
4. JAVNA RAZPRAVA V OKVIRU PROJEKTA 
CPS OBČINE BLED, 6.12.2016:  

‚OBLIKUJMO SKUPAJ PRIHODNOST NAŠE OBČINE' 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«



VIZIJA

STRATEŠKI CILJI

PROMETNI STEBRI

Namen Cilji

‚Občina Bled je vsem dostopna, varna in 
zelena alpska občina. Svoje občane 
spodbuja k aktivnemu in zdravemu življenju 
in si hkrati prizadeva za dobro počutje 
obiskovalcev. Občina Bled trajnostno 
prenavlja in oživlja pomen javnih površin ob 
jezeru in v vaških središčih, ki spet postajajo 
prostor druženja in igre. Pestro izročilo, 
bogata naravna in kulturna dediščina 
domačinom in obiskovalcem ponujajo 
doživetje na tisoč in en način‘.

1- Povečati kakovost življenja in s tem 
povečati število prebivalcev in turistov v 
občini.
2- Zagotoviti kakovostno dostopnost vseh 
naselij v občini.
3- Povečati prometno varnost in zdravje 
ljudi.
4- Podpirati razvoj lokalnega in 
regionalnega gospodarstva in privabljanje 
investicij.
5- Podpirati turistični razvoj občine ob 
hkratnem ohranjanju naravne in kulturne 
dediščine.
6- Prispevati h kakovostnemu okolju z 
urejanjem javnih površin.
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5- MOTORNI PROMET

Ukrepi

VIZIJA

STRATEŠKI CILJI

PROMETNI STEBRI

Namen



PROMETNI STEBRI

Namen Cilji Ukrepi

Vzpostavitev sistemskih, finančnih in upravnih 

pogojev za sodelovanje občinskih služb in 

sosednjih občin pri urejanju mobilnosti.

Sprejetje in zagon Celostne prometne strategije občine leta 

2017, revizija vsaki dve leti, prenova vsakih pet let.

Redna vključenost v evropske projekte na temo trajnostne 

mobilnosti po letu 2016.

Zadostiti občinskim kadrovskim potrebam na področju 

celostnega prometnega načrtovanja do leta 2018.

Sprememba načrtovalskih prioritet ter njihova 

uveljavitev.

Sprejetje takšnega občinskega proračuna v letu 2017 za leto 

2018, ki bo uravnotežil sredstva med prometnimi sistemi (10 

% peš, 20 % kolo, 20 % JPP in 50 % motorni promet)

Uvedba orodij za sistematično spremljanje 

področja mobilnosti (uvedba monitoringa).

Vzpostaviti sistem presoj projektov, sistem celovitega in 

rednega spremljanja ter vrednotenja kazalcev mobilnosti do 

leta 2019.

Zagotavljanje vključevanja deležnikov in 

zainteresirane javnosti v vseh fazah načrtovanja 

in izvedbe mobilnosti.

Od leta 2017 za vse večje investicije v vseh ključnih fazah 

razvoja projekta zagotoviti vključevanje javnosti ter posvete s 

prebivalci in ključnimi deležniki.

1- TRAJNOSTNO NAČRTOVANJE



PROMETNI STEBRI

Namen Cilji Ukrepi

Zagotovitev pogojev, da bo večina prebivalcev 

lahko opravila velik del dnevnih poti peš.

Vzpostavitev vseh ključnih povezav ter odprava vseh 

problematičnih točk v omrežju pešpoti do leta 2022.

Prilagoditi infrastrukturo gibalno in senzorično oviranim 

osebam v ožjem središču in zaledju do leta 2022.

Povečanje deleža hoje za kratka potovanja in 

povečanje prisotnosti pešcev v središčih 

naselij.

Povečati delež hoje za 30 % do leta 2022 v primerjavi z letom 

2016.

Povečanje prometne varnosti ter povečanje 

občutka varnosti pešcev.

Zmanjšati število nesreč s poškodovanimi pešci za 50 % in 

popolno zmanjšanje števila smrtnih žrtev do leta 2022 glede 

na povprečje v obdobju 2010–2015.

Povečati občutek varnosti pešcev na 100 % do leta 2022.

Spremljanje števila in navad pešcev.
Do leta 2018 vzpostaviti podatkovno bazo o obsegu in navadah 

pešcev ter jo osveževati na 2 leti.

Izboljšanje podobe pešačenja
Do leta 2022 doseči izboljšanje podobe pešačenja med 

prebivalci občine za 50 % glede na leto 2016.

2- HOJA



PROMETNI STEBRI

Namen Cilji Ukrepi

Vzpostavitev pogojev za načrtovanje 

kolesarjenja na ravni občine in regije.

Do leta 2018 vzpostaviti sodelovanje krajevnih skupnosti ter 

sosednjih občin na področju kolesarjenja.

Vzpostavitev vseh ključnih povezav ter odprava vseh 

problematičnih točk v kolesarskem omrežju pešpoti do leta 

2022.

Zagotovitev pogojev za udobno, varno in 

privlačno kolesarjenje ter parkiranje koles na 

ravni občine in regije.

Vzpostavitev celovitega kolesarskega omrežja do leta 2027.

Zagotoviti kakovostna in varna parkirišča za kolesa pri vseh 

javnih zgradbah do leta 2022.

Povečanje deleža kolesarjenja.

Povečati deleža šolarjev, ki v šolo kolesarijo za 50 % do leta 

2022 glede na leto 2016.

Povečati delež zaposlenih, ki na delo kolesarijo za 30 % do leta 

2022 glede na leto 2016.

Vzpostaviti avtomatiziran sistem za izposojo koles. 

Povečanje prometne varnosti ter povečanje 

občutka varnosti kolesarjev.

Zmanjšati število nesreč s poškodovanimi kolesarji za 50 % in 

popolno zmanjšanje števila smrtnih žrtev do leta 2022 glede 

na povprečje v obdobju 2010–2015.

Spremljanje števila in navad kolesarjev.
Do leta 2018 vzpostaviti podatkovno bazo o obsegu in navadah 

kolesarjev ter jo osveževati na 2 leti.

Izboljšanje podobe kolesarjenja.
Do leta 2022 doseči izboljšanje podobe kolesarjenja med 

prebivalci občine za 50 % glede na leto 2016.

3- KOLESARJENJE



PROMETNI STEBRI

Namen Cilji Ukrepi

Povečanje uporabe JPP tudi z uvajanjem novih 

linij ali modelov JPP.

Povečati delež poti opravljenih z avtobusom na 30 % do leta 

2022 glede na leto 2016.

Izboljšanje kakovosti JPP.
Povečati pestrost ponudbe JPP za različne specifične situacije 

in skupine potnikov do leta 2018.

Izboljšanje integracije med različnimi 

prometnimi načini.

Do leta 2018 doseči 100 % delež ponudnikov JPP vključenih v 

sistem enotne vozovnice.

Izboljšanje dostopnosti JPP za osebe z 

zmanjšano mobilnostjo.

Do leta 2022 prilagoditi ves JPP gibalno in senzorično oviranim 

osebam.

Izboljšanje podobe JPP.
Do leta 2022 doseči izboljšanje podobe JPP med prebivalci 

občine za 50 % glede na leto 2016.

Urejanje JPP infrastrukture (postajališča, 

parkirišča, avtobusna postaja)

4- JAVNI POTNIŠKI PROMET



PROMETNI STEBRI

Namen Cilji Ukrepi

Umirjanje motornega prometa.
Celovito umiriti promet v mestu ter vsaj še v treh naseljih v občini 

do leta 2022. (Zmanjšati povprečno hitrost za 20 %).

Spodbuditi bolj odgovorno rabo 

avtomobila.

Zmanjšati delež poti z avtomobilom za 10 % do leta 2022 glede na 

leto 2016.

Zmanjšanje odvisnosti prebivalcev od 

avtomobila.

Zmanjšati število avtomobilov na prebivalca za 1 % letno do leta 

2022 glede na leto 2016.

Zmanjšati negativni vpliv parkiranja.

Ureditev parkirne politike do leta 2018. 

Zmanjšati število parkirnih mest v strogem centru mesta za 25 % 

letno do leta 2018.

Povečanje prometne varnosti.
Zmanjšati število poškodovanih v nesrečah z motoriziranimi 

udeleženci do leta 2022 za 25 % glede na obdobje 2010–2015.

Zmanjšanje vpliva tovornega in 

tranzitnega prometa z izvedbo 

razbremenilnih cest.

Zmanjšati delež tovornih in tranzitnih vozil na mestnem omrežju

5- MOTORNI PROMET


















