 

Občina Število učencev z Bleda 

Bled 418 

Ljubljana 339 

Radovljica 319 

Kranj 177 

Jesenice 169 

Škofja Loka 56 

Cerkno 14 

Maribor 14 
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Brežice 4 

Novo mesto 4 

Piran 3 

 
 Stopnja motorizacije 

 
V občini Bled je bilo leta 2015 5.602 registriranih motornih vozil, od tega 4.409 osebnih avtomobilov, 
534 motorjev, 272 tovornih vozil in 1 avtobus. 
 
Preglednica 11: Stopnja motorizacije (Vir: statistični podatki iz si-stat)  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

motorna vozila 6.342 6.204 5.937 5.696 5.512 5.491 5.471 5.468 

osebni avtomobili 5.222 5.075 4.846 4.631 4.516 4.466 4.445 4.409 

število prebivalcev 8.188 8.148 8.131 8.122 8.177 8.171 8.192 8.127 

stopnja motorizacije 638 623 596 570 552 547 543 543 

 

 
Grafikon 8: Registrirana motorna vozila v občini Bled (Vir: statistični podatki iz si-stat) 

 

 
Grafikon 9: Grafični prikaz gibanja števila prebivalstva, vseh motornih vozil in osebnih avtomobilov med leti 2008 
in 2015 v občini Bled (Vir: si-stat podatkovni portal) 
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4.1.4 Motorni promet 
 

 Analiza opremljenosti javnih površin in privlačnosti prostora za motorni promet 
 
Preko občine Bled potekajo naslednje državne ceste:  

 
1. Regionalna cesta R1 Lesce–Bled–Soteska 
2. Regionalna cesta R3 Gorje-Bled 
3. Turistična cesta RT Krnica–Mrzli studenec–Jereka 

 
ter občinske ceste: 
 

- izven naselij lokalne ceste (LC) in javne poti (JP);  
- znotraj naselij (ulični sistem) zbirne mestne ali krajevne ceste (ZC) in mestne ali krajevne ceste 

(MC). 
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Slika 8: Pregled cestnega omrežja (Vir: PISO Bled) 

 
Prometna ureditev v mestnem središču Bleda omejuje promet motornih vozil tako glede nosilnosti (za 
tovorna vozila) kot glede hitrosti (hitrostne ovire in prometna signalizacija). Dostopnost za motorna 
vozila omejujejo tudi enosmerne ceste in območja samo za pešce in kolesarje.  

 
Na območju stanovanjskih sosesk je ponekod urejen sistem enosmernih ulic in con z omejitvijo hitrosti 
na 30 km/h. V okolici šole je urejeno tudi območje umirjenega prometa, ki preusmerja promet stran 
od šolskih poti.  
 
Na naslednjih slikah so prikazani različni ukrepi za umirjanje prometa ter nekatera druga opažanja na 
terenu na področju motornega prometa.  
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Slika 9: Cona s hitrostno omejitvijo 30 km/h na šolski 
poti 

Slika 10: Enosmerna ureditev ceste na Poljski poti, ki 
predstavlja del šolske poti 

  
Slika 11: Znak za zožitev ceste in omejitev hitrosti, 
zaradi neustrezne širine voznih pasov  

Slika 12: Zaradi ozkega cestišča mora biti stop znak 
postavljen 15 m stran od samega križišča 

  
Slika 13: Postavitev količkov, ki preprečujejo uporabo 
ceste motornemu prometu 

Slika 14: Dvignjen prehod za pešce s tlakovano zebro, 
ki pri voznikih vzbuja več pozornosti kot običajna 

 
Trenutno je dostop do samega središča z osebnim vozilom dober, saj glavni cesti (Prešernova cesta in 
Ljubljanska cesta) potekata skozi središče mesta. Po obeh cestah se odvija tudi večina tranzitnega 
prometa. Deloma je že dokončana severna razbremenilna cesta, ki bo prevzela velik del prometa s 
Prešernove ceste, vendar zaradi nesklenjenosti še nima želenega učinka. Južna razbremenilna cesta, ki 
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bi zmanjšala promet na Ljubljanski cesti in v nadaljevanju na Cesti svobode, pa še vedno ni v fazi 
izvedbe. 
 

 

 

Slika 15: V letu 2015 rekonstruiran odsek severne razbremenilne ceste 
 

 Obremenitve motornega prometa 
 
Na območju občine Bled se nahajajo štiri avtomatska števna mesta (v nadaljevanju AŠM), ki so locirana 
kot prikazuje naslednja slika. 
 

 
Slika 16: Prikaz lokacij AŠM v občini Bled  
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Preglednica 12: Seznam avtomatskih števcev na območju občine Bled 

Avtomatsko števno mesto Ime števnega mesta 

109 Bled 

190 Bled jezero 

110 Bohinjska Bela 

235 Spodnje Gorje 

 
Podatki povprečnega letnega dnevnega prometa (v nadaljevanju PLDP) z AŠM zadnjih dvanajst let 
kažejo na precej konstanten promet v občini Bled. Največ prometa je beležiti na AŠM 109, ki je na 
Ljubljanski cesti (leta 2014 je znašal PLDP 17.467 vozil). Tu je bil do leta 2010 promet razmeroma 
nespremenljiv, nato pa se je pričel vsako leto zmanjševati in je v letu 2014 upadel že za 15 %. Na ostalih 
števnih mestih je prometa bistveno manj, je pa le-ta v zadnjih letih konstanten. 
 

 
Grafikon 10: Pregled prometnih obremenitev PLDP po letih (2003–2014) 

 
Na podlagi podatkov pridobljenih iz AŠM in upoštevanjem ročnih štetij so na naslednji sliki grafično 
prikazane vrednosti PLDP leta 2014 na državnih cestah na območju občine Bled.  
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Slika 17: PLDP leta 2014 na državnih cestah v občini Bled (Vir: DRSI) 

 
Za namene analize stanja za CPS za občino Bled so bila v dnevih od 6.7.2016 do 11.7.2016 opravljena 
štetja prometa znotraj središča Bleda. Spodnja slika v nadaljevanju prikazuje lokacije vseh merilnih 
mest.  
 

 
Slika 18: Prikaz lokacij štetja motornega prometa v občini Bled  
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Preglednica 13: Seznam števnih mest motornega prometa 

Zap. št. Ime križišča Tip križišča Datum štetja 

P1 Veslaška promenada Presek 9.7.2016 

P1 Veslaška promenada Presek 11.7.2016 

K2 Prešernova cesta-Cesta svobode Štirikrako 6.7.2016 

K3 Seliška cesta-Mladinska cesta Štirikrako 6.7.2016 

K4 Ljubljanska cesta-Ribenska cesta Štirikrako 6.7.2016 

 
16-urno štejte prometa med 6.00 in 22.00 je bilo opravljeno s pomočjo posebnih namenskih kamer, 
podatki pa so se obdelali naknadno na podlagi video posnetkov na območju posameznega merilnega 
mesta pri podjetju Miovision Technologies Inc. ter s programoma MS Excel in PTV Visum. 
 
V nadaljevanju so prikazane prometne obremenitve v križišču v dnevnem času (6.00–22.00) ter 
obremenitve v jutranji (7.00–8.00) in popoldanski (15.00–16.00) konični uri. Za vsako križišče je 
prikazano število vozil in njihova smer potovanja. 
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K2 Prešernova cesta-Cesta svobode  
  
Geometrija križišča: Prometne obremenitve  

v dnevnem času: 6.00–22.00 [vozil/16h]: 

  

  
Prometne obremenitve  
v jutranji konici: 7.00–8.00 [vozil/h]: 

Prometne obremenitve  
v popoldanski konici: 15.00–16.00 [vozil/h]: 
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K3 Seliška cesta-Mladinska cesta  
  
Geometrija križišča: Prometne obremenitve  

v dnevnem času: 6.00–22.00 [vozil/16h]: 

 
 

  
Prometne obremenitve  
v jutranji konici: 7.00–8.00 [vozil/h]: 

Prometne obremenitve  
v popoldanski konici: 15.00–16.00 [vozil/h]: 
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K4 Ljubljanska cesta-Ribenska cesta  
  
Geometrija križišča: Prometne obremenitve  

v dnevnem času: 6.00–22.00 [vozil/16h]: 

  
  
Prometne obremenitve  
v jutranji konici: 7.00–8.00 [vozil/h]: 

Prometne obremenitve  
v popoldanski konici: 15.00–16.00 [vozil/h]: 
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Za križišče K2 je bilo s strani podjetja PNZ projektiranje svetovanje že v letu 2011 opravljeno štetje 
prometa. Štetje je bilo prav tako izvedeno v poletnem času (5.8.2011), zato je primerno za primerjavo. 
V spodnji preglednici so primerjani 16 urni števni podatki za posamezne krake tega križišča. 
 

 Prešernova c.–smer Gorje Cesta svobode Prešernova c. –smer Lesce 

 Iz smeri V smeri Iz smeri V smeri Iz smeri V smeri 

Štetje 2011 4.340 4.027 1.763 2.342 4.943 4.677 

Štetje 2016 3.715 3.313 1.997 2.075 4.387 4.711 

Sprememba [%] -16,8 -17,8 13,3 -11,5 -11,2 0,7 

 
Ob interpretaciji podatkov je treba upoštevati dejstvo, da je bila v času štetja prometa (od 10. 5. 2016 
do predvidoma 31. 10. 2016) zaprta Rečiška cesta. Obvoz je bil organiziran preko avtoceste na izvoz 
Lipce, preko Poljan na Pokljuko oz. v Gorje. Najbolj se to odraža pri podatku Prešernova c. – smer Gorje. 
Zato ti rezultati žal ne odražajo čisto realnega stanja. 
 

 Glavne ugotovitve 
 
Količina motornega promet se v zadnjih letih ne spreminja bistveno. Ponekod se celo zmanjšuje, kar 
dokazujejo tudi rezultati AŠM. Opažanje potrjuje tudi primerjava štetja v križišču Prešernova cesta – 
Cesta svobode, kjer je bil zabeležen manjši upad prometa. 
 
Rezultati štetja kažejo, da sta najbolj obremenjeni Ljubljanska in Prešernova cesta. Na števnem mestu 
K4 smo na Ljubljanski cesti v vsaki smeri v obdobju 16 ur prešteli okrog 9.000 vozil. Prometni tokovi, ki 
prihajajo iz smeri Radovljice se na križišču Ljubljanske ceste in Prešernove ceste skoraj enakomerno 
porazdelijo. Od tu naprej so v smeri proti Gorjam na Prešernovi cesti obremenitve dosti manjše, saj 
znašajo okrog 4.500 vozil. Ostali promet iz Ljubljanske ceste večinoma nadaljuje pot naprej proti Cesti 
svobode, ki poteka ob južni strani jezera.  
 
Zaradi pomanjkanja obvoznih cest se glavnina prometa odvija skozi samo središče Bleda. Nekateri 
odseki imajo zaradi bližine stavb omejeno širino voznih pasov in posledično zmanjšano kapaciteto, zato 
tam v konicah občasno prihaja do zastojev. Zaradi velikega števila turistov je prisotnih tudi večje število 
avtobusov, ki na takšnih odsekih povsem blokirajo vožnjo v nasprotni smeri. 
 
Do motenj v prometnem toku prihaja na Cesti svobode. Ob cestišču je namreč prisotnih več manjših 
parkirišč, ki so namenjena gostom bližnjih hotelov in apartmajev. Ti s parkirnimi manevri pogosto 
ovirajo promet. Podobno velja za turistične avtobuse, ki se ustavljajo na robu vozišča in čakajo na 
turiste. Ostala vozila so v takem primeru ovirana in posledično poskušajo s prehitevanjem tudi na 
nepreglednih mestih. 
 

4.1.5 Mirujoči promet (parkirišča) 
 
Površine za mirujoči promet lahko opišemo kot površine namenjene vozilom, ko le-ta mirujejo in se 
nahajajo tam, kjer se njihovo gibanje začne ali konča.  
 
Osebno vozilo prevozi v Sloveniji v povprečju 15.000 km na leto, pri čemer je povprečna hitrost vozila 
20 km/h. Iz tega sledi, da je vozilo v gibanju le okrog 750 ur letno, preostali čas, pa je v mirovanju, kar 
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pomeni, da vozilo večino časa miruje. Zato imajo površine namenjene mirujočemu prometu velik 
pomen in morajo biti posledično dobro projektirane in dimenzionirane. 
 
Vrste parkiranja kot izhaja iz Tehničnih normativov za projektiranje in opremo mestnih prometnih 
površin ločimo parkiranja po namenu (za stanovanja, delovna mesta, za opravke/prosti čas), lokaciji 
(pri stanovanjskih, delovnih objektih, javnih objektih ter drugih objektih za obiskovalce), načinu (na 
vozišču ob robniku, na nepokritih parkirnih parkirnih prostorih, na pokritih enonivojskih parkirnih 
prostorih in na pokritih večnivojskih parkirnih prostorih), lastništvu (javno in zasebno) ter glede na 
trajanje (kratkotrajno parkiranje (1/2–2h), dolgotrajno (8h) in stalno parkiranje (24 ur)). 4 
 

 Javna parkirišča 
 
Trenutno je na Bledu 914 javnih parkirnih mest. Od tega je 820 običajnih, 26 parkirinih mest je 
namenjenih avtobusom, 4 taksistom, 46 motoristom in 18 invalidom. 90 % vseh javnih parkirišč je 
označenih z modro cono in zato plačljivih. Plačilo parkirnine je poleg klasičnega načina plačevanja na 
parkirnem avtomatu možno izvesti tudi preko mobilnega telefona. Pobiranje parkirnine se na večini 
mest izvaja tekom celega leta, le na nekaterih mestih je plačevanje potrebno zgolj med turistično 
sezono (april–september). Poleg parkirišč za osebna vozila je poskrbljeno tudi za parkiranje avtodomov 
in avtobusov, ki je urejeno v bližini Policijske postaje Bled in je na voljo brezplačno 24 ur na dan. 
 
V naslednji preglednici so prikazane tarife in časovne omejitve za vas javna parkirišča na območju 
Bleda. 
 
Preglednica 14: Seznam parkirišč za analizo mirujočega prometa, junij 2016 

Ime parkirišča 
Plačljivo 
obdobje 

Višina parkirnine Vrsta in način parkiranja 

P01 - Cesta svobode 1 8:00 - 20:00 2 €/h evra na uro 
Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 
2 uri 

P02 - Cesta svobode 2 8:00 - 20:00 
2 €/h  Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 

2 uri 

P03 - Zdraviliški park 8:00 - 20:00 
2 €/h  Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 

2 uri 

P04 - Ledena dvorana 8:00 - 20:00 
2 €/h  Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 

4 ure 

P05 - Pod Krimom 1 8:00 - 20:00 
2 €/h  Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 

4 ure 

P06 - Pod Krimom 2 8:00 - 20:00 
2 €/h  Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 

4 ure 

P07 - Pod Jelovico 8:00 - 20:00 
2 €/h 1. ura 
brezplačno 

Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 
2 uri 

P08 - Grajska cesta 8:00 - 20:00 
2 €/h 1. ura 
brezplačno 

Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 
2 uri 

P09 - TPC 1 8:00 - 20:00 
2 €/h 1. ura 
brezplačno 

Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 
2 uri 

P10 - TPC 2 8:00 - 20:00 
2 €/h 1. ura 
brezplačno 

Območje kratkotrajnega parkiranja - največ 
2 uri 

P11 - Prešernova cesta 8:00 - 17:00 0,5 €/h Časovno omejeno parkiranje 

                                                           
4 Prometne površine za mirujoč promet, diplomska naloga, Mihelič, A., 2015. 
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Ime parkirišča 
Plačljivo 
obdobje 

Višina parkirnine Vrsta in način parkiranja 

P13 - Mala Zaka 8:00 - 20:00 2 €/h Časovno omejeno parkiranje 

P14 - Selišče 1 8:00 - 20:00 0,5 €/h Časovno omejeno parkiranje 

P15 - Selišče 2 8:00 - 20:00 0,5 €/h Časovno omejeno parkiranje 

 

  
Slika 19: Začasno parkirišče za avtodome in 
avtobuse brez ustrezne infrastrukture. V letu 2017 bo 
na tem mestu urejeno postajališče za avtodome z vso 
potrebno spremljajočo infrastrukturo (javna 
razsvetljava, oskrba z vodo, elektriko, wi-fi, 
poskrbljeno bo za primerno odvodnjavanje in izpuste 
odpadnih voda iz avtodomov). Sčasoma se bo uredilo 
tudi parkirišče za avtobuse. 

Slika 20: Novo plačljivo parkirišče ob Seliški cesti na 
severni strani Severne razbremenilne ceste 

 
Leta 2011 je bila v sklopu priprave Konceptne zasnove dolgoročne ureditve prometa na Bledu, PNZ 
d.o.o. za Občino izdelana tudi analiza parkirnih možnosti in potreb na Bledu, v kateri so bile ugotovljene 
dejanske prometne razmere na parkiriščih. Ti podatki bodo služili kot ena od osnov za izdelavo 
končnega dokumenta na področju mirujočega prometa.  
 
Popisana so bila skoraj vsa glavna javna parkirišča na območju obdelave in ugotovljeno je bilo število 
parkiranih avtomobilov na njih. Terenske raziskave (štetje parkiranih vozil na parkiriščih) so bile 
izvedene v petek 5.8.2011. Štetje smo opravili v petih obhodih in sicer ob 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00 in 18.00. 
 
V obseg terenskih raziskav je bilo vključenih 28 parkirišč in s tem analiziranih skoraj 1.000 javnih 
parkirnih mest. Manjša javna, stanovanjska in poslovna parkirišča so bila iz raziskave izključena. 
 
Preglednica 15: Seznam analiziranih javnih parkirišč ter število parkiranih vozil na njih (Vir: PNZ d.o.o.) 

 Število parkiranih vozil 

Oznaka Parkirišče 
Tip 

parkirišča 
Kapaciteta 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 

P1 
Apartmaji & 
restavracija Ribič 

NP 50 2 3 29 43 37 35 

P2 Hotel Toplice & Trst JP 56 30 25 48 51 47 43 



 

 
 
 
 

58/121 STUDIO 3 

 Število parkiranih vozil 

Oznaka Parkirišče 
Tip 

parkirišča 
Kapaciteta 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 

P3 
Hotel Toplice (na drugi 
strani ceste) 

JP 10 37 26 27 33 24 21 

P4 Hotel Golf + Savica JP 104 102 69 67 76 63 71 

P5 Hotel Kompas JP 45 39 38 42 41 42 41 

P6 Trgovski center Gadafi JP 29 19 28 32 34 32 36 

P7 Hotel Krim - 1 plato JP 32 7 15 23 30 24 24 

P8 Hotel Krim - 2 plato JP 40 14 22 41 38 37 35 

P9 Hotel Krim - 3 plato JP 40 24 35 37 36 31 32 

P10 Ledena dvorana JP 47 47 50 50 44 35 37 

P11 
Ledena dvorana 
(rezervirano) 

JO 6 3 3 3 4 1 2 

P12 Ledena dvorana MC 2 MC 5 3 5 4 3 2 4 

P13 
Ledena dvorana (ob 
cesti) 

JP 7 7 7 8 5 5 6 

P14 
Ledena dvorana 
(rezervirano) 

JO 3 3 2 3 3 4 5 

P15 Ledena dvorana MC MC 8 11 10 12 11 10 10 

P16 Partizan I NP 40 1 7 12 15 18 13 

P17 Partizan II NP 60 11 22 32 44 40 28 

P18 Cesta svobode MC 62 7 22 46 45 40 53 

P19 Pod Hotelom Jelovica MC 14 6 7 13 5 10 10 

P20 
Veslaška promenada 
pri Vili Prešeren 

JP 15 3 5 3 12 13 12 

P21 Vila Prešeren NP 50 17 39 58 55 61 57 

P22 Župnija Bled J 25 5 7 8 16 25 41 

P23 Grad J 73 3 22 62 41 36 38 

P24 Mala Zaka JP 60 1 14 23 29 35 32 

P25 ŽP Bled jezero JP 20 3 3 6 4 13 13 

P26 ŽP Bled jezero 2 JP 18 8 13 14 15 14 11 

P27 
ŽP Bled jezero 
(makadam) 

N 50 0 3 15 22 21 23 

P28 Velika Zaka NP 30 18 14 47 64 79 48 

*Sivo obarvana celica pomeni preseženo kapaciteto parkirišča 
NP - neurejeno plačljivo 
JP – javno plačljivo 
JO – javno omejeno 
MC – modra cona 
J- javno 
N - neurejeno 
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Grafikon 11: Število parkiranih vozil na vseh obravnavanih parkiriščih 

 
Iz grafikona je razvidno, da so parkirišča najbolj zasedena okrog 14. ure, v grobem pa je število 
parkiranih vozil tekom celotnega popoldneva dokaj nespremenjeno. Pri parkirnih mestih je v celoti 
gledano še 20 % nezasedenih parkirišč. 
 
Na naslednjih slikah so prikazana vsa popisana parkirišča in njihova kapaciteta. Kategorizirana so glede 
na lastništvo, in sicer parkirišča v lasti Občine in ostala parkirišča. 
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Slika 21: Parkirišča na zahodni strani Bleda 
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Slika 22: Parkirišča na vzhodni strani Bleda (Vir: PNZ, leto 

 
Od izdelanega končnega poročila v letu 2011 so se spremenile stvari: 

 cene parkiranja, 

 na novo so se oblikovale cone s časovnimi omejitvami parkiranja, 

 posamezna parkirišča so se ukinila in  

 začasno so se uredila nova parkirišča.  
 
Parkiranje je tako sedaj dovoljeno z dovolilnico oz. s plačilom na parkomatih. V letu 2016 pa je Občina 
uvedla tudi sistem plačila parkirnine preko mobilnih telefonov. 
 

 Dostopnost za ljudi s posebnimi potrebami 
 
Večina javnih parkirišč v mestu ima vsaj nekaj posebej označenih parkirnih mest za invalide, na kateri 
lahko parkirajo osebe, ki so zapisane v 53. členu Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, 
št. 56/2008). 
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 P+R parkirišča 
 
Sistem P+R (angleško »park and ride« oziroma »parkiraj in pelji se« z avtobusom) je običajno 
kombinacija zasebnega in javnega prevoza in omogoča, da se uporabnik do pomembnejših točk na 
obrobju mesta oziroma glavnih mestnih vpadnic pripelje z osebnim vozilom, pot v mesto pa nadaljuje 
z javnim prevozom.  
 
V splošnem bi lahko s P+R obravnavali vse takšne lokacije, kjer vozniki s sopotniki lahko prestopajo na 
bolj trajnostne načine in oblike mobilnosti5. 
 
Po kriteriju modalitete nadaljevanja poti, bi prestopna mesta na bolj trajnostne načine in oblike 
mobilnosti lahko bilo: 

- Parkirišče, ki omogoča predvsem prestop na JPP 
- Parkirišče, ki omogoča predvsem učinkovito kolesarjenje do ciljev v centru mesta (P+Bike) 
- Parkirišče, ki omogoča predvsem presedanje v avtomobil z večjo zasedenostjo (»car-pooling«) 
- Parkirišče, ki omogoča predvsem učinkovito pešačenje do centra mesta (P+Walk) 

 
Na območju občine Bled klasičnega P+R sistema še ni. Njegova uvedba bi bila brez spremembe 
prometne ureditve znotraj mesta nesmiselna. Trenutno je namreč dostop z osebnim avtomobilom do 
središča mesta hiter in glede na obstoječe cene parkirnine tudi cenovno sprejemljiv.  
 
V bodoče bi bil med drugim smiselen sistem Park&Bike na ŽP Bled Jezero, saj je od mesta oddaljen 
okoli pol ure hoje in ni alternativnih drugih možnostih (avtobus, vlakec, …) ter P+R na ŽP Lesce–Bled v 
sosednji občini Radovljica. 
 

 Parkirišča z električnimi polnilnicami 
 
Hitra rast števila vozil na električni pogon postaja trend v vseh razvitih državah. Zato se tudi v občini 
Bled odpirajo priložnosti za uvajanje oblik prometa, ki so okolju in ljudem prijaznejše. Električna vozila 
imajo seveda tudi svoje potrebe glede infrastrukture, zato sta v občini Bled trenutno dve parkirišči s 
skupaj tremi parkirnimi mesti, ki sta opremljeni s polnilnimi postajami za polnjenje vozil na električni 
pogon: 
 
1. Parkirišče pod Hotelom Krim (2 parkirni mesti) in 
2. Parkirišče pred Hotelom Astoria Hotelom Krim (1 parkirno mesto). 
 

                                                           
5 Specifikacije za vzpostavitev sistema P+R v urbanih območjih, MzI, 2016 
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Slika 23: Parkirišče pod Hotelom Krim (2 parkirni 
mesti) 

Slika 24: Parkirišče pred Hotelom Astoria Hotelom 
Krim (1 parkirno mesto) (vir: Google maps) 

 
Za polnjenje električnega vozila je potrebna kartica, ki se nahaja v recepciji hotelov. Polnjenje je možno 
24 ur in je za uporabnika brezplačno. 
 
V kratkem bo v dogovoru s Petrolom postavljena še ena polnilnica za vozila na električni pogon, in sicer 
na parkirišču Vrtca Bled, mimo katerega poteka trasa Severne razbremenilne ceste. 
 

 Zasebna parkirišča 
 
Zasebna parkirišča v sklopu izdelave Celostne prometne strategije niso bila zajeta, saj Občina Bled 
nanje nima vpliva. 
 

 Glavne ugotovitve 
 
Na večini parkirnih mest kapacitete niso zapolnjene tekom celotnega dneva. Med najbolj zasedenimi 
parkirišči so Hotel Toplice, Trgovski center Gadafi, Ledena dvorana, Vila Prešeren in Velika Zaka. Večina 
od teh je najbolj zasedena v popoldanskem času oz. od 12. ure naprej.  
 
Parkirnih mest je sicer dovolj, saj skupna kapaciteta ni v nobenem delu dneva presežena. 
Problematična so zgolj posamezna parkirna mesta, zato je potreben razmislek o razporeditvi samih 
parkirišč. 
 
Občina ima urejenih več različnih parkirnih con, ki so časovno omejene ali plačljive. S tem poskuša 
zmanjšati pritisk motornih vozil proti samemu središču Bleda še posebej na vrhuncu turistične sezone. 
 

4.1.6 Peš promet 
 
Hoja je najbolj naravno, okolju prijazno in zdravo gibanje in je primerna za premagovanje krajših 
razdalj, ob uporabi raznih pripomočkov pa tudi ne glede na starost ali zdravje. Še več, uporaba prav 
vsakega prevoznega načina vsebuje vsaj nekaj hoje, bodisi od/do postajališča javnega potniškega 
prometa, od/do parkirišča. Zato je ključno, da je hoja prepoznana kot pomemben sestavni del vsakega 
prometnega sistema, še posebej v strnjenih in turističnih območjih kot je Bled. Veliko kratkih poti, ki 
so trenutno opravljene z avtomobilom, bi se dalo premostiti s hojo, kar bi zmanjšalo pritiske na okolje, 
hrup, cestno infrastrukturo, zastoje, hkrati pa pripomoglo k boljšemu javnemu zdravju. 
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 Analiza opremljenosti javnih površin in privlačnosti prostora za peš promet 

 
Za namen analize opremljenosti javnih površin in infrastrukture za peš promet se je v sklopu izdelave 
CPS izvedlo terenske oglede.  
 
Razmere za hojo na obalnem območju 
 
Na Bledu je območje, namenjeno samo pešcem, samo neposredno ob jezeru (Veslaška promenada), 
medtem ko so ostala območja večinoma dostopna tudi za motorni promet. Promenada je ločeno od 
motornega prometa urejena ob severni obali jezera, ob Kidričevi cesti nato kombinirano poteka ob 
cesti ali strani od nje. Ozko grlo se pojavi ob glavni cesti, Cesti svobode, kjer pešpot poteka po ozkem 
pločniku, pešpot je nato ponovno usmerjena ob jezero. Na promenadi so občasno opazne težave s 
površino pešpoti. V Zaki je problematičen dostop do obale za gibalno ovirane zaradi ovir, namenjene 
kolesarjem in motorjem. 
 
Poseben problem se pojavi pri Grand hotelu Toplice, kjer pločnika zmanjka ali pa je tako ozek, da 
morajo pešci uporabljati cestišče. Visoka količina prometa je tam še posebej problematična tako z 
varnostnega kot tudi doživljajskega vidika.  
 
Na splošno so udeleženci prve javne razprave v sklopu CPS »Spremenimo potovalne navade za bojši 
jutri« izpostavili slabo vzdrževane pločnike tako v naseljih kot tudi izven naselij. Ljudi motijo uvozi, ki 
so prilagojeni avtomobilom, tako da se njihova niveleta dviga in spušča. To je za vozičke in kolesarje 
zelo neprijetno.  
 

 
Slika 25: Primer urejene pešpoti ob Blejskem jezeru 

 
Slika 26: Primer označitve šolske poti na Partizanski 
cesti na cesti, ki je preozka za pločnik v kombinaciji z 
območjem omejene hitrosti (cona 30) in hitrostno 
oviro 
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Slika 27: Peš cona z omejitvijo motornega prometa 

 

 
Slika 28: Peš cona z omejitvijo za motorni promet ter 
postajališče za turistični avtobus hop-on hop-off 

 

 
Slika 29: Preozek pločnik ob glavni cesti ter velik 
potencial za konflikt s kolesarji  

 

 
Slika 30: Odsek glavne ceste brez pločnika in 
prehoda za pešce, kar predstavlja nevarnost za pešce, 
ki parkirajo vozila ob cesti (vir: Google maps) 

 
Slika 31: Črna točka za pešce (vir: Google maps) 

 

 

Razmere za hojo na ostalih območjih 
 
V ostalih območjih občine območij samo za pešce ni, razen seveda na rekreacijskih pešpoteh in v 
parkih. V urbanem območju so večinoma prisotni pločniki z javno razsvetljavo, vendar so ti pogosto 
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preozki in velikokrat nimajo znižanih robnikov za gibalno ovirane pa tudi taktilnih oznak ne. 
Infrastruktura za gibalno ali drugače ovirane tako pogosto ni ustrezno urejena.  
 
Po glavnih cestah občine Bled (npr. Cesta svobode, Ljubljanska cesta, Prešernova cesta) poteka gost 
motorni promet, vključno s tovornim in tranzitnim prometom, kar je posledica pomanjkljivega 
cestnega omrežja, neomejevanja motornega prometa ter turistične privlačnosti Bleda z okolico. Večina 
prometa, tudi tovornega, poteka mimo stanovanjskih in turističnih območij, kar je prometno-varnostni 
in okoljski problem ter vpliva na turizem in s tem lokalno gospodarstvo. Na kar nekaj točkah v občini 
prihaja do ozkih grl za motorni promet in s tem tudi za pešce, ki so pogosto tisti najbolj izpostavljeni, 
saj naenkrat zmanjka pločnika in morajo uporabljati cestišče skupaj z motornim prometom. V poglavju 
o avtobusnem javnem prometu je dodatno izpostavljena problematika varnosti pešcev v okolici 
avtobusne postaje Bled.  
 
Na območju izven mesta so pogoji za pešačenje zaradi redkejše poselitve omejeni. Za pešačenje so 
ustrezne razdalje do 1 km, največ 1,5 km (okoli 20 min hoje). Na teh območjih pogosto ni varnih 
pešpoti oz pločnikov do vasi, v vaseh ni sklenjenih pločnikov, pojavljajo pa se rekreacijske pešpoti. V 
naseljih Ribno in Koritno pa manjka tdui javna razsvetljava. 
 

 
Slika 32: Pomanjkanje znižanega robnika in slabo 
vzdrževana površina 

 

 
Slika 33: Zgledno urejena novejša pot za kolesarje 
in pešce 
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Slika 34: Ozko grlo na Prešernovi cesti, kjer morajo 
pešci hoditi po cestišču  

 
Slika 35: Pločnika ni, ker je cesta preozka. Ob uvedbi 
šolskih poti je bil vzporedno s cesto s črtkano črto 
označen pas, ki je prednostno namenjen pešcem. 
Kombinacija hitrostne ovire in območja z omejeno 
hitrostjo (30 km/h). 

 
Slika 36: Odsek, kjer se konča pločnik 

 
Slika 37: Nadaljevanje pločnika na drugi strani ceste, 
vendar pešci nadaljujejo pot po neurejenem delu 
cestišča 

 

 
Slika 38: Zgledno urejena pot z bližnjico za pešce in 
kolesarje ob Rečiški cesti, ki pa ni povezana z drugo 
infrastrukturo (manjka nadaljevanje) 

 
Slika 39: Primer učinkovitega ukrepa na Grajski 
cesti, ki omejuje motorni promet, a spodbuja hojo in 
kolesarjenje 
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Slika 40: Star sistem označevanja rekreacijskih 
pešpoti 

 
Slika 41: Edina kategorizirana kolesarska pot v občini 
je zgledno urejena medkrajevna povezava med 
Bledom in Lescam 

 
Slika 42: Zožanje efektivne širine pločnika z 
reklamnimi panoji na Grajski cesti 

 
Slika 43: Dober primer urejanja pešpoti po najkrajši 
poti (vir: Google Maps) 

 

 
Slika 44: Odstotnost prehoda za pešce med dvema 
pločnikoma na Kolodvorski cesti (vir: Google Maps) 

 

 
Slika 45: Kljub ozki cesti je zaradi območja 
umirjenega prometa pešačenje varneje (Rebr v 
Zasipu) (vir: Google Maps) 
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V okolici OŠ Bled je infrastruktura za peš promet dobro urejena, saj do nje vodijo manjše ceste ali 
pešpoti, predvsem z Mladinske ceste (ki s prometno signalizacijo omejuje promet le za lokalni dovoz) 
in z ulice Za Pecovco, medtem ko so na Seliški cesti urejeni pločniki. 
 

 
Slika 46: Varne poti v šolskem okolišu OŠ prof. dr. Josipa Premlja Bled (vir: http://os-bled.splet.arnes.si/o-
soli/solska-pot/)  

 
 Dostopnost za ljudi s posebnimi potrebami 

 
Pregled infrastrukture je pokazal, da je na splošno dostopnost za ljudi z omejeno mobilnostjo v urbanih 
območjih slabše urejena, kot bi lahko bila. Pozitivno je, da je Veslaška promenada, t. j. severna obala 
jezera (od Gorenjske banke po Jezerski promenadi do Male Zake) urejena za dostop z invalidskimi 
vozički, vendar veliko pločnikov ob glavnih cestah nima urejenih prehodov z znižanimi klančinami, na 
semaforjih ni zvočnih signalov za slepe. Terenski pregled je pokazal, da je večina pločnikov v tako 
slabem stanju, da so neprimerni za namestitev taktilnih oznak za slepe (in pogosto že sami po sebi 
nevarni), ki jih ob pregledu izvajalci CPS nikjer niso zaznali. Gibalno ovirani pa tudi ne morejo 
premagovati stopnic, ki so marsikje trenutno edina opcija. V zalednih naseljih je infrastruktura za 
pešačenje tako pomanjkljiva, da so gibalno ovirani še bolj zapostavljeni.  
 
Udeleženci druge javne razprave v sklopu CPS »Izbirajmo trajnostno za prijazno in dostopno občino«, 

dne 20.09.2016, so izpostaviIi številne ovire, ki jih morajo gibalno in senzorično ovirani premagovati, 

ko potujejo po mestu. To so predvsem slabo vzdrževane ali neprimerno tlakovane površine pločnikov, 

previsoki robniki, neravna niveleta pločnikov zaradi uvozov, ki so prilagojeni avtomobilu ter 

pomanjkanje talnih oznak za slepe in slabovidne. 

 

http://os-bled.splet.arnes.si/o-soli/solska-pot/
http://os-bled.splet.arnes.si/o-soli/solska-pot/


 

 
 
 
 

70/121 STUDIO 3 

  
Slika 47: Senzor za pešce na prehodu za pešce čez 
Cesto svobode ob Vili Bled 

Slika 48: Urejen prehod za pešce čez Cesto svobode 
ob Vili Bled 

 

  
Slika 49: Urejen prehod za pešce čez Ljubljansko 
cesto ob križiščuz Ribensko cesto 

Slika 50: Urejen prehod za pešce čez Ljubljansko 
cesto ob Infocentru TRB 

 

 
Slika 51: Neprimerno urejen prehod za pešce za 
gibalno ovirane na Ljubljanski cesti (vir: Google Maps) 

 

 
Slika 52: Znižani robniki na prehodu za pešce na Cesti 
svobode (vir: Google Maps) 
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Slika 53: Stebrički, ki sicer omejujejo parkiranje, 
lahko povzročijo dodatne ovire in zožanje pločnika za 
gibalno ovirane (vir: Google Maps) 

 

 
Slika 54: Neprimerno urejen semaforiziran prehod 
za pešce na Ljubljanski cesti brez klančin, taktilnih 
oznak in zvočnih signalov za slepe (vir: Google Maps)  

 

 
Slika 55: Stopnice brez alternative za gibalno ovirane 
(vir: Google Maps) 

 
Slika 56: Ovire za kolesarje in motoriste, ki ovirajo 
tudi gibalno ovirane  
 

 

 

Slika 57: Neprimerno urejen prehod za pešce z 
napačno lociranimi znižanimi robniki na Ljubljanski 
cesti (vir: Google Maps) 

 

 
 Obremenitve peš prometa 

 
V okviru anonimnega video štetja prometa na treh točkah na območju mesta Bled je bilo v ponedeljek, 
11. julija 2016, izvedeno tudi štetje pešcev. Ugotovljeno je bilo, da je največ pešcev v bližini turističnih 
znamenitosti (ob jezeru in Blejskem gradu), sledi Ljubljanska cesta v križišču z Ribensko, medtem ko je 
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bilo na Seliški cesti zanemarljivo število pešcev. Razlog za to je čas terenskih raziskav, ki so potekale v 
času poletnih počitnic. V kolikor bi šteli pešce v času šolskega pouka bi dobili povesem drugačne 
rezultate. V zimskem času na primer dobili več šolarjev na Seliški cesti in manj ljudi na pešpoti ob jezeru. 
 
Precej veliko pešcev je bilo na dan štetja tudi na Ljubljanski cesti, kjer je veliko generatorjev prometa, 
kot so turistične nastanitve, trgovine, avtobusno postajališče in restavracije, ki seveda povečujejo 
število pešcev. 
 

 
Slika 58: Število pešcev v 16 urah na dan štetja 11. julija 2016 
 
Grafikon prikazuje primerjavo števila pešcev na Veslaški promenadi v soboto 9. julija in ponedeljek 11. julija. 
Razvidno je, da je število pešcev precej višje v soboto kot v ponedeljek verjetno zaradi povišanega obiska domačih 
gostov poleg tujih, konica pa je v obeh primerih proti večernim uram.  
 



 

 
 
 
 

    73/121 STUDIO 3 

 
Grafikon 12: Število pešcev na Veslaški promenadi v času vrhunca turistične sezone na ponedeljek in soboto  

 
 Glavne ugotovitve 

 
Nekaj ključnih splošnih in konkretnejših ugotovitev v zvezi s pešačenjem: 

 gostota pešcev je največja v turistično najbolj zanimivih območjih; 

 tranzitni promet in vključno z njim povezanim hrupom in izpusti, lahko negativno vpliva na 
število in delež pešcev in turistov; 

 urejene pešpoti povečujejo peš promet;  

 ceste z manj prometa so bolj privlačne za pešačenje; 

 delež pešcev se na Bledu giblje med 2 % (na obrobju) in 15 % (v središču); 

 na Bledu je še veliko problematičnih točk za pešce, še posebej na področju vzdrževanja 
infrastrukture, javne razsvetljave ter sklenjenosti omrežja; 

 infrastruktura je še posebej problematična v ruralnem zaledju; 

 v ozkih grlih prihaja do konfliktov s kolesarji in motornim prometom zaradi pomanjkanja 
prostora;  

 dostopnost za ljudi s posebnimi potrebami je pomanjkljiva. 
 

4.1.7 Kolesarski promet 
 
Kolesarjenje predstavlja poleg zdravega načina rekreacije tudi vrsto prometa, ki ne onesnažuje okolja, 
ne povzroča hrupa in zmanjšuje probleme s parkiranjem. V urbanih naseljih omogoča celo najhitrejše 
premagovanje krajših razdalj. Zaradi omenjenih ekonomskih, ekoloških in rekreacijskih razlogov se 
kolesarjenje ponovno vključuje v prometni sistem, kjer kot alternativa avtomobilskemu prometu 
dobiva vse večjo vlogo in pomen. 
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Na oblikovanje in zasnovo omrežja kolesarskih povezav vplivajo naslednja načela6: 
- Omrežje mora biti sklenjeno, privlačno, udobno, direktno ter varno zasnovano in prilagojeno 

okoljskim lastnostim območja. 
- Kolesarske povezave različnih funkcij morajo biti medsebojno povezane. 
- Kolesarsko omrežje se mora navezovati na postajališča javnega potniškega prometa, železnice 

in druge javne enote. 
- Kolesarske povezave morajo biti opremljene z ustrezno dodatno tehnično-servisno 

infrastrukturo (izposoja koles, kolesarska parkirišča, servisiranje, info točke itd.). 
 

 Analiza opremljenosti javnih površin in privlačnost prostora za kolesarski promet 
 
Trenutno so na območju občine Bled prisotne večinoma rekreativne kolesarske poti, kar priča tudi o 
turistični naravnanosti občine. Znotraj mesta kolesarskih površin razen na rekonstruiranem delu 
Seliške ceste, ki bo v prihodnosti predstavljala del Severne razbremenilne ceste, praktično ni. 
 
Občina Bled ima zelo malo kategoriziranih kolesarskih poti in/ali mešanih površin. Kljub temu pa je 
možno kolesariti tudi na lokalnih cestah, katere pa za varno kolesarjenje trenutno niso ustrezno 
označene. Za ureditev kolesarskih poti ob medkrajevnih cestah bi bila potrebna veliko večja vlaganja, 
ter s tem povezane težave z umeščanjem v prostor, odkupi idr. 
 
V občini Bled so v urejanju kolesarske povezave na treh ravneh: 
 

 Mestno kolesarsko omrežje je namenjeno vsakodnevnemu kolesarjenju, tj. v šolo, službo in po 
opravkih. Omrežje naj bi imelo direktne povezave ter majhne naklone.. Znotraj mesta so 
potrebna večja vlaganja v kolesarsko infrastrukturo, saj trenutno zaradi redkosti kolesarskih 
površin ne moremo govoriti o kolesarskem omrežju. 

 Rekreacijsko kolesarsko omrežje je namenjeno rekreaciji in ima lahko tudi večje naklone (tudi 
za gorsko kolesarjenje. Omrežje je v obstoječem stanju že dovolj dobro razvejano, vendar je 
oznaka samih poti pogosto pomanjkljiva. 

 Regijsko in državno kolesarsko omrežje obsega tranzitne kolesarske povezave, ki povezujejo 
Bled z drugimi kraji v regiji in širše. Državne kolesarske povezave se praviloma urejajo kot 
samostojne kolesarske poti, v naseljih pa lahko tudi kot kolesarske steze ali kolesarski pasovi 
na cestišču. 

 

                                                           
6 Povzeto po Prometna študija, končno poročilo, Omega Consult d.o.o., 2007 
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Slika 59: Omrežje obstoječih kolesarskih povezav  

 
Državno kolesarsko omrežje 
 
Po trenutni uradni kategorizaciji7 skozi občino Bled potekata dve državni kolesarski povezavi: 

a) D2 Rateče–Kr. Gora–Bled–Kranj–Ljubljana–N. mesto–Obrežje 
b) R2 Lesce–Bled–Boh. Bistrica–Podbrdo–Bača pri Modreju 

 
Kolesarska pot D2 je kategorizirana kot daljinska povezava, ki omogoča povezavo z evropskim 
kolesarskim omrežjem. R2 pa spada med regionalne kolesarske povezave, ki omogočajo dostop do 
pomembnejših atrakcij na lokalni ravni. Z uvedbo državnih kolesarskih poti se lahko pričakuje bistveno 
povečanje rekreativnega kolesarjenja in potovanja s kolesom do regionalnih ciljev, kar trenutno zaradi 
nevarnih regionalnih cest ni mogoče.  
 
Državne kolesarske poti so bile pred kratkim označene na terenu (sicer brez mnenja občine in brez 
ozira na motorni promet, varnost kolesarjev v prometu ipd.). Gre za označitev kolesarke povezave 
Rateče – Ljubljana, ki gre skozi Bled od Podhoma po dveh smereh:  

- ena preko Rečice (Za žago) in mimo kampa okoli jezera proti Lescam, 

                                                           
7 http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/ostalo/brosure/brosura-kolesarske-poti.pdf 

http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/ostalo/brosure/brosura-kolesarske-poti.pdf
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- druga naravnost po Cesti v Vintgar, Partizanski in se tudi usmeri proti Bledu. 
 
Ta označitev naj bi delno nadomestila obstoječo D2 kot sledi iz prejšnjega odstavka. 
 
Medobčinsko kolesarko omrežje 
 
To omrežje dopolnjuje državno s prečnimi medsebojnimi povezavami: 

a) Moste pri Žirovnici–Zasip–Podhom–Rečica (okoli jezera mimo kampa)–Mlino (Zazer, Savska 
cesta)–Selo–Ribno–Bodešče–Koritno–Lesce  

b) (Kropa)–Lancovo–Bodešče–Ribno–Bled (Cankarjeva, Planinska, Seliška, Poljska) – Podhom – 
(Soteska Vintgar) 

 
Občinsko kolesarko omrežje 
 
V to omrežje so zajete vse kolesarske navezave Bleda z okoliškimi naselji: 

a) Bled (po Blejski cesti) –Zasip (Hom) –Podhom (Soteska Vintgar) –Bled (po Cesti v Vintgar)  
b) in druge 

 
Za boljšo zaznavo trenutnega stanja urejenosti mestnega kolesarskega omrežja smo tudi sami sedli na 
kolo in se popeljali po kolesarskih stezah in tam, kjer prometne površine niso rezervirane za kolesa, bi 
bilo pa smiselno. Med omenjenim terenskim ogledom je bilo narejenih mnogo slik z zaznavo slabosti 
in pomanjkljivosti na omrežju, ki bodo bolj prav prišle v naslednji fazi, ko bomo prioritizirali probleme 
in predlagali ukrepe. 
 
Težave v zvezi z infrastrukturo za kolesarje so izpostavili tudi deleženci prve javne razprave v sklopu 

CPS »Spremenimo potovalne navade za bojši jutri«, dne 19.09.2016. Predvsem jih moti neprilagojenost 

krožišč (tudi na Ljubljanski cesti) in nevzdrževanost cestišč brez urejenih površin za pešce in kolesarje. 

Kot eno izmed najbolj nevarnih povezav zaradi velike količine motornega so izpostavili Cankarjevo 

cesto, iz Ribnega proti središču Bleda Rešitev vidijo predvsem v izgradnji Južne obvoznice, ki bi 

razbremenila južno stran jezera tranzitnega prometa. 

 

 
Slika 60: Mešana površina za pešce in kolesarje 
 

 
Slika 61: Kolesarska steza iz dvosmerne preide na 
pločnik za mešan promet pešcev in kolesarjev. Oba 
odseka sta dokaj nova, zato bi ureditev za kolesarje 
morala biti konsistentna 
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Slika 62: Oznaka za kolesarsko parkirišče v Vintgarju, 
ki je sicer v sosednji občini, vendar je priljubljena 
izletniška točka blejskih turistov 
 

Slika 63: Kolesarsko parkirišče v Vintgarju 

 
Slika 64: Zasebna izposojevalnica koles in ostale 
športne opreme 

 
Slika 65: Nova stojala za kolesa pred Vrtcem Bled. 
Na javnih površinah je bilo v Evropskem tednu 
mobilnosti nameščenih več kot štirideset novih stojal 
za kolesa 

 

 
Slika 66: Stojala za kolesa na ŽP Bled Jezero v ozadju, 
vendar ljudje raje parkirajo svoja kolesa pred vrati 
 

 
Slika 67: Območje na Veslaški promenadi, ki je 
prepovedano za motorni promet 
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Slika 68: Območje Veslaškega centra je prepovedano za kolesarje, vendar jih to veliko ne upošteva 
 

 
Slika 69: Del poteka državne kolesarske poti D-2 na 
obstoječi površini namenjeni tudi motornemu 
prometu 

 
Slika 70: Premalo prostora za vse udeležence v 
prometu na Cesti svobode 

 
Najbolje urejena je z vidika kolesarjenja pot okoli Blejskega jezera. Množično jo uporabljajo predvsem 
rekreativni kolesarji in turisti. Na Veslaški promenadi je površina namenjena kolesarjem in pešcem, 
dovoljen je le lokalni motorni promet, zato je cesta zelo priljubljena tako pri pešcih kot kolesarjih. Na 
Kidričevi cesti je urejena površina za mešan promet kolesarjev in pešcev, vendar je sama širina v 
primerjavi z Veslaško promenado bistveno manjša, zato tu kolesarjenje ni preveč udobno. Najslabše je 
na poti okrog jezera poskrbljeno na Cesti svobode, kjer površine namenjen kolesarjem ni, zato je ta 
odsek nevaren in za kolesarje od celotne poti še najmanj privlačen. 
 
Trenutno na Bledu ni vzpostavljenega javnega sistema za izposojo koles, vendar se je zaradi 
turističnega povpraševanja že pred leti pričelo pojavljati večje število zasebnih izposojevalnic koles, ki 
ponujajo raznoliko izbiro koles glede na potrebe kolesarjev. 
 

 Obremenitve kolesarskega prometa 
 
V sklopu naloge CPS za občino Bled je bilo med 6. in 11. julijem 2016 opravljeno 16-urno štetje (med 
6.00 in 22.00) kolesarskega prometa na treh lokacijah. 
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Preglednica 16: Seznam števnih mest kolesarskega prometa 

Zap. št. Ime lokacije Datum 

K1 Veslaška promenada 9.7. in 11.7.2016 

K3 Seliška cesta 6.7.2016 

K4 Ljubljanska cesta 6.7.2016 

 

 
Slika 71: Prikaz lokacij štetja kolesarskega prometa v občini Bled 

 
Štetje kolesarskega prometa je bilo opravljeno s pomočjo kamer za anonimno štetje prometa, podatki 
pa so se obdelali naknadno na podlagi video posnetkov na območju posameznega merilnega mesta pri 
podjetju Miovision Technologies Inc. ter s programoma MS Excel in PTV Visum. 
 
Rezultati so predstavljeni na naslednji sliki. Za vsako posamezno števno mesto je prikazano skupno 
število kolesarjev v križišču oz. preseku za obdobje dneva (8.00–22.00). 
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Slika 72: Obremenitve kolesarskega prometa v občini Bled med tednom 

 
Največ kolesarjev smo zabeležili na števnem mestu K1, kjer se tekom dneva zvrsti skoraj 
1.000 kolesarjev. Na Ljubljanski cesti, ki je močno prometno obremenjena je kolesarjev trikrat manj. 
Najmanj kolesarjev je prisotnih na Seliški cesti, ki se nahaja na obrobju mesta. Razlog za to je v času 
štetja prometa, ki je bilo izvedeno v času poletnih počitnic in ob višku turistične sezone. V jeseni po 
Veslaški promenadi kolesari bistveno manj ljudi, večja koncentracija je na kolesarski poti ob Seliški 
cesti, kjer se otroci vozijo v šolo. 
 
Na števnem mestu K1, ki se nahaja na Veslaški promenadi, smo opravili štetje tudi v soboto. S tem smo 
želeli preveriti kakšno je nihanje v številu kolesarjev tekom tedna. Na spodnjem histogramu je 
prikazana primerjava števnih podatkov za ponedeljek in soboto. 
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Grafikon 13: Obremenitve kolesarskega prometa v občini Bled po urah 

 
Iz histograma lahko razberemo, da je gibanje števila kolesarjev praktično enako skozi celotno časovno 
obdobje. Edina razlika je v obdobju med 13. in 14. uro, saj je takrat v soboto bistveno več kolesarjev 
kot v ponedeljek. Skupno število kolesarjev znaša v soboto 1.075, torej je razlika glede na delavnik, v 
katerem jih je bilo zabeleženih 953, dosti manjša kot smo pričakovali in znaša 12 %. Samo časovna 
porazdelitev in majhna razlika med delavnikom in vikendom kaže, da je večina kolesarjev na Veslaški 
promenadi turistov, ki uporabljajo kolesa neglede na dan v tednu.  
 

 Glavne ugotovitve  
 
Nekaj ključnih splošnih in konkretnejših ugotovitev v zvezi s kolesarskim prometom: 

 V občini (razen odsek ob Seliški cesti) ni prisotnih površin izključno namenjenim kolesarjem, ki 
bi prebivalcem omogočale varno vožnjo s kolesom vsaj na najbolj prometnih cestah. 
Kolesarjenje v šolo ali službo je posledično bolj redek pojav. 

 Večina kolesarjev na Bledu je turistov, saj se jih veliko odloča za izposojo koles. Najbolj je 
privlačna pot okrog Blejskega jezera, ki pa žal ni v celoti sklenjena, zato je odsekoma tudi 
kolesarjem neprijazna oziroma nevarna.  

 Večina kolesarskega prometa se odvija v bližini jezera ter Partizanski cesti, kjer turisti radi 
kolesarji do vstopa v sotesko Vintgar. Drugod so kolesarji zaradi pomanjkanja atrakcij in 
ustrezne infrastrukture maloštevilčni. 

 Število kolesarjev se tekom celotnega tedna bistveno ne spreminja. Največ ljudje kolesarijo v 
dopoldanskem času med 11. in 12. uro, v popoldanskem okrog 14. ure ter proti večeru med 
18. in 19. uro.  

 Teren je znotraj občine dokaj razgiban, zato je večji del primeren bolj za rekreativno 
kolesarstvo, kakor je razvidno tudi iz karte kolesarski poti. 
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4.1.8 Javni avtobusni promet 
 

 Medkrajevni-primestni avtobus 
 
Skozi Bled potekajo medkrajevno-primestne avtobusne linije, katerih glavni prevoznik v medkrajevno-
primestnem prometu je Alpetour, Potovalna agencija d.o.o, ki je del mednarodne skupine Arriva DB. 
Bled je povezan z bližnjo okolico in vsemi večjimi kraji v Sloveniji kot so Radovljica, Kranj in Ljubljana, 
avtobusi vozijo še iz smeri Bohinja in Jesenic. Do Bleda vodi tudi avtobusni prevoz FlixBus na daljše 
mednarodne razdalje (Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Švica), ki je zanimiv predvsem za turiste.  
 
Redne avtobusne linije potekajo predvsem skozi naselje Bled, nekateri avtobusi pa vozijo tudi do naselij 
Ribno, Zasip, Koritno, Bodešče ipd., medtem ko bolj oddaljene vasice avtobusne linije sploh nimajo.  
 

  
Slika 73: Linije avtobusnega prometa (PNZ d.o.o., leto 2016) 

 
Osnova avtobusnih linij javnega potniškega prometa je primerna prometna infrastruktura z ustreznimi 
cestami in postajališči. V občini Bled je 25 avtobusnih postajališč, seznam je v preglednici. Nekatera 
avtobusna so ustrezno opremljena, vendar niso v uporabi.  
 
Preglednica 17:  Seznam avtobusnih postajališč v občini Bled 

Avtobusno postajališče 

1 Bled 14 Podhom 

2 Bled Šola 15 Pristava pri Bledu 

3 Bled Jezero 16 Rečica pri Bledu 
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Avtobusno postajališče 

4 Bodešče 17 Rečica pri Bledu ŽP 

5 Bohinjska Bela 18 Rečica pri Bledu LIP 

6 Bohinjska Bela Vojašnica 19 Ribno 

7 Gmajna 20 Sebenje pri Bledu 

8 Grad 21 Selo pri Bledu 

9 Koritno 22 Union 

10 Kupljenik 23 Vahtnica 

11 Mlino 24 Zaka 

12 Obrne 25 Zasip 

13 Petrol   

 
Nekatera postajališča linij pravzaprav nimajo, na primer povezave med Bledom in železniško postajo 
(Bled Jezero) ali Pristavo pri Bledu sploh ni.  
 
Frekvenca avtobusov izven občine je daleč najvišja proti Lescam in Radovljici, na tej liniji avtobusi 
ustavljajo na glavni avtobusni postaji Bled ter Bled Union, odvisno od linije pa tudi na Mlinem, Rečici, 
Bohinjski Beli ali v Zasipu. Pozitivno je, da je železniška postaja v Lescah, ki je pravzaprav 
najpomembnejša postaja za občino Bled, dobro povezana z avtobusi. Usklajenost voznih redov z vlaki 
je dobra v zgodnjih jutranjih urah, medtem ko kasneje predvsem nizka in neenakomerna frekvenca 
vlakov onemogoča dobro integracijo teh dveh prevoznih načinov. 
 
Frekvenca avtobusov je relativno zadovoljiva tudi proti Jesenicam, Kranju in Ljubljani. 
 
Znotraj občine je največja frekvenca avtobusov med Bledom in Rečico pri Bledu (vendar ne do ŽP), 
sledijo Mlino, Zasip in Bohinjska Bela. Avtobusi vozijo do poznih ur. Povezava med naseljema Koritno 
oziroma Ribno in Bledom je samo trikrat dnevno in še to samo v eno smer, saj v obratni smeri proti 
Koritnem in Ribnem vozi le en avtobus dnevno.  
 
Ponekod je problematična tudi neenakomerna frekvenca odhodov. Na primer, okoli 6. ure je šest 
odhodov v razmaku 6 minut, pred in potem pa ni avtobusa 20 min, okoli 7 h je razmak 30 min, potem 
pa spet 10 min. Nadalje, odhodi so ob 10.15, 10.20, 10.30, potem pa nobenega do 10.55.  
Na ostalih pa je frekvenca že tako prenizka. 
 
Dejstvo je, da so najštevilčnejši uporabniki javnega avtobusnega prevoza na medkrajevnih linijah 
srednješolci. Zato se pogosto določeni vozni redi prilagajajo urnikom v šolah. 
 
Na regionalni ravni je raven usluge ustrezna, ne pa tudi na mestni in primestni, ki zahteva večjo 
pogostnost voženj. Poleg tega so postajališča za mestno in primestno raven razmeroma na redko in 
razmeroma slabo urejena. Težava lokalnih avtobusov so tudi preveliki (in prazni) avtobusi, ki se s težavo 
prebijajo skozi ozke ceste. 
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Preglednica 18:  Frekvenca avtobusov na izbranih linijah v občini Bled 

Linija Odhodov na delovni 
dan 

Konica Izven 
konic 

Čas vožnje 
(min) 

Cena 

Bled-Bled Mlino 18 (do 22.20) 60 min 60 min 4 1,3 EUR 

Bled-Bohinjska 
Bela 

18 (do 22.20) 60 min 60 min 7 1,3 EUR 

Ribno (Koritno)-
Bled 

3 (15.26) - - 4 1,3 EUR 

Bled-Rečica pri 
Bledu 

23 (do 23.00) 30 min 60 min 3 1,3 EUR 

Bled-Zasip 
(Sebenje, 
Podhom) 

13 (do 22.29) 60 min 60 min 9 1,8 EUR 

Bled-Lesce, 
vključno z ŽP 
(Radovljica) 

61 (do 22.11) 15-20 
min 

25 min 11 min (14 
min) 

1,8 EUR 

Bled-Kranj 31 (do 22.11) 20 min 60 min 40 min 3,6 EUR 

Bled-Ljubljana 20 (20.30) 40 min 60 min 1h 20 min 6,3 EUR 

Bled-Jesenice 22 (23.10) 30 min 60 min 23-52 min 2,7-3,6 EUR  

 
Problem frekvence je razviden tudi s spodnje slike na podlagi podatkov o številu ustavljanj avtobusov 
v občini Bled na povprečni delovni dan iz voznih redov avtobusnega informacijskega sistema (AVRIS).  
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Slika 74: Avtobusna postajališča s številom ustavljanj avtobusov na delovni dan (PNZ d.o.o., leto 2016) 

 
Glavna postaja v občini je avtobusna postaja Bled, ki se nahaja na Grajski cesti oziroma v bližini glavne 
Prešernove ceste. Sedanja avtobusna postaja ima sicer ustrezno lokacijo, nima pa vseh elementov, ki 
jih le-ta mora imeti (čakalnice, informacijsko središče, prostor za hrambo prtljage, internetno središče 
itd.). Infrastruktura na postaji in v njeni okoli je zastarela in neprivlačna, sedišč je glede na obseg 
turistov premalo, kolesarskega parkirišča ni. Avtobusi ustavljajo na cesti in ker na postaji ustavljajo tudi 
turistični avtobusi, prihaja do pomanjkanja prostora. Na postaji je sicer objavljen vozni red in nudi 
nadstrešnico za čakajoče. Posebej problematična je varnost pešcev, saj so pešci vodeni med 
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avtobusnim parkiriščem in cestiščem. Trenutna avtobusna postaja predstavlja le zasilno rešitev, sicer 
pa si Bled kot občinsko in turistično središče zasluži urejeno postajo z vsemi potrebnimi programi. 
 

 
Slika 75: Avtobusna postaja Bled 

 

 
Slika 76: Slabo stanje infrastrukture pred avtobusno 
postajo Bled (vir: Google Maps) 

 
Slika 77: Nevarnosti za pešce 

 
Slika 78: Gneča na avtobusni postaji 

 
Na terenskem ogledu je bilo ugotovljeno, da je bilo v zadnjih letih veliko avtobusnih postajališč 
opremljenih z novimi in privlačnimi nadstrešnicami ter sedišči z objavljenim voznim redom. V zaledju 
so postajališča pogosto urejena delno, recimo samo na eni strani ceste. Nekatera postajališča pa še 
vedno nimajo osnovne postajališčne infrastrukture, npr. eno od postajališče v Koritnem. Opazen je tudi 
različen videz in dizajn postajališč, kar lahko povzroči zmedo pri uporabnikih.  
 



 

 
 
 
 

    87/121 STUDIO 3 

  
Slika 79:  Urejeno novejše avtobusno postajališče 
Bled Union 
 

Slika 80:  Urejeno starejše avtobusno 
postajališče v Ribnem 
 

 
Slika 81: Postajališče na Bohinjski Beli prej (2013, vir: 
Google Maps) 

 
Slika 82: Postajališče na Bohinjski Beli potem (2016) 

 

 

 

Slika 83: Objavljen vozni red na postajališču 
Zasip 
 

Slika 84: Neurejeno postajališče na Koritnem 
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Slika 85: Urejeno starejše avtobusno postajališče v 
Bodeščah v okviru zbiralnice mleka 

 
 

  
 Obremenitve avtobusnega prometa 

 
V okviru prometne študije leta 2011 (PNZ d.o.o.) je bilo opravljeno 16-urno štetje potnikov na dveh 
avtobusnih postajališčih (Bled in Bled Union) med od 6.00 do 22.00. S slike je razvidno, da je avtobusna 
postaja Bled s 540 potniki dvakrat bolj obremenjena kot Bled Union z 277 potniki. 
 

 
Slika 86: Grafični prikaz štetja potnikov 5. avgusta 2011 

 
Naslednja preglednica prikazuje število potnikov, prepeljanih leta 2015 na relacijah med Bledom in 
postajami v obeh smereh (vir: Alpetour). Skupno je bilo prepeljanih 580.717 potnikov, od tega 57 % v 
smeri proti Bledu ter 43 % v smeri z Bleda. Največje skupno število potnikov (v obe smeri) s po več kot 
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10.000 potniki na leto je na relaciji Bled-Radovljica (137.453), sledijo Lesce ŽP (83.270), Ljubljana AP 
(78.875), Kranj AP (39.756), Zasip (17.567), Spodnje Gorje (13.602), Bohinj Jezero (13.193), Radovljica 
Isospan (12.684), Jesenice Gimnazija (12.602), Jesenice ZD (12,510), Vintgar (10.856), Jesenice občina 
(10.841) ter Krnica (10.519). Dvakrat več potnikov se pelje v smeri z Bleda proti Ljubljani kot obratno, 
precej neenakomerno so razporejeni potniki tudi na linijah do Jesenic, saj velika večina potnikov 
uporabi avtobus za potovanje na Bled kot v obratni smeri. 
 
Znotraj občine je največ prepeljanih potnikov na relaciji Bled-Zasip (17.567), vendar je zanimivo, da je 
87 % potnikov na tej relaciji preštetih na avtobusih do Bleda, samo 13 % pa v obratni smeri, torej z 
Bleda v Zasip. Sledijo linije do Vintgarja (10.856 potnikov, od tega 85% potnikov v smeri z Bleda), 
Podhom (8.447), Rečica pri Bledu LIP (3.958), Rečica pri Bledu (3.152), Bled Gmajna (2.929), Bled Union 
(2.165), Sebenje pri Bledu (1.388), Ribno (1.275, od tega 96 % potnikov v smeri proti Bledu).  
 
Razlogov za neenakomerno porazdelitev potnikov na nekaterih linijah je lahko več: 

- potniki v eno smer uporabijo avtobus, v drugo smer pa drug prevozni način; 
- potniki uporabijo različna postajališča v različne smeri; 
- frekvenca avtobusa je večja in s tem bolj privlačna v eni smeri (na primer Bled-Ribno); 
- napake pri štetju. 

 
Preglednica 19: Število potnikov prepeljanih leta 2015 

Postajališče 
Z 

Bleda 
Do 

Bleda 
Postajališče Z Bleda 

Do 
Bleda 

Postajališče Z Bleda Do Bleda 

Begunje na Gor. 1,418 2,714 Koritno/Bledu   335 Posavec 64 839 

Begunje na 
Gor.Elan 218 100 Koroška Bela 1,243 1,996 Potoki/Jes. 48 46 

Belca pri mostu 0 1 
Koroška Bela 
Acroni 333 1,291 Premantura 4 0 

Bistrica/Kr. 8 92 Kranj AP 16,883 22,693 Pristava/Trž. 2 0 

Bitnje/Boh. 313 85 Kranj Globus 1,283 2,385 Radovljica 42,794 94,659 

Bled 26 26 Kranj Labore 398 48 
Radovljica 
Isospan 1,648 11,216 

Bled Gmajna 168 2,761 Kranj Orehek 23 19 Radovljica Š 6   

Bled grad 384 53 Kranj ZD 1,414 0 Rateče Planica 6 25 

Bled Mlino 403 406 Kranj ŽP 177 85 Rečica/Bledu 2,066 1,086 

Bled Petrol 0 1,136 Kranjska Gora 28 1,109 
Rečica/Bledu 
LIP 1,887 2,071 

Bled Union 1,149 1,016 Krnica 7,276 3,243 Rečica/Bledu Žp 16 14 

Bled Zaka 13 0 Kropa/Rad. 110 16 Ribčev Laz 383 404 

Blejska Dobrava 
K 3 6 Laški Rovt 8 70 Ribno 48 1,103 

Blejska Dobrava 
trgovina 9 60 Lepence K 4 8 Rodine 14 46 

Bodešče 8 536 Lesce 590 833 Rudno Polje 435 101 

Bohinj Bistrica 3,525 2,558 Lesce ŽP 34,309 48,961 Savica 107 61 

Bohinj Češnjica 7 2 Lipnica K 36 45 Sebenje/Bledu 375 1,013 

Bohinj Jezero 7,049 6,144 Ljubljana AP 52,156 26,719 Slap Savica 895 77 

Bohinj Zlatorog 1,541 1,135 
Ljubljana 
Šentvid 201 354 

Slovenski 
Javornik 1,552 1,865 

Bohinjska Bela 1,425 1,140 Ljubljana Šiška 771 926 
Slovenski 
Javornik K 31 119 
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Bohinjska Bela 
vojašnica 856 419 Ljubljana Tivoli 196 740 

Slovenski 
Javornik Turist 351 250 

Breg/Žirov.nov 4 0 Ljubljana Trata 41 57 Smokuč 151 452 

Brezje/Gor. 20 0 Log/Boh. 3 2 Soteska/Boh. 7 11 

Breznica 82 136 Medno 37 68 Sp.Lancovo 2 0 

Cerklje na 
Gorenjskem 12 0 Medvode 514 304 Spodnje Gorje 7,389 6,213 

Češnjevek 1 0 
Medvode na 
klancu 207 262 

Spodnje Gorje 
trgovina 19 10 

Črnivec/Rad. 541 511 Meja/Kr. 3 1 
Srednja vas v 
Bohinju 9 11 

Dobje/Šk.Loki 4 0 
Mojstrana 
Dovje 4 205 Stara Fužina 129 130 

Dobro 
Polje/Rad. 5 8 

Mojstrana 
Podkepa 2 3 Strahinj 19 407 

Dol.Brdo 2,071 2,411 Mrzli Studenec 6 4 
Strahinj 
posestvo 5,094 4,032 

Doslovče 26 34 Naklo/Kr. 697 2,000 Studor 0 4 

Drulovka 0 1 Naklo/Kr.vas 0 54 Šenčur Š 0 5 

Gobovce 6 26 Naklo/Kr.ZD 0 25 Škofja Loka 210 24 

Gozd Martuljek 
Sp.Rute 0 3 Nomenj 360 205 Šport hotel 14 30 

Gozd Martuljek 
Zg.Rute 0 37 

Nova vas pri 
Lescah 144 461 

Trata pri 
Velesovem 5 0 

Hrušica Belo 
Polje 1,827 24 Novigrad 4 2 Tržič 0 15 

Hrušica 
Dobrčnik 27 122 Obrne 143 243 Umag 4 0 

Hrušica K 12 136 
OŠ Bohinj 
Bistrica 8 4 Vahtnica 172 121 

Hrušica/Jes. 4 20 Panorama 162 8 Vintgar 9,194 1,662 

Jeprca 8 34 Pineta 0 4 Vintgar Fortuna 35 77 

Jesenice bolnica 2,343 1,466 Piran 4 2 Vrba 260 1,015 

Jesenice 
Gimnazija 1,588 11,014 Pod Voglom 326 283 Zabreznica 32 143 

Jesenice Integral 489 3,852 Podbrezje 74 256 
Zalog pri 
Cerkljah 5 0 

Jesenice občina 2,191 8,650 Podhom 5,420 3,027 Zapuže 484 393 

Jesenice 
Senožeti 206 745 Podkočna 3 6 Zasip 2,334 15,233 

Jesenice ZD 4,701 7,809 Podkoren 0 17 Zatrnik 3 12 

Jesenice ŽP 2,823 2,226 Podvin/Rad. 87 251 Zg.Gorje 5,509 3,561 

Kamna Gorica 2 11 Polica/Kr. 6 89 Žeje 1 0 

Kamnje/Boh.B. 512 256 Poljane/Kočni 13 162 Žičnica Vogel K 589 1,513 

Kamp Šobec 14 74 Poljče 5 153 Žirovnica 314 222 

Kočna 1 12 Polje/Boh.B. 79 0 Žirovnica OPC 554 1,272 

Koper 2 2 Poreč 4 0 Skupna vsota 249,110 331,607 
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Slika 87: Predstavitev avtobusa na vodik v času svetovnega prvenstva v veslanju na Bledu (28.–30. maj 2010) 

 
 Šolski prevoz 

 
V 56. členu Zakona o osnovni šoli je zapisano, da ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je 
njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Prav tako ima pravico do 
brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole učenec v 1. 
razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je 
ogrožena varnost učenca na poti v šolo. 
 
V občini Bled je ena osnovna šola (OŠ Bled) z dvema podružnicama na Bohinjski Beli in v Ribnem. Po 
sklepu Občine Bled imajo vsi učenci, ki nimajo zagotovljene varne poti v šolo, avtobusni prevoz 
brezplačen. Za učence iz Zasipa, Ribnega, Koritna, Bodešč, Bohinjske Bele, Rečice, Mlina in Sela, je tako 
organiziran prevoz z avtobusi. Za šolski prevoz skrbita prevoznika Avtoprevozništvo Frelih ter Bled 
Tours.  
 

 Mangart–Valvazorjeva–Za žago–Žel.postaja Bled Jezero–Cesta v Vintgar–Podhom–Sebenje–
Zasip–Jermanka–OŠ Bled 

 Koritno 1–Koritno 2–Bodešče–Ribno–Selo–Ribno–Kapelica Dindol–OŠ Bled 

 Kupljenik*–Obrne - gl. cesta–Obrne–Podklanec-–Zg. vas–Sp. vas–Mlino–OŠ Bled 

 Rečica - LIP Bled–OŠ Bled 

 Piškovca*–OŠ Bled 
 
* avtobus ustavlja na postajališču le na poti v šolo, na poti domov pa ne 

 
V splošnih smernicah za področje javnega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti je zapisano, da 
se lahko obstoječi šolski prevozi, ki se izvajajo kot posebni linijski prevoz, pod določenimi pogoji izvajajo 
tudi kot javni linijski prevozi. Hkrati se lahko prevažajo vsi potniki, tudi naključni, s čimer se izboljša 
ponudba JPP in zagotovi racionalnejša poraba finančnih sredstev lokalne skupnosti.  
 

 Turistični javni promet 
 
Ker je Bled izrazito turistična občina, je potrebno izpostaviti tudi ponudbo prevozov za turiste.  
 
Julija in avgusta je turistom na voljo Hop-on Hop-off bus, s katerim se lahko odpravijo na Pokljuko, v 
Bohinj ali v Radovljico z okolico. Liniji Bled-Radovljica-Kropa in Bled-Radovljica-Begunje-Brezje sta leta 
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2016 obratovali po enkrat tedensko, linija Bled-Bohinj-Pokljuka-Triglavski narodni park pa dvakrat čez 
vikend. Cena enodnevne vozovnice za odrasle je 5 EUR. Poleg tega okoli jezera vozi turistični vlakec, ki 
ga lahko štejemo med ponudbe javnega potniškega prometa, vsak dan na 45 min v poletnem času, 
maja in oktobra pa med vikendi. Cena vozovnice je 4 EUR.  
 
Posebna oblika prevoza so tudi tradicionalne kočije in pletne. 
 

  
Slika 88: Hop-On Hop-Off avtobus (vir: 
www.bled.si) 

 

Slika 89: Turistični vlakec  

  
Slika 90: Kočije »Fijakerji« Slika 91: Pletne 

  

 

 
 Glavne ugotovitve 

 
V občini Bled razen medkrajevno-primestnega avtobusne in šolskih avtobusov ni vzpostavljene linije 
za mestni prevoz. Medkrajevni-primestni javni avtobusni promet v občini Bled zadostno zasnovan le 
na relaciji Bled-Lesce-Radovljica, povezava z večjimi slovenskimi kraji je tudi relativno zadovoljiva. V 
ostalih smereh, vključno znotraj občine, je frekvenca odhodov premajhna ali pa naselja sploh niso 
dostopna z javnim prometom. Infrastruktura na postajališčih je posebej pomanjkljiva na glavni 
avtobusni postaji, medtem ko je bilo kar nekaj postajališč v občini zgledno prenovljenih in urejenih. 
Avtobuse pretežno uporabljajo dijaki, delavci in upokojenci ter seveda turisti, kar pomeni velik pritisk 
v visoki sezoni, še posebej na glavni avtobusni postaji. Negativno je tudi dejstvo, da železniška postaja 
Bled Jezero ni povezana z avtobusno linijo.  
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Za turiste je sicer vedno več ponudbe, ki pa je v visoki sezoni verjetno še vedno premalo obsežna.  
 
Ugotovljeno je, da javni potniški promet nima izkoriščenega vsega potenciala in da infrastruktura, kot 
so postajališča, ne ustreza povsod primernim standardom.  

 
4.1.9 Javni železniški promet 
 

 Analiza železniškega prometa 
 
Na območju Bleda se nahajata dve železniški postaji: Bled Jezero in Bohinjska Bela. V obravnavo smo 
zajeli tudi železniški postaji Podhom in Lesce–Bled, saj spadata v vplivno območje občine Bled. Vse 
postaje razen Lesce–Bled so del bohinjske regionalne proge. Intervali prihodov so tekom dneva 
približno vsaki dve uri. Železnica je večinoma v uporabi predvsem za turistične namene in ima dokaj 
majhno število uporabnikov.  
 
Postaja Lesce–Bled je del glavne železniške proge Jesenice–Ljubljana, na kateri so intervali prihodov 
dosti bolj frekventni. Na relaciji Lesce–Ljubljana so med jutranjo in popoldansko konico prihodi vlakov 
na 45 min, tekom preostalega dneva pa vsako uro in pol. 
 

 
Slika 92: Lokacije železniških postaj na širšem območju občine Bled in (vir : openstreetmap.org) 
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V nadaljevanju so prikazani statistični podatki o uporabi posameznih železniških postaj. Podatki so bili 
pridobljeni s strani Slovenskih železnic, ki so v obdobju 2013-2016 beležile število dnevnih vstopov in 
izstopov ter število prodanih vozovnic v enem letu. 
 
Po podatkih enotedenskega štetja, ki ga opravijo Slovenske železnice v referenčnem tednu tekom 
leta lahko vidimo, da število potnikov na tej postaji upada. V zadnjem letu je število vstopov in 
izstopov izven turistične sezone padlo za 9 %.  
 

 
Grafikon 1: Podatki o vstopih in izstopih na železniški postaji Bled Jezero v referenčnem tednu 

 
Skupno število prodanih vozovnic je v obdobju 2013-2015 naraslo za 3,5 % na letni ravni. Rast lahko 
pripišemo povečanju števila turistov na Bledu. 
 
Preglednica 20: Število prodanih vozovnic na postaji Bled Jezero  

Leto 2013 2014 2015 

Št. vozovnic 6.717 6.591 7.197 

 
Železniška postaja Bled Jezero 
 
Postaja je dokaj dobro ohranjena. Privlačna je predvsem za turiste, ki preko nje dostopajo do atrakcij 
v okolici Bleda. Pred železniško postajo je urejeno plačljivo parkirišče, ki omogoča parkiranje tudi 
počitniškim vozilom. 
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Slika 2: Železniška postaja Bled Jezero (Vir : Wikipedia.si) 

 
Železniška postaja Lesce–Bled  
 
Železniška postaja Lesce–Bled je sicer v sosednji občini Radovljica, vendar postajo uporabljajo tudi 
potniki, ki želijo priti na Bled z vlakom iz smeri Ljubljane. Postajno poslopje bi bilo potrebno obnoviti, 
tako bi to postalo bolj privlačno za uporabo tudi pri turistih. V bližini postaje se nahaja avtobusno 
postajališče na katerem ustavlja več avtobusnih linij, ki vozijo do Bleda.  
 

 
Slika 3: Železniška postaja Lesce – Bled (Vir : Wikipedia.si) 

 
Število prodanih vozovnic rahlo pada čeprav se je v zadnjem letu prodaja zopet nekoliko povišala. V 
primerjavi z drugimi postajami je bil padec dosti manjši, saj so domače potnike nadomestili turisti. 
 



 

 
 
 
 

96/121 STUDIO 3 

 
Grafikon 2: Podatki o vstopih in izstopih na železniški postaji Lesce – Bled  

 

Leto 2013 2014 2015 

Št. vozovnic 30.920 29.017 30.148 

Preglednica 21: Število prodanih vozovnic na železniški postaji Lesce – Bled 
 

Železniško postajališče Bohinjska Bela  
 
Postajališče je glede na majhno število potnikov še dokaj dobro ohranjeno. Zaledje postajališča je malo 
številčno (537 preb.), zato je težko pričakovati bistveno povečanje števila vstopov in izstopov lokalnih 
prebivalcev. Večji potencial je v turizmu, saj se v bližini nahajata naravna plezalna stena Iglica in kraška 
jama pod Babjim zobom. 
 

 
Slika 4: Železniška postaja Bohinjska Bela (Vir : Wikipedia.si) 
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Število potnikov iz leta v leto upada. V zadnjem letu je število voženj upadlo za kar 18 %. Število 
potnikov, ki vstopajo na tej postaji je izredno majhno. Za postajo bi lahko rekli, da skoraj ni več v 
uporabi. 
 

 
Grafikon 3: Podatki o vstopih in izstopih na železniški postaji Bohinjska Bela  
 
Železniško postajališče Podhom  
 

 
Slika 5: Železniško postajališče Podhom (Vir : Wikipedia.si) 
 

Železniško postajališče Podhom je sicer locirano v občini Gorje, vendar ga uporabljajo predvsem 
prebivalci naselja Zasip, ki pa je v občini Bled. Postajno poslopje je dokaj zastarelo in ne privablja 
večjega števila potnikov. Del postajališča je spremenjen v dnevni bar, kar nakazuje na nizko prioriteto 
primarne dejavnosti. Dokaj blizu se nahaja ozka soteska Blejski vintgar, zato bi postajališče lahko 
obudili na račun obiskovalcev te naravne znamenitosti.  
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Kljub vsemu je ŽP Podhom z vidika števila uporabnikov veliko bolj perspektivno kot npr. ŽP na Bohinjski 
Beli, saj ima mnogo širše zaledje. Na ŽP Bohinjska Bela je npr. Vezanih 500 prebivalcev, medtem ko na 
ŽP Podhom okoli 1.500 uporabnikov iz naselij Podhom in Zasip. 
 

 Glavne ugotovitve 
 
Kljub sicer udobnemu načinu potovanja z vlakom je ta nekonkurenčen v primerjavi z ostalimi 
prevoznimi sredstvi. Železniški informacijski sistem je zastarel, število vlakov je premajhno, da bi 
zagotavljalo dovolj frekventen vozni red. Prav tako je zastarela tudi infrastruktura postajnih poslopij, 
ki nikakor ni atraktivna. Predvsem ta dejstva veljajo za postajališča na Bohinjski progi. 
 
Postaje na Bohinjski progi (Bohinjska Bela, Bled-Jezero in Podhom) beležijo največ potnikov na račun 
dijakov, ki se šolajo na Jesenicah, kljub temu pa je na Bohinjski železniški progi je skupno število 
potnikov izredno majhno, saj sama trasa ne sovpada z glavnimi migracijskimi tokovi. Je pa uporaba 
železnice je zaradi bogate zgodovine zelo atraktivna za turiste. Rentabilnost same proge je zaradi redke 
uporabe vprašljiva. 
 
Železniška proga Ljubljana-Jesenice je veliko bolj frekventna in omogoča veliko boljše povezave kot 
Bohinjska proga, zato je na njej dosti več potnikov. Za Bled je torej daleč najbolj pomembna železniška 
postaja Lesce-Bled, ki je dejansko v občini Radovljica, vendar je z rednimi avtobusnimi povezavami z 
Bledom dobro povezana in na ta način omogoča dnevne migracije dijakom in študentom, ki tedensko 
migrirajo na šolanje v Ljubljano. 
 
Glede na to, da do Bohinja še vedno ni speljana varna kolesarska proga, se pojavlja potreba po tem, da 
se vlake opremi z dodatnimi vagoni oz. prostori za shranjevanje koles in se na ta način turistom in 
domačinom omogoči varno kolesarjenje z vmesno vožnjo po ozki soteski do Bohinja z vlakom. 
 

4.1.10 Analiza prometne varnosti 
 
Po podatkih Agencije za varnost v prometu je bilo v času od 1.1.2010 do 31.12.2015 na območju občine 
Bled obravnavanih 441 prometnih nesreč. Dve izmed nesreč sta terjali človeško življenje, 26 nesreč je 
bilo s hudo telesno poškodbo, 76 z lažjo telesno poškodbo, 337 nesreč pa je bilo z brez poškodovanih. 
 
V naselju se je v povprečju letno zgodilo 86 %, izven naselja pa 14 % prometnih nesreč. 
 

Grafikon 14: Delež prometnih nesreč glede na lokacijo, občina Bled (2013-2015)  

V naselju; 
86%

Izven naselja; 
14%
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Podatki kažejo, da se največ prometnih nesreč v občin Bled zgodi v naselju na cestah z uličnim 
sistemom, v povprečju letno 58 nesreč.  
 

 
Grafikon 15: Delež prometnih nesreč glede na vzrok nastanka, občina Bled (2013-2015) 

 
Med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče so premik z vozilom (26 %), nepravilna stran/smer 
vožnje (22 %) in neupoštevanje pravil o prednosti (12 %). 
 
V nadaljevanju so prikazane slike lokacije prometnih nesreč v občini Bled v obdobju od 1.1.2013 do 
31.12.2015. 
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Slika 93: Prikaz vseh prometnih nesreč, občina Bled med 2013-2015 (Vir: AVP)  

 
Slika 94: Prikaz prometnih nesreč s smrtnim izidom ali hudimi poškodbami, občina Bled med 2013-2015 (Vir: 
AVP)  

http://nesrece.avp-rs.si/
http://nesrece.avp-rs.si/
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Od dveh smrtnih nesreč se je ena zgodila v naselju, ena pa izven. Vzroka prometnih nesreč s smrtnim 
izidom sta bila nepravilna stran in smer vožnje. Opazno je, da se velik delež hudih nesreč zgodi na Cesti 
svobode, ki ima neustrezne tehnične elemente in je še posebej v turistični sezoni ob večji količini 
prometa lahko zelo nevarna. 
 

 
Slika 95: Prikaz prometnih nesreč z udeleženostjo pešca, občina Bled med 2013-2015 (Vir: AVP) 
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Slika 96: Prikaz prometnih nesreč z udeleženostjo kolesarja, občina Bled med 2013-2015 (Vir: AVP) 

 
Iz spodnjega grafikona lahko razberemo, da se je število vseh prometnih nesreč v danem obdobju 
zmanjšalo za več kot 100 %. Kljub bistvenem izboljšanju se je v zadnjih letih število zopet začelo 
nekoliko povečevati. 
 

 
Grafikon 16: Število prometnih nesreč (vseh in s smrtnim izidom), občina Bled v obdobju 2002-2015 (Vir: 
http://nesrece.avp-rs.si/) 

 

152

137
128

82

119

93

72

55

71 69 73 70 70

88

1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Št
. p

ro
m

et
n

ih
 n

es
re

č

Vse nesreče Smrtne



 

 
 
 
 

    103/121 STUDIO 3 

Pri nesrečah v katerih je bil udeležen pešec jasnega trenda iz obravnavanega obdobja ni možno 
razbrati, saj so številke relativno majhne. Pri kolesarskih nesrečah se je število v zadnjih letih nekoliko 
povečalo, kar lahko pripišemo tudi bolj pogostemu kolesarjenju. 
 

 
Grafikon 17: Število prometnih nesreč z udeleženim pešcem in kolesarjem, občina Bled v obdobju 2002-2015 
(Vir: http://nesrece.avp-rs.si/) 

 
4.1.11 Analiza dostopnosti do pomembnih ciljev potovanj 
 
Socialna sprejemljivost je poleg s kazalniki prometne varnosti izražena še s socialno kohezivnostjo. 
 
Socialna kohezivnost je ugotovljena na osnovi analize dostopnosti do kohezijskih središča Bleda z 
osebnim avtomobilom, kolesom in peš. Razmerja med njimi pa kažejo na razlike med možnostmi ljudi, 
ki imajo na voljo avto in ljudi, ki ga nimajo. 
 
Za izhodiščno točko smo si izbrali križišče Ljubljanske in Prešernove ceste, ki je pozicionirano v središču 
mesta. V nadaljnih slikah smo prikazali potovalne čase iz izhodiščne točke za vse možne poti glede na 
izbiro prevoznega sredstva. 
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Slika 97: Dostopnost z avtomobilom 
 

S prve slike je razvidno, da z avtomobilom v zelo kratkem času, tj. približno treh minutah, lahko 
prepotujemo celotno mesto Bled. Dostopnost s kolesom in peš sta v istem časovnem okvirju seveda 
manjši. Z avtomobilom je hitro dostopna praktično celotna občina, zato je ta način prevoza tudi daleč 
najbolj pogost. 
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Slika 98: Dostopnost s kolesom 

 
Zaradi kratkih razdalj v mestu je možno s kolesom v zelo kratkem času, tj. manj kot petih minutah, 
prepotovati celotno urbano območje. Teren sicer ni povsem ravninski, vendar na večini odsekov 
znotraj mesta večji napori niso potrebni. Najbolj neugoden teren znotraj mesta je sicer na širšem 
območju Grajske ceste in Cankarjeve ceste, kjer je zaradi večjih naklonov cest dostopnost s kolesom 
nekoliko otežena. 
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Slika 99: Dostopnost peš 

 
V petih minutah je peš dosegljivo ožje središče Bleda. Dobro dostopen je tudi priobalni del Bleda, kjer 
je urejenih več sprehajalnih poti, ki so namenjene predvsem turistom. Pešačenje je zaradi večjih 
naklonov nekoliko bolj naporno na območju Grajske ceste. 
 

4.1.12 Analiza potovalnih navad 
 
V okviru izdelave CPS je bila opravljena anketa med 334 prebivalci občine Bled. Anketa je bila 
opravljena na terenu in na internetu v obdobju med 26.8.2016 in 22.9.2016. Cilj ankete je na podlagi 
pridobljenih rezultatov ugotoviti, kakšne so potovalne navade prebivalcev na območju občine Bled. S 
pomočjo rezultatov želimo prilagoditi načrtovanje prometa potrebam občanov. V analizi so bili 
upoštevani samo ustrezno oziroma popolnoma rešene ankete. 
 
Rezultati ankete so predstavljeni v prilogi Vsebinskega poročila o napredovanju del za 1. fazo priprave 
CPS – zagon procesa. 
 

4.1.13 SWOT analiza 
 
V nadaljevanju je izdelana SWOT analiza za posamezna prometna področja v občini Bled. SWOT analiza 
predstavlja ključne prednosti (Strengths), slabosti (Weaknesses), priložnosti (Opportunities) in 
Nevarnosti (Threaths). Prva dva vidika se nanašata na notranje dejavnike, druga dva na zunanje 
dejavnike. Razlika med njimi je, da lahko na notranje dejavnike vplivamo, da se prilagodimo, razvijemo, 
ali kako drugače ukrepamo, medtem ko na zunanje dejavnike nimamo vpliva in se jim lahko le 
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prilagodimo. SWOT analiza je pravzaprav nekakšen povzetek analize stanja in predstavlja ključne 
ugotovitve za vse štiri glavne prometne načine. Ta analiza bo tudi služila kot izhodišče za postavljanje 
vizije in ciljev ter kasneje ukrepov. 
 

 SWOT analiza motornega in mirujočega prometa 
 
Preglednica 22: SWOT analiza –motorni in mirujoč promet 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Razvejano omrežje glavnih, regionalnih in 
občinskih cest 

 V povprečju se motorni promet v obdobju 
2006–2016 ni bistveno spremenil oz. se je 
ponekod celo zmanjšal 

 Večina anketirancev si želi zmanjšati število 
avtomobilov na cestah in parkiriščih ter umiriti 
promet v naseljih  

 100% zmanjšanje števila prometnih nesreč 
med leti 2002 in 2015  

 Dobro zasnovana parkirna politika z različnimi 
conami 

 Omogoča dostop do poljubnih, še posebej 
podeželskih in zalednih destinacij občine 

 Najhitrejši način prevoza na srednje in dolge 
razdalje znotraj regije in Slovenije 

 Prisotni so parkirni prostori za avtodome 

 Bližina dostopa do gorenjske avtoceste 
 

 Zastoji na obremenjenih odsekih zaradi 
neustrezne širine vozišča 

 Slabo stanje nekaterih cest 

 Velika odvisnost delovnih migrantov od 
motornega prometa 

 Ves promet se zaradi nedokončanih obvoznih 
cest odvija skozi mesto 

 Vozila ogrožajo šibkejše udeležence v 
prometu, še posebej kolesarje 

 Negativni vplivi na okolje in zdravje, t.j. visoki 
eksterni stroški 

 Zastoji in s tem povezani stroški 

 Veliko turističnih avtobusov, ki dajejo pešcem 
in kolesarjem na območju ozkih cest 
neprijeten občutek 

 Visoki stroški uporabe vozila za uporabnika  

 Socialna izključenost, saj določene skupine 
prebivalstva nimajo dostopa do avtomobila 
(otroci in mladostniki, starejši, gibalno ovirani, 
socialno šibkejši)  

 Parkirna mesta, ki zasedajo dragoceni javni 
prostor Jezerske promenade 

 Pomanjkanje parkirišč pri hotelih in 
Trgovskem centru Bled 

 Ni parkirnih mest na Mlinem 
 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 Izgradnja Severne in Južne razbremenilne 
ceste ter posledično zmanjšanje prometa na 
Ljubljanski cesti in Cesti svobode, zaprtje 
Jezerske promenade za motorni promet 

 Vlaganje v vzdrževanje in optimiziranje 
obstoječe mreže cest 

 Prerazporeditev pritiska na parkirna mesta s 
prenovljeno parkirno politiko 

 Spodbujanje car sharing sistemov in s tem 
zmanjševanje prometnih obremenitev 

 Uvedba P+R parkirišč na obrobju mesta 

 Draga gradnja in vzdrževanje cestne 
infrastrukture 

 Morebitna nizka podpora javnosti za 
nadaljevanje zapiranja mestnih središč za 
motorni promet 

 Povečanje pritiska na sedanje prometno 
omrežje zaradi naraščanja števila turistov 

 Morebitna nizka podpora javnosti zaradi 
stroškov parkiranja zaradi uvajanja novih 
parkirnih con 

 Naraščujoče cene goriv 

 Morebitne višje dajatve za motorna vozila 
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 Uvedba javne taksi službe, ki bi omogočala 
prevoz po dostopnih cenah 

 Postavitev električnih polnilnic in uvajanje 
con, ki so dostopne samo električnim vozilom 
ter posledično spodbujanje uporabe okolju 
bolj prijaznih vozil 

 Izboljšanje infrasturkture na parkirišču za 
avtobuse in avtodome 

 Več sodelovanja s hotelirji v zvezi s parkirnimi 
mesti 
 

 Neprivlačnost središča Bleda v primeru 
povečanja prometa in nedokončanja obvoznih 
cest 

 
 SWOT analiza peš prometa 

 
Preglednica 23: SWOT analiza – peš promet 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Velika koncentracija naravnih in kulturnih 
znamenitosti, ki povečujejo privlačnost 
območja za hojo, in kratke razdalje med njimi 

 Bled je za slovenske razmere nadpovprečno 
gosto naseljena občina  

 Hoja je normalna na Bledu, visoka 
koncentracija pešcev 

 Umirjanje prometa na nekaterih ulicah 

 Hoja je zdrava in brezplačna 

 Prenova nekaterih ulic v zadnjih letih 

 Hoja je del vsakega prevoznega načina 

 Visok delež rekreativnih pešačev 
 

 Določeni odseki pešpoti imajo pomanjkljivo 
in neatraktivno infrastrukturo  

 Določeni odseki pešpoti so neatraktivni za 
pešačenje (hrup, izpusti, prometna varnost) 

 Nesklenjenost omrežja za pešce (prekinjeni 
pločniki) 

 Konflikti z motornim prometom in kolesarji v 
ozkih grlih 

 Pomanjkljivi zemljevidi in pomanjkanje 
označevalnih oz. usmerjevalnih tabel 
(predvsem za poti v rekreativnem smislu) 

 Pomanjkanje mehkih ukrepov za spodbujanje 
hoje 

 Hoja v strateških dokumentih ni prednostno 
obravnavana, tako v ciljih kot v ukrepih  

 Na območju izven mesta Bled so pogoji za 
pešačenje zaradi nizke gostote poselitve in 
storitvenih dejavnosti omejeni. Ravno tako ni 
prisotna infrastruktura za pešačenje (pločniki 
in pešpoti) 

 Infrasturktura neprilagojena gibalno 
oviranim 

 Pomanjkanje javne razsvetljavena 
posameznih odsekih 
 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 Gradnja obvoznic bo razbremenila mesto in 
omogočila nadaljno pedestrianizacijo 
ključnih območij 

 Izboljšanje peš povezav do postajališč 
javnega potniškega prometa 

 Pomanjkanje finančnih sredstev 

 Neprepoznavanje hoje kot strateško 
pomembnega načina mobilnosti 
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 Odpravljanje črnih točk in ozkih grl 

 Pridobitev več površin za pešce na račun 
umikanja parkirnih prostorov 

 Širitev označenih rekreacijskih poti 

 Promocija hoje  

 Integracija načrtovanja na področju prometa, 
turizma, okolja, prostora 

 Podpora večim površinam za pešce v 
obstoječih strateških dokumentih 

 Vključevanje so-rab v območja ''čistih'' rab 
prostora (heterogena 3D raba prostora); 

 Infrastrukturno prilagajanje pešcem in 
nadaljevanje omejevanja individualnega 
motoriziranega prometa 

 V primerjavi z drugimi prevoznimi načini je 
prostorsko in infrastrukturno nezahtevna 

 Nadgraditev turističnih vsebin 
 

 Koncentracija energije, časa in finančnih 
sredstev na obvoznico in tveganje za 
zapostavljanje hoje 

 Širjenje oskrbnih in storitvenih dejavnosti na 
obrobje mesta  

 Staranje lokalnega prebivalstva  

 Upad turistov zaradi zunanjih dejavnikov 

 Slaba dostopnost do nekaterih delov mesta 
zaradi pomanjkanja infrastrukture  

 Osredotočanje na turizem in zanemarjanje 
potreb lokalnega prebivalstva 

 Nestrinjanje lokalnega prebivalstva  

 Počasen razvoj javnega potniškega prometa 
in s tem nadaljna odvisnost od avtomobila 

 

 
 SWOT analiza kolesarskega prometa 

 
Preglednica 24: SWOT analiza – kolesarski promet 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Velika večina pomembnejših točk na Bledu 
leži v radiju nekaj kilometrov 

 Kolo je na razdaljah do 4-5 km navadno 
hitrejše od ostalih prevoznih sredstev 

 Stroški nakupa in vzdrževanja lastnega kolesa 
so relativno nizki 

 Pri kolesarjenju ni parkirnih omejitev, 
parkiranje je brezplačno, parkira se lahko na 
skoraj vseh možnih lokacijah za neomejen čas 

 Kolesarjenje vpliva na izboljšanje zdravja in 
vitalnosti in ima velik zunanji doživljajski 
potencial 

 S kolesarjenjem se zmanjša število motornih 
vozil na cesti, s čimer se zmanjša tudi izpust 
škodljivih emisij in izboljša varnost na cesti 

 Kolesarski projekti so podprti v različnih 
razvojnih dokumentih 

 Pestra ponudba zasebnih izposojevalnic koles  

 Dobro urejena kolesarska pot na Veslaški 
promenadi, ki privlači veliko obiskovalcev 
 

 Kolesarskih površin skoraj ni, izjema je pot 
okrog jezera, ki pa je uporabna predvsem za 
turiste in ne za dnevne migracije (razen 
prebivalci zaselka Rečice) 

 Pomanjkljivi zemljevidi in pomanjkanje 
označevalnih oz. usmerjevalnih tabel 

 Večina anketirancev nezadovoljna z 
varnostjo, sklenjenostjo kolesarskih poti in 
kolesarskimi parkirišči 

 V zavesti prebivalcev Bleda še ni prepričanja o 
tem, da lahko kolo na krajših razdaljah 
dostojno zamenja uporabo avtomobila 

 V zimskem času so zaradi subalpskega 
podnebja pogoji za kolesarjenje lahko 
neugodni 

 Pomanjkanje kolesarnic in stojal za kolesa, ki 
bi v času mirovanja kolo ščitila pred zunanjimi 
vplivi in tatvinami 

 Naraščanje števila parkirišč 

 Ponekod je relief dokaj razgiban in zahteva 
večji napor za kolesarjenje 

 Nevarni odseki z veliko motornega prometa 
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PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 Kolesarska infrastruktura je precej cenejša od 
infrastrukture za motorni promet ali javnega 
prometa 

 Vse večja ekološko osveščenost in 
ozaveščenost ljudi v zvezi z varovanjem okolja 

 Večinska podpora anketirancev večim 
površinam za mestne in rekreativne 
kolesarjenje ter kolesarskim parkiriščem 

 Postavitev tabel z načrtom kolesarskih poti 

 Načrtovanje regijskih kolesarskih poti  

 Sodelovanje z večjimi podjetji skozi 
mobilnostne načrte 

 Uvedba javnega sistema izposoje navadnih in 
električnih koles 

 Uporaba zložljivih koles povečuje možnosti za 
razvoj intermodalnega transporta, saj 
kolesarjenje povezuje z ostalimi prometnimi 
sredstvi 

 Uporaba električna kolesa omogoča lažje 
kolesarjenje, brez večjih fizičnih naporov 

 Izgradnja kolesarske poti ob Severni in Južni 
razbremenilni cesti ter sočasno zaprtje oz. 
zmanjšanje prometa na Ljubljanski cesti in 
Cesti svobode 

 

 Kakovostno kolesarsko omrežje je lahko 
povezano z visokimi finančnimi vložki 

 Ob povečanju deleža kolesarjev in koles 
obstaja nevarnost, da se poveča tudi število 
tatvin 

 Izgradnja kolesarske infrastrukture, ki je 
občani niso pripravljeni uporabljati 

 
 
 

 
 SWOT analiza avtobusnega prometa 

 
Preglednica 25: SWOT analiza - avtobusni promet 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Postajališča dobro opremljena in nova 

 Uvedba enotne vozovnice za javni potniški 
promet na ravni Slovenije 

 Relativno visok obseg avtobusnega prometa 
na račun turistov 

 Dobre povezave z Lescami, Radovljico ter 
Kranjem in Ljubljano 

 Raznolikost ponudbe (medkrajevni, 
mednarodni, turistični prevozi) 

 Večja konkurenčnost od železniškega prometa 

 Dobra povezanost z železniško postajo Bled-
Lesce 

 Centralna lokacija avtobusne postaje 

 Vožnje do poznih ur 
 

 Slaba urejenost avtobusne postaje s 
pomanjkljivo in neprivlačno infrastrukturo, 
prostorsko stisko ter varnostno problematiko 

 Nizka frekventnost ali odsotnost voženj v 
ostala občinska naselja 

 Neusklajeni vozni redi z drugimi načini 
prevozov 

 Lokacije postajališč ne sovpadajo vedno z 
atrakcijami 

 Ni povezave do železniške postaje Bled Jezero 

 Slaba infrastruktura nekaterih zalednih 
postajališč (ponekod ni nadstreškov, tabel z 
voznimi redi ipd.) 

 Neusklajena podoba avtobusnih postajališč 
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 Ni poskrbljeno za potnike, ki želijo na avtobus 
vstopati s kolesom (ni prtljažnika oz. prostora 
za kolo na avtobusu) 

 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 Načrti za novo avtobusno postajo ob 
Ljubljanski cesti na vhodu na Bled 

 Izboljšanje mreže postajališč in s tem 
privabljanje večjega števila uporabnikov 

 Uvedba mobilne aplikacije za spremljanje 
prihodov avtobusov na postajališča 

 Povečanje frekventnosti prihodov predvsem 
v ostala občinska naselja 

 Izboljšanje možnosti za multimodalnost z 
železniško postajo Bled jezero 

 Uskladititev vozne rede različnih vrst 
prevozov 

 Spodbujanje ljudi k uporabi javnega prometa 
z mehkimi ukrepi 

 Združevanje šolskih in linijskih prevozov 

 Sodelovanje z lokalnimi podjetji, turističnimi 
ponudniki, nakupovalnimi centri 

 Sodelovanje z ostalimi občinami (predvsem 
Bohinj, Jesenice, Radovljica) 

 Vzpostavitev sistema za prevoz na klic, ki bi 
omogočal uporabo javnega prevoza tudi v 
odročnejših krajih 

 Poenotenje tarif in vozovnic za različne načine 
prevozov, saj bi jih ljudje tudi bolj 
enakopravno uporabljali 

 Zmanjšanje potreb po širjenju cestnega 
omrežja 

 Staranje lokalnega prebivalstva  

 Uvedba minibusov 
 

 Odvisnost od osebnega motornega prometa 

 Pomanjkanje finančnih sredstev 

 V primeru nesmotrnega uvajanja novih linij 
lahko pride do prevelikih finančnih 
obremenitev 

 Nizko število potnikov na nekaterih linijah ne 
upravičujejo dodatnih stroškov  

 Slabo sodelovanje partnerjev kot so podjetja  

 Nadaljnje propadanje cestnega omrežja 

 Koncentracija energije, časa in finančnih 
sredstev na obvoznico in tveganje za 
zapostavljanje javnega potniškega prometa 

 Koncentracija energije, časa in finančnih 
sredstev na parkirišča in tveganje za 
zapostavljanje javnega potniškega prometa 

 Širjenje oskrbnih in storitvenih dejavnosti na 
obrobje mesta  

 Upad turistov zaradi zunanjih dejavnikov 

 Osredotočanje na turistične potrebe in 
zanemarjanje potreb lokalnega prebivalstva 
 

 

 
 SWOT analiza železniškega prometa 

 
Preglednica 26: SWOT analiza - železniški promet 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 Uvedba enotne vozovnice za javni potniški 
promet na ravni Slovenije 

 Udoben način potovanja 

 Cenovno primerljiva z ostalimi transportnimi 
sredstvi 

 Primerna za potovanje večjih skupin  

 Slaba infrastruktura postajnih poslopij 

 Nekatere postaje nimajo urejenih parkiršč za 
avtomobile ter prostora za parkiranje koles 

 Majhno število prihodov vlakov 

 Bohinjska proga je s turističnega vidika slabo 
izkoriščena  
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 Dobra povezava avtobusnih linij iz Bleda do 
železniške postaje Lesce-Bled 
 
 

 

 Čas potovanja je daljši kot pri uporabi 
osebnega avtomobila 

 Prepočasno uvajanje ITS 

 Zastarel železniški informacijski sistem 

 Slabo sodelovanje med Občino Bled in 
Slovenskimi železnicami 

 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 Uvedba različnih promocij za vožnjo z vlakom 

 Poenotenje in harmonizacija delovanja 
prometnih sistemov 

 Razvoj sodobnih železniških prog, ki bi 
omogočale krajše potovalne čase 

 Posebni vozni redi do turističnih destinacij 

 Spodbujanje uporabe železnice za tovorni 
promet z namenom razbremenitve cestnega 
omrežja 

 Sodelovanje s turističnimi ponudniki in s tem 
privabljanje novih potnikov 

 Uvedba posebnih vagonov oz. dodatnega 
prostora za kolesa 

 Vzpostavitev brezžične tehnologije wi-fi 
 

 

 Pomanjkanje interesa in investicij s strani 
Slovenskih železnic 

 Zmanjšanje varnosti v transportu zaradi 
zastarelega omrežja 

 Stopnjevanje razpršenosti poselitve 
prebivalstva  

 Nezaželenost uporabe zaradi dolgih 
potovalnih časov 

 Neukrepanje pri obnovi postajnih poslopij in 
posledično zmanšanje privlačnosti za uporabo 
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4.2 Korak 2: Oblikovanje scenarijev 
 
S pomočjo scenarijev bomo bolje razumeli možne učinke različnih ukrepov CPS. Scenariji prikažejo 
različna prihodnja stanja in tako omogočajo vpogled v posledice sedanjih trendov, ukrepov v izvajanju 
in ukrepov, za katere se šele odločamo. Premislek o učinkih teh različnih scenarijev nam bo pozneje 
omogočil izbiro realističnih ciljnih vrednosti. 
 
Razvili smo štiri različne scenarije:  
 
1. Osnovni scenarij je scenarij nadaljevanja trendov, kjer se kot do sedaj razvijajo zasebni potniški 

promet, javni potniški promet, kolesarski in peš promet.  
2. Drugi je scenarij odgovorne rabe avtomobila, ki daje poudarek na omejevanju motornega 

prometa. 
3. Tretji je scenarij javnega potniškega prometa in daje prednost javnemu prometu prednost pred 

nemotoriziranim in osebnim motornim prometom.  
4. Četrti je scenarij uravnoteženega trajnostnega prometa, ki enakomerno razvija vse alternative 

zasebnemu potniškemu prometu.  
 
Skupno drugemu, tretjemu in četrtemu scenariju je odmik od usmerjenosti v gradnjo infrastrukture in 
usmeritev v sprožanje vrste naložbenih in okoljsko manj spornih in hkrati učinkovitejših ukrepov, kot 
so trajnostno načrtovanje mestne mobilnosti, celovita promocija hoje, izkoriščanje potencialov za 
kolesarjenje, privlačen JPP, smotrna raba avtomobila, optimiziran tovorni promet itd.  
 
Vse štiri scenarije smo testirali v orodju za strateško modeliranje Urban Transport Roadmaps8, ki 
omogoča testiranje scenarijev različnih ukrepov za majhna in srednja velika mesta za namen izdelave 
celostnih prometnih strategij. Obdobje modela sega do leta 2030. Na podlagi podatkov za občino Bled, 
ki obsegajo tako prometne podatke (na primer od deleža prometnih načinov do cene parkiranja in 
kakovosti javnega potniškega prometa) kot tudi socio-demografske podatke (na primer število 
delovnih migrantov, ki prihajajo v občino, stopnje motorizacije, demografskih trendov itd.), strateški 
prometni model predvidi prihodnje trende glede deleža prometnih načinov, onesnaženosti zraka, 
emisije toplogrednih plinov, prometnih nesreč, izdatke za promet, povprečne hitrosti vozil, delež okolju 
prijaznih vozil itd.  
 
Pomembno je vedeti, da je uporabljeno orodje eden od pripomočkov pri izdelavi CPS, saj pomaga 
določiti potenciale, kvantificirati učinke različnih ukrepov ter pomaga oblikovati smer razvoja prometa 
v občini. Kot tako se orodje uporablja v fazi oblikovanja scenarijev, ciljev in prioritet ter kasneje 
osnovnih skupin ukrepov. Ker deluje na strateški ravni, se to orodje ne uporablja namesto podrobnega 
modeliranja. Zaradi majhnosti in lokalnih specifik občine Bled pa dobljenih rezultatov ne smemo jemati 
kot zelo natančno napoved prihodnosti, ampak služi predvsem za ponazoritev trendov, ki se razlikujejo 
glede na izbrane ukrepe. 
 

  

                                                           
8 http://urban-transport-roadmaps.eu/  

http://urban-transport-roadmaps.eu/
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4.2.1 Predpostavke 
 
V začetku modeliranja je bilo potrebno vnesti izhodiščne predpostavke občini Bled, ki so obsegale 
naslednje elemente in so bile enake za vse štiri scenarije. 
 
Tabela 1: Predpostavke za modeliranje scenarijev v orodju Urban Transport Roadmaps 

Država Slovenija 

Velikost mesta Majhno mesto, < 100.000 prebivalcev 

Število prebivalcev 8.035 

Delež prebivalcev v mestnem središču z 
dobrim JPP 

63 % (naselje Bled)  

Delež prebivalcev v zaledju z dobrim JPP 0 % 

Delež prebivalcev v zaledju s slabim JPP 37 %  

Ali je industrija pomembna panoga v mestu? Ne 

Delež JPP Majhen, pod 15 %  

Delež kolesarjev Zmeren, med 3 in 15 % 

Obseg zastojev Zmeren, ob konicah 

Delež poti z izvorom izven občine Bled Velik, okoli 70 % 

Delež prometnih načinov za poti z izvorom 
izven občine Bled  

5 % vlak 
80 % avto 
15 % avtobus (ocena) 

Tehnološki napredek glede vozil Enak napredek kot v osnovnem stanju 

Energetska poraba Poraba enaka kot v osnovnem stanju  

Okoljske dajatve Enako kot v osnovnem stanju 

Stopnja motorizacije 540 

Delež osebnih vozil glede na način pogona Bencin 53 %, dizel 42 %, 5 % ostalo 

Delež avtobusov glede na način pogon 100% dizel 

Cena avtobusne vozovnice 1,3 EUR običajna, 1,2 EUR delavska 

Dolžina kolesarskih poti So, vendar v omejenem številu 

Plačljivo parkiranje Več kot 50 % parkirnih mest je plačljivih 
 

Povprečna cena parkiranja na uro 2 EUR 

Delež prometnih načinov Hoja 8 % 
Kolo 13 % 
Motor 1 % 
Osebno motorno vozilo 71 % 
Javni potniški promet 7 %  
(Vir: anketa, način potovanja na delo) 

Deleži po vrsti JPP  75 % avtobus, 25 % vlak (Vir: anketa, popis 2002) 

Trend uporabe avta Naraščajoč 

Delež tovornih vozil v motornem prometu 8 % (Vir: PLDP 2014) 

Prisotnost polnilnic za električna vozila in 
vozila na vodikov pogon 

Glede na potrebe zadostna 

Demografski trendi Stabilno število prebivalcev, 0% letna rast  

Trend suburbanizacije Ga ni, delež urbanega prebivalstva je stabilen 

Povprečen prihodek občanov na leto Nizek, tj. manj kot 20.000 EUR na osebo  
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4.2.2 Scenarij nadaljevanja trendov 
 
V scenariju nadaljevanja trendov ni predviden noben dodaten ukrep na področju trajnostnega 
prometa. To pomeni, da v tem scenariju ostajajo ukrepi, ki so v Jesenicah že v izvedbi. Strateško 
opredeljeni cilji so zagotavljanje pretočnosti koridorjev, glavnih mestnih cest in možnosti čim boljšega 
dostopa z avtomobilom v središče mesta. Prednost je dana avtomobilskim povezavam in sodobnim 
parkirnim prostorom, obsežnim križiščem itd. Poselitvena razpršenost se nadaljuje, zato ostane JPP 
neprivlačen in nekonkurenčen. Avtomobilski prevozi nimajo konkurence. Kolesarsko omrežje ostane 
na ravni obstoječega stanja, torej nesklenjeno in nefunkcionalno. Vloga pešcev je v podrejenem 
položaju. 
 
Ta scenarij predvideva naslednje trende do leta 2030 v primerjavi z letom 2016: 

- Stopnja motorizacije se bo zvišala s 540 na 630 avtomobilov na 1.000 prebivalcev. 
- Delež uporabe avtomobila se bo zvišal za 2 odstotni točki na račun hoje in kolesarjenja.  
- Povprečna hitrost osebnih motornih vozil in avtobusov se bo v konicah zmanjšala za 2 % 

oziroma 1 % zaradi povečanih zastojev. 
- Povprečna potovalna razdalja bo ostala primerljiva. 
- Zaradi tehnološkega razvoja se bo povečal delež okolju prijaznih osebnih vozil, še posebej 

hibridnih z 1 % na 29 %, hkrati pa se bo zmanjšalo število prevoženih kilometrov s 
konvencionalnimi vozili za 28 %. Za 6,4 odstotne točke se bo povečal delež hibridnih električnih 
avtobusov. 

- Izpusti CO2 in trdih delcev se bodo zmanjšali za 14 % in 58 % zaradi tehnološkega napredka. 
- Število smrtnih in hudih prometnih nesreč se bo zmanjšalo za 8 %. 
- Javni prihodki iz prometa bodo višji od izdatkov na račun visokih parkirnin, hkrati se bodo 

izdatki prebivalcev za promet povečali za 3 %. 
 

 
Grafikon 18: Delež prometnih načinov do 2030 za scenarij nadaljevanja trendov 
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4.2.3 Scenarij odgovorne rabe avtomobila 
 
Ta scenarij predvideva drastično omejitev avtomobilskega prometa in ukrepe, ki spodbujajo bolj 
odgovorno rabo avtomobila, poleg že obstoječih ukrepov, ki so del scenarija nadaljevanja trendov.  
 
Predvideni ukrepi so: 

 Vlaganje v infrastrukturo za polnjenje električnih vozil 

 Izgradnja urbanega logističnega centra za konsolidacijo dostave 

 Širjenje območij plačljivega parkiranja 

 Omejitev časov dostave v mestu 

 Namenjanje prometnega prostora ostalim prevoznim načinom  

 Sistem souporabe avtomobila (ang. car sharing) 

 Zgoščevalna taksa za vstop v mesto (ang. congestion charge) 

 Vlaganje v umirjanje prometa 

 Zgoščevalna taksa za osebna motorna vozila 

 Parkiraj in se pelji (P+R) 
 

Ta scenarij predvideva naslednje trende do leta 2030 v primerjavi z 2016: 
- Stopnja motorizacije se bo zvišala s 540 na 627 avtomobilov na 1.000 prebivalcev. 
- Delež uporabe avtomobila se bo znižal na 67 %, medtem ko se bo delež hoje in kolesarjenja 

skupno povečal za 2 odstotne točke, pojavil pa se bo t.i. car sharing (souporaba avtomobila) z 
2% deležom. 

- Povprečna hitrost osebnih motornih vozil se bo v konicah zmanjšala za 5 % zaradi umirjanja 
prometa, medtem ko se bo hitrost avtobusov malce povečala. 

- Povprečna potovalna razdalja bo ostala primerljiva. 
- Zaradi tehnološkega razvoja se bo povečal delež okolju prijaznih vozil, še posebej hibridnih, z 

1 % na 41 %, hkrati pa se bo zmanjšalo število prevoženih kilometrov s konvencionalnimi vozili 
za 44 %. 

- Izpusti CO2 in trdih delcev se bodo zmanjšali za 19 % oziroma 73 % zaradi večjega vlaganja v 
okolju prijaznejši prometni sistem, torej precej več kot v osnovnem scenariju. 

- Število smrtnih in hudih prometnih nesreč se bo zmanjšalo za 12 oziroma 13 %.  
- Javni prihodki iz prometa bodo nižji od izdatkov zaradi povišanih investicij, vendar se bodo 

izdatki prebivalcev za promet znižali za kar 14 %, kar je verjetno posledica nižjega lastništva 
avtomobila ter nižjih izdatkov za parkiranje in polnjenje električnih vozil. 
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Grafikon 19: Delež prometnih načinov do 2030 za scenarij odgovorne rabe avtomobila 

 

4.2.4 Scenarij javnega potniškega prometa 
 
Ta scenarij predvideva povečane investicije v JPP poleg že obstoječih ukrepov, ki so del scenarija 
nadaljevanja trendov, vendar brez omejevanja avtomobilskega prometa.  
 
Predvideni ukrepi so: 

 Povečana promocija trajnostnega prometa, vključno z upravljanjem mobilnosti na ravni 
posameznih gospodinjstev 

 Širjenje avtobusnega omrežja  

 Investicije v okolju prijazne avtobuse 

 Uvedba integrirane vozovnice za ves javni potniški promet 

 Uvedba javne izposoje kolesa 

 Namenjanje prometnega prostora ostalim prevoznim načinom  

 Parkiraj in se pelji (P+R) 
 
Ta scenarij predvideva naslednje trende do leta 2030 v primerjavi z 2016: 

- Stopnja motorizacije se bo zvišala s 540 na 628 avtomobilov na 1.000 prebivalcev. 
- Delež uporabe avtomobila se bo znižal na 68 %, delež JPP pa se bo povečal za 5 odstotnih točk, 

medtem ko bo delež hoje in kolesarjenja skupno ostal enak. 
- Povprečna hitrost osebnih vozil in avtobusov v konici se bo povečala za manj kot 1 %. 
- Povprečna potovalna razdalja se bo povečala za 1 %. 
- Zaradi tehnološkega razvoja se bo povečal delež okolju prijaznih vozil, še posebej hibridnih z 

1 % na 29 %, hkrati pa se bo zmanjšalo število prevoženih kilometrov s konvencionalnimi 
osebnimi vozili za 34 %. Delež okolju prijaznih avtobus bo dosegel več kot petino.  

- Izpusti CO2 in trdih delcev se bodo zmanjšali za 19 % in 61 % zaradi tehnološkega napredka in 
vlaganja v okolju prijazna vozila JPP. 

- Število smrtnih in hudih prometnih nesreč se bo zmanjšalo za 14 oziroma 15 %. 
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- Javni prihodki iz prometa bodo nižji od izdatkov zaradi povišanih investicij, razmerje bo malo 
boljše kot v drugem scenariju. Hkrati se bodo izdatki prebivalcev za promet znižali za 3 %, kar 
je bolje kot v osnovnem scenariju, a slabše kot v drugem. 

 

 
Grafikon 20: Delež prometnih načinov do 2030 za scenarij javnega potniškega prometa 

 

4.2.5 Scenarij uravnoteženega trajnostnega prometa 
 
Ta scenarij predvideva investicije tako v javni potniški promet kot tudi hojo in kolesarjenje ter hkrati 
omejuje avtomobilski promet. Oba sistema trajnostnega prometa se razvijata enakomerno z 
namenom, da se zagotovi kakovostno dostopnost vsem prebivalcem ne glede na socialni status ali 
zdravstveno stanje. Prioritete načrtovanja so obrnjene kot je prikazano v spodnji prometni piramidi. 
Ker bo avtomobil še vedno zasedal pomembno vlogo v prometnem sistemu, so v tem scenariju 
predvidene tudi investicije v okolju prijazna vozila.  

  
Slika 100: Obratna prometna piramida 

 
V tem scenariju so predvideni ukrepi: 

 Povečana promocija trajnostnega prometa, vključno z upravljanjem mobilnosti na ravni 
posameznih gospodinjstev 
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 Vlaganje v peš in kolesarsko infrastrukturo 

 Širjenje omrežja avtobusnega potniškega prometa 

 Investicije v okolju prijazne avtobuse 

 Vlaganje v umirjanje prometa 

 Širitev in povišanje plačljivega parkiranja 

 Širitev električnih polnilnic za avtomobile  

 Namenjanje površin za motorna vozila drugim uporabnikom kot na primer pešcem in 
kolesarjem  

 Uvedba integrirane vozovnice za ves javni potniški promet 
 
Ta scenarij predvideva naslednje trende do leta 2030 v primerjavi z 2016: 

- Stopnja motorizacije se bo zvišala s 540 na 626 avtomobilov na 1.000 prebivalcev. 
- Delež uporabe avtomobila se bo znižal na 62 %, medtem ko bo delež hoje in kolesarjenja ostal 

primerljiv, delež JPP se bo povečal za 9 odstotnih točk, pojavil se bo pa tudi t.i. car sharing 
(souporaba avtomobila).  

- Povprečna hitrost vozil v konici se bo znižala za 3 % za osebne avtomobile in povišala za 1 % za 
avtobuse. 

- Povprečna potovalna razdalja se bo povečala za 1 %. 
- Zaradi večjega vlaganja v infrastrukturo za okolju prijazna vozila in tehnološkega razvoja se bo 

povečal delež okolju prijaznih vozil, še posebej hibridnih, z 1 % na 41 %, hkrati pa se bo 
zmanjšalo število prevoženih kilometrov s konvencionalnimi vozili za 49 %. 

- Izpusti CO2 in trdih delcev se bodo zmanjšali za 22 % in 74 % zaradi tehnološkega napredka in 
vlaganja v električne polnilnice in okolju prijazne avtobuse. 

- Število smrtnih in hudih prometnih nesreč se bo zmanjšalo za 20 oziroma 21 %. 
- Javni prihodki iz prometa bodo nižji od izdatkov, vendar bo razmerje najboljše izmed 

alternativnih scenarijev. Hkrati se bodo izdatki prebivalcev za promet povečali za 9 %, torej več 
kot v ostalih scenarijih, kar pomeni, da večino finančnega bremena nosijo prebivalci. 

-  

 
Grafikon 21: Delež prometnih načinov do 2030 za scenarij uravnoteženega trajnostnega prometa  



 

 
 
 
 

120/121 STUDIO 3 

4.2.6 Povzetek scenarijev 
 
Preglednica prikazuje primerjavo različnih kazalcev v vseh štirih scenarijih za leto 2030 glede na stanje 
leta 2016.  
 
Tabela 2: Primerjava scenarijev  

Kazalec Scenarij 
nadaljevanja 

trendov 

Scenarij 
odgovorne 

rabe 
avtomobila 

Scenarij 
javnega 

potniškega 
prometa 

Scenarij 
uravnoteženega 

trajnostnega 
prometa 

Stopnja motorizacije 630 627 628 626 

Delež prometnih načinov 
(odstotne točke) 

Avto +2 
JPP +0 
Hoja -1  
Kolesarjenje -1 
 

Avto -4  
JPP +2 
Hoja -0  
Kolesarjenje +0  
Car sharing +2 

Avto -3  
JPP +5  
Hoja +1  
Kolesarjenje -1  
 

Avto -9 
JPP +9  
Hoja -1 
Kolesarjenje +0  
Car sharing +1 

Potovalna razdalja +0 % -0,2% +1 % +1 % 

Hitrost avtomobilov v konici -2 % -5 % +0,5 % -3 % 

Hitrost avtobusov v konici -1 % +0,4 % +0,2 % +1 % 

CO2 -14 % -19 % -17 % -22 % 

PM delci -58 % -73 % -60 % -74 % 

Smrtne in hude prometne 
nesreče 

-8 % 
 

-12 % 
-13 % 

-14 % 
-15 % 

-20 % 
-21 % 

Število prevoženih kilometrov s 
konvencionalnimi osebnimi 
vozili 

-28 % -44 % -34 % -49 % 

Delež okolju prijaznih osebnih 
vozil (odstotnih točk) 

+29  +41  +29  +41  

Delež okolju prijaznih avtobusov 
(odstotnih točk) 

+6,4 +6,4  +21  +21  

Izdatki posameznikov za promet +2 % -14 % -3 % +9 % 

Ocena razlike v javnih prihodkih 
in izdatkih in za promet v 15 
letih 

Pozitivna (39 
mio) 

Negativna (-19 
mio) 

Negativna (-17 
mio) 

Negativna (-3 mio) 

 
Štirje različni scenariji nakazujejo precej različne trende na področju prometa in okolja glede na izbrane 
ukrepe. Scenarij nadaljevanja trendov kaže nadaljnjo odvisnost od avtomobilov ter med vsemi scenariji 
najvišjo stopnjo motorizacije, najnižjega zmanjšanja izpustov CO2 in trdih delcev, upad hoje in 
kolesarjenja, najmanjše zmanjšanje težjih prometnih nesreč. Ker ni veliko investicij, so javni prihodki 
višji od izdatkov, predvsem na račun obstoječih parkirnin, a hkrati se povečajo tudi izdatki posameznika 
za promet. Ta izračun ne upošteva eksternih stroškov in posredne škode, ki jo tak scenarij povzroča, 
na primer za zdravje ali kakovost zraka. Ta scenarij ne kaže velikega poslabšanja, ampak precej 
podobno sliko kot je danes, kar seveda pomeni, da se negativni vplivi prometa na blejsko občino 
nadaljujejo.  
 
Precej boljše trende nakazuje scenarij odgovorne rabe avtomobila, ki kaže povečanje deleža javnega 
potniškega prometa in souporabe avtomobila. Zaradi omejevanja prometa upade hitrost avtomobilov 
v največji meri izmed scenarijev. Izmed alternativnih scenarijev predvideva najslabše razmerje med 
javnimi izdatki in prihodki, saj so investicije v nove tehnologije relativno visoke. Ker ta scenarij 
predvideva predvsem omejitev avtomobilskega prometa, a istočasno ne predvideva izboljšanje 
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alternativ, tudi prihodki iz javnega potniškega prometa narastejo malenkostno. Toda potrebno je 
poudariti, da je delež finančnega bremena, ki pade tudi na ramena prebivalcev, najmanjši med vsemi 
scenariji, predvsem zaradi manjših stroškov povezanih z energijo za promet.  
 
Tretji scenarij, scenarij javnega potniškega prometa, napoveduje manjši upad avtomobilskega prometa 
kot drugi scenarij in povečanje deleža JPP, toda na račun tudi nemotoriziranega prometa. Ta scenarij 
zaradi vlaganja v okolju prijazne avtobuse napoveduje tudi boljše trende glede izpustov, vozil na 
notranje izgorevanje in prometne varnosti kot drugi scenarij. Težava tega scenarija je podobna kot v 
drugem scenariju in sicer je to deficitna javna finančna slika, saj se prihodki ne povečajo toliko kot se 
povečajo izdatki oziroma investicije. To je predvsem zato, ker ta scenarij kljub povečanju javnega 
potniškega prometa na drugi strani ne omejuje avtomobilskega prometa, kar vpliva na prihodke. Hkrati 
se znižajo izdatki posameznikov za promet, ampak manj kot v drugem scenariju. 
 
Četrti scenarij, scenarij uravnoteženega trajnostnega prometa, na drugi strani predvideva najboljše 
trende z vidika deleža vozil na konvencionalen pogon in kilometrov opravljenih s tovrstnimi vozili ter 
deleža javnega potniškega prometa, posledično pa tudi največje zmanjšanje izpustov CO2 in PM delcev, 
napoveduje tudi povišanje hitrosti avtobusov v konici, najbolje izboljšano sliko prometne varnosti ter 
najmanjšo rast motorizacije. Zaradi uravnoteženosti ukrepov, ki spodbujajo alternative avtomobilu in 
hkrati omejujejo avtomobilski promet, je javna finančna slika precej boljša kot v drugem in tretjem 
scenariju. Vendar se izdatki posameznikov za promet povečajo v večji meri kot v ostalih scenarijih, kar 
pomeni, da prebivalci za mobilnost plačajo več kot danes. Gre seveda samo za scenarij, kar pomeni, da 
je v realnosti potrebno najti ravnovesje med javnimi in zasebnimi izdatki za promet. 
 
Ocenjujemo, da je četrti scenarij najbolj optimalen zaradi najboljšega vpliva na okolje in prometno 
varnost ter s tem na zdravje prebivalcev ter zmanjšanja avtomobilskega prometa, kar bi pozitivno 
vplivalo na razvoj blejske občine, še posebej turizma. Ne glede na scenarij bo potrebno najti 
optimalno razmerje med prihodki in odhodki za promet. Hoja in kolesarjenje bosta še naprej 
pomembna načina mobilnosti v občini Bled in je je vanju seveda potrebno vlagati, vendar scenariji 
nakazujejo, da povečane investicije v ta dva prometna načina ne dosegata takih potencialov za 
izboljšanje prometnega sistema kot javni potniški promet in spodbujanje odgovorne rabe 
avtomobila. Razlog je seveda v naravi blejske občine, saj veliko poti zaradi turizma in delovnih 
migracij izvira izven nje, kar pomeni daljše razdalje.  
 
Scenariji jasno kažejo, da bo v občini Bled potrebno najti ravnotežje med ukrepi, ki spodbujajo 
različne oblike trajnostnega prometa, predvsem javni potniški promet, vendar hkrati tudi smiselno 
omejevati avtomobilski promet ter povečati promocijo trajnostne mobilnosti s t.i. mehkimi ukrepi. 
Ker bo avtomobilski promet tudi v prihodnosti zelo pomemben, se tudi vlaganje v infrastrukturo za 
osebna in javna vozila na alternativni pogon kaže v scenarijih kot ukrep, ki bi pomembno prispeval 
h kakovosti bivanja v občini Bled.  
 


