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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled se seznani z informacijo o oceni turistične sezone 2021 in
predvideni koraki za naslednjo sezono.

Bled, 16.9.2021

Gradivo za sejo občinskega sveta; točka »Ocena turistične sezone 2021 in predvideni koraki
za naslednjo sezono – informacija«
V letošnji poletni sezoni smo bili na Bledu ob povečanem številu gostov priča kopanju ob celotni
obali jezera, nespoštovanju pravil v parkih, nedovoljenem parkiranju in težavam s prevelikim
številom avtodomov. Ker želimo urejeno destinacijo, je prav, da povemo, kakšno je bilo dejansko
stanje, kateri ukrepi so bili realizirani in kako bomo na podlagi izkušenj delovali v naslednji
poletni sezoni.
Splošna ocena deležnikov je, da je bilo kršitev javnega reda in miru bistveno manj, kot v preteklih
letih in da so bili izvršeni ukrepi za zmanjšanje negativnih učinkov povečanega obiska. Hkrati
ugotavljamo, da vseh negativnih vplivov povečanega obiska ne zmoremo nadzorovati in da je
potrebno za naslednje leto določiti prioritetna področja delovanja predvsem medobčinskega
redarstva in varnostne službe.
Že pred sezono smo se na Turizmu Bled sestali predstavniki občine, Policije in medobčinskega
redarstva. Namen sestanka je bilo doseči usklajeno delovanje na področju javnega reda in miru v
letošnji glavni sezoni. Policija je že takrat ob koncih tedna s prometniki in spremenjeno
signalizacijo skrbela za boljšo pretočnost prometa. Glede spoštovanja javnega reda in miru je bilo
izpostavljeno, da ima MIR dogovor z Activo, da se jih angažira ob predvidevanju povečane potrebe
po varovanju reda in miru. Razvoj situacije smo spremljali in v začetku avgusta zaradi povečanega
obiska poskušali angažirati tudi izkušene sodelavce »Ask me, I'm local«, ki pa niso bili na
razpolago.
Na težave in potrebe po koordiniranem delovanju in načrtovanju ukrepov je razpravljal svet
zavoda Turizem Bled in opozoril na realizacijo priporočil iz leta 2019 ter pripravo ukrepov za
naslednjo sezono. Prav tako so se v prvi polovici septembra sestali deležniki in izmenjali izkušnje
z obvladovanjem sledečih ključnih področij:
Promet:
•

pretočnost je do izgradnje južne obvoznice odvisna predvsem od količine prometa.
Predvidevamo, da prometa ne bo manj kot letos, zato se s policijo dogovorimo, da
nadaljuje z dobro prakso angažiranja prometnikov v pričakovanih špicah
• Okrepitev javnih prevozov: v finančnem načrtu Turizma Bled je za turistični shutlle in
hop on, hop off za leto 2022 predvideno EUR 15.000, za 2023 pa EUR 30.000 sredstev.
Kopanje na nedovoljenih mestih in poležavanje po parkovnih površinah:
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•

opozorilnih tabel in s količki ograjenih površin je dovolj, zato je potrebno poskrbeti za
dejansko spoštovanje pravil. V glavni sezoni od 15.7. do 31.8. oziroma za obdobje dveh
mesecev bi bilo najbolj optimalno, da za spoštovanje pravil poskrbita dva redarja v času
med 11.00 in 18.00 uro na področju med GH Toplice in Vilo Prešeren. Če to ni mogoče,
bomo ponovno angažirali Ask me I'm Local.
Spoštovanje javnega reda in miru:
•

boljše stanje kot v predhodnih sezonah, ni bilo skupin, ki so v preteklih letih povzročale
probleme.
Zadrege z avtodomi, ki so povsod:
•

Pritisk na destinacijo presega zmogljivosti, v špicah je v destinaciji tudi do 500
avtodomov na dan, zato je potrebno za čas glavne sezone skleniti dogovor, kam jih
usmerimo v primeru polnih kapacitet na širšem področju, torej tistih, ki zares ne najdejo
prostora. Za prihodnjo sezono se za ta namen prilagoditi novo parkirišče pri
Infrastrukturi, rezervno bo na Selišah (parkirišče za avtobuse).

Ostalo
•
•
•

Z dogovorom med deležniki se določi del parkovnih površin, kjer je dovoljen in mogoč
počitek v senci. Tak prostor občasno nadzoruje redarstvo, da ne pride do neprimerne
rabe (žar, veseljačenje)..
Dogovor o politiki kaznovanja in opozarjanja: ni naš namen vzpostavitev policijskega
vzdušja ob jezeru, vendar bo dejansko potrebno občasno tudi izreči in izterjati kazni za
nespoštovanje pravil in odlokov. Prednostno ostaja opozarjanje in svetovanje.
Občina dopolni Odlok o javnem redu in miru z določilom, da spanje v vozilih ni
dovoljeno in predvidi ustrezne kazni.

Skupni sestanek deležnikov je potekal 13.9.2021 na občini ob prisotnosti predstavnikov občine,
Infrastrukture, Turizma Bled, MIR, ZKB in Policije. Uvodno obrazložitev je podal Robert Klinar.
Povedal je, da se je v letošnjem letu razširil individualni turizem, kar je vodilo k gostejšemu
prometu. Povečalo se je število avtodomov in nepravilnega parkiranja le teh. Zgradil se je tudi
kamp v Lescah, kar še dodatno vpliva na število gostov na Bledu. Zasedenost kapacitet je bila kot
v letu 2019. Pozval je vse povabljene k razpravi. Razvila se je debata, kjer so sodelovali vsi prisotni.
Tomaž Rogelj je povedal, da je svet zavoda Turizem Bled obravnaval problematiko neprimernega
obnašanja gostov in nespoštovanja JRM, podal predloge predvsem glede ureditve tematike
avtodomov in zagotavljanja reda med GH Toplice in Vilo Prešern ter pozval k pripravi koncepta
ukrepov za naslednjo sezono. Boštjan Lenček je povzel, da se je promet zelo razlikoval glede na
pretekla leta. Parkirišča za avtodome so širili na avtobusna parkirišča. Z občinskim redarstvom so
naredili dva nadzora nad črnim kampiranjem. V prvi polovici avgusta so se pojavili tudi Romi, ki
jih s pomočjo ribiških čuvajev uspešno nadzorujejo. Zamašek povzroča tudi krožišče pri policiji.
Kontaktirali so DRSI, poskušali so različne možnosti od podaljševanja zelenega vala do izklapljanja
semaforja v križišču. Najbolj učinkovit je izklop semaforja, ki ni povzročal daljših zastojev. Promet
je v veliki meri odvisen od južne obvoznice. Glede javnega reda in miru je povedal, da situacija ni
bila kritična. Nekaj pritožb je bilo glede zapore ceste okrog jezera. Vandalizma ni bilo. Nekaj je bilo
vlomov in tatvin koles s kampa. Predlaga, da se popravi ograja in vzpostavi boljši videonadzor.
Primož Lah je povedal, da so ugotovitve medobčinskega inšpektorata glede prometa podobne, kot
jih je izpostavila policija. Težave s parkiranjem so se pojavile v drevoredu ter v Mali Zaki. Glede
preprečevanja poležavanja v parku, bi potrebovali stalni nadzor in več redarjev. Povedal je še, da
so bile v začetku sezone opozorilne table premajhne. Njegovo mnenje je, da bi bilo potrebno
natančnejše opredeliti določbe v odloku. Preučujejo tudi ali je tovrstna prepoved skladna z
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odlokom o vodah (priobalni pas). Povedal je še, da je bilo v letošnjem letu izdanih daleč največ
kazni zaradi kampiranja na nedovoljenih mestih, zagotoviti pa je potrebno parkirišča za
avtodome. Kršitev javnega reda in miru ponoči ni bilo. Janez Resman je povedal, da je bila sezona
na Infrastrukturi Bled d.o.o. povprečna, kar se tiče prihodkov, smeti pa je bilo zelo veliko,
predvsem embalaže. Dne 13.8.2021 so postavili dodatne opozorilne table v parku, zaradi česar se
je v naslednjih dneh močno povečal prihodek v kopališču. Infrastruktura se bo tudi v bodoče
trudila, da bo park ostal park, saj so za ležanje namenjena kopališča. Njegovo mnenje je, da bi bilo
potrebno zagotoviti senčnice, saj so klopce postavljene na soncu. Matjaž Završnik je napovedal, da
bo tudi v prihodnjih letih podobna struktura gostov kot v letošnjem letu, saj se letalski prevozi se
ne bodo takoj ponovno vzpostavili. Poleg avtodomov se je povečalo tudi število kolesarjev in
družin. Ni več toliko mlade populacije in avtobusov. Predlagal je, da se lahko polovica parkirišča
za avtobuse pri Bledcu namenila za avtodome, vendar je potrebno zagotoviti potrebno
infrastrukturo (vodo in wc-je). Jaka Bassanese je izpostavil največje probleme te sezone:
avtodome, poležavanje v parkih in prireditve. Predlagal je, da se določi prostor nad parkom, kjer
se družine lahko spočijejo, ne pa v centralnem parku. Povedal je še, da je potrebno izpostaviti, so
se v začetku sezone vsi skupaj odločili, da prireditev ne bo ter da se zaradi pomanjkanja sredstev
ne bo izvajalo storitve Ask me, I am local. Robert Klinar je obrazložil, da bodo nove zaposlitve na
MIR-u v prihajajočem letu olajšale izvajanje kontrole ter da se je nadzorstvo s strani redarstva
dobro vodilo. Navzoči so soglasno sprejeli sklep, da se na prihodnjo sejo občinskega sveta uvrsti
posebno točko namenjeno tej temi. V ta namen naj Medobčinski inšpektorat in redarstvo občine
Bled, Bohinj in Železniki ter Policijska postaja Bled pripravita podatke s svojega področja, ki bodo
osnova za dograditev lokalne infrastrukture. Preveriti je potrebno kateri občinski odloki
potrebujejo spremembo.
Deležniki bodo na naslednjem skupnem sestanku oblikovali prioritete za obvladovanje vseh štirih
ključnih segmentov za naslednjo poletno sezono 2022.
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Preostala dela poročila bosta posredovana naknadno.
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