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1. Uvod 

Prepoznavna značilnost Bleda je sožitje urbanega, ruralnega in naravnega prostora. Podoba gradu 
nad jezerom z otočkom in cerkvijo je tista blejska značilnost, ki je skozi stoletja postala 
prepoznavna doma in v svetu. Blaga, zdrava, subalpska klima z najdaljšo kopalno sezono od vseh 
alpskih letovišč, termalni vrelci, kakovostno avtohtono podeželsko okolje ter obsežna in privlačna 
območja alpske krajine sodobnemu človeku na Bledu ponujajo obilo možnosti za preživljanje 
prostega časa. Ta enkratnost je hkrati tudi njegova pomembna primerjalna prednost in temelj 
njegovega razvoja. Prihodnost Bleda je prav v sonaravnem trajnostnem turizmu. 
 
Takšen razvoj 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, kar zahteva določen kompromis. Sedaj je 
prometna dostopnost do Bleda že 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. 
 

 
 

Slika 1.1:  Območje podrobnejše obdelave (Vir: http://www.geopedia.si) 
 
Namen naloge je poiskati prometno rešitev, ki bo omogočila ustrezno dostopnost, hkrati pa ne bo 
moteča za okolje. 
 
Predlog prometne ureditve je narejen za: 
• cestno omrežje,  
• parkirno ureditev, 
• javni promet, 
• kolesarski promet, 
• peš promet. 
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Celotna študija vključuje analizo stanja in zasnovo prihodnje ureditve ter tudi preveritev in 
vrednotenje različic s prometnim modelom na makroskopski in mikroskopski ravni. 
 
V prvi fazi naloge, ki je predstavljena v tem elaboratu, je opravljena analiza stanja in predlog 
zasnove prihodnje prometne ureditve. Poleg tega je v tej fazi opravljen razvoj 4-stopenjskega 
makroskopskega prometnega modela celodnevnega prometa na delovni dan.  
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2. Analiza sedanjega stanja 

2.1 Splošno 
 
V Občini Bled je leta 2008 živelo 8.118 stalno prijavljenih prebivalcev oziroma 8.640 skupaj z 
začasno prijavljenimi. Bled je sicer privlačen za bivanje. Ljudje se vanj priseljujejo, naravni 
prirastek pa je kot drugod v Sloveniji negativen. Leta 2008 je bilo 3.236 ali 37,5 % delovno 
aktivnega prebivalstva, kar je precej pod državnim povprečjem. Delovnih mest je bilo 2.945. Okoli 
60 % delovno aktivnih prebivalcev je zaposlenih zunaj občine1.  
 
Dve tretjini (65 %) prebivalcev živi v središču in sedežu občine Bled. Druga naselja so še Bodešče, 
Bohinjska Bela, Koritno, Kupljenik, Obrne, Ribno, Selo pri Bledu, Slamniki in Zasip. 
 
Na Bledu je 254 počitniških hiš in stanovanj. Dve tretjini (68 %) jih je v naselju Bled, ostala so 
raztresena drugod po občini.2 V turistični sezoni v njih živi okoli 500 začasnih prebivalcev. Danes je 
na voljo okoli 4.600 turističnih ležišč (4.000 leta 2008). 
 
Na Bledu je okoli 540.000 nočitev domačih in tujih gostov na leto. V zadnjem času je slabih 10 % 
gostov domačih, ostali so tuji. Glavna turistična sezona je poleti, ki traja od junija do septembra. 
 
Za Bled je značilna povprečna stopnja motorizacije, saj je bilo leta 2008 502 avtomobilov/1000 
prebivalcev, kar je 2 % nad državnim povprečjem. 
 
Na podlagi podatkov, ki so na voljo3, ugotavljamo, da prebivalci Bleda veliko večino ali okoli 72 % 
potovanj opravijo z osebnimi avtomobili, 5 % z javnim prometom, 3 % s kolesom in 20 % peš. 
Raba osebnega avtomobila in delež pešačenja sta nad državnim povprečjem, medtem ko je raba 
javnega prometa za okoli 30 % manjša, raba koles pa za več kot polovico manjša od državnega 
povprečja. 
 
Tudi gostje na Bled v glavnem prihajajo z osebnimi avtomobili in z javnim prometom v okviru 
agencijskih paketov. Gostje se v času nastanitve na Bledu prav tako večinoma gibljejo z osebnimi 
avtomobili, peš ali z javnim prometom, od katerega so odvisni zlasti agencijski gostje.  
 
Pretirana raba osebnih avtomobilov ni skladna s politiko trajnostnega razvoja. 
 
 
2.2 Prometno omrežje 
 
2.2.1 Cestno omrežje 
 
Splošno 
 
Obravnavano območje nima neposrednega stika z avtocestnim sistemom, temveč je z njim 
povezano 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. 
 
                                                           
1  www.stat.si, SURS, 2009. 
2  Register nepremičnin (popis nepremičnin 2006), register E hiš (kataster hiš), GURS, 2009. 
3  PRIMOS – Razvoj integralnega prometnega modela Slovenije, PNZ, 2011. 



 
 
 

KONCEPTNA ZASNOVA DOLGOROČNE UREDITVE PROMETA NA BLEDU 
Analiza sedanjega stanja 

  

 

   4 

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 in Cankarjeva 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, proti Gorjam in v Zasip. V občini je semaforizirano eno 
križišče, Ljubljanska cesta–Prešernova cesta, ostala križišča so urejena kot običajna 
nesemaforizirana.  
 
Kakovost cestnega omrežja 
 
Zgornji ustroj državnih cest je ustrezen, saj so skoraj vsa vozišča asfaltirana. Edini delno 
makadamski odsek je na turistični cesti RT-905, med Gorjušami in Mrzlim Studencem. 
 
Več težav je s širino cest. Dovolj široka je samo cesta R1-209, ki na odseku od Lesc do Bohinjske 
Bele v tem pogledu ni problematična. Tudi ta cesta je na odseku 1089, tj. na koncu naselja Mlino, 
preozka. Tu je zaradi stanovanjske hiše (Cesta svobode 32) cesta široka le 5,0 m. Še ožja, od 4,3 
do 5,4 m je cesta RT-905, ki z Gorij vodi na Pokljuko, in povezuje naselji Gorjuše in Koprivnik. 
Najbolj problematična in najožja od bolj obremenjenih cest je cesta R3-634, ki povezuje Bled z 
Gorjami in je v bližini križišča s Seliško cesto široka le 4,0 m, drugod pa od 5,0 do 6,0 m. Zato se 
na mestih ožin ne moreta srečati niti dve vozili. Ožine so značilne tudi za lokalne ceste Mlinska, 
južni del Partizanske in zahodni del Seliške ceste, kjer se večinoma ne moreta srečati dve vozili.  
 
Vzdolžni nagib, razen delno na cestah, ki vodijo na Pokljuko, ni problematičen. 
 
Torej eno večjih težav na Bledu predstavljajo preozke ceste, ki na nekaterih odsekih ne omogočajo 
normalnega odvijanja prometa in ureditve normalnih križišč (Ljubljanska–Ribenska cesta, Seliška–
Prešernova cesta). Druga težava je, da promet, ki je namenjen v Bohinj, tranzitira skozi Bled ob 
južnem delu jezerske sklede, kjer povzroča varnostne in okoljske težave. Tretjo težavo predstavlja 
problematičen dostop na Bled zaradi premajhne prepustnosti križišča Ljubljanska–Prešernova 
cesta. Težavno je tudi vključevanje s stranskih cest in priključkov na Ljubljansko cesto, poleg tega 
je tvegano vključevanje s hišnih priključkov na blejske vpadnice. 
 
Določeno težavo kažejo tudi neurejena križišča (Ljubljanska cesta–Lisice, Ljubljanska cesta–Dobe, 
Prešernova cesta–Cesta svobode). 
 
Prometne obremenitve 
 
Najbolj obremenjen je odsek 1088 na regionalni cesti R1-209, kjer je bilo po podatkih DRSC4 leta 
2010 19.732 vozil/dan povprečnega letnega prometa. Ob jezeru je bilo 6.870 vozil/dan, med 
Bohinjsko Belo in Nomenjom je bilo 3.967 vozil/dan ter na cesti, ki vodi v Spodnje Gorje (R3-
634/1094), 4.730 vozil/dan, izraženo v enoti PLDP. Tovornega prometa je bilo do 3 %. V poletni 
turistični sezoni se količina prometa na odseku Lesce–Bled poveča za 30 % glede na letno 
povprečje, na odseku Bled–Soteska (Bohinj) pa kar za 100 %. Največja količina prometa na dan je 
leta 2010 (avtomatski števec 109 Bled) znašala 25.791 vozil/dan, leta 2009 pa 25.876 vozil/dan. 

                                                           
4  Promet 2010. 



 
 
 

KONCEPTNA ZASNOVA DOLGOROČNE UREDITVE PROMETA NA BLEDU 
Analiza sedanjega stanja 

  

 

   5 

Ob jezeru (avtomatski števec 190 Bled Jezero) pa 13.643 vozil/dan, leta 2009 13.359 vozil/dan. 
Največja urna obremenitev je leta 2010 znašala 2.063 vozil/h v obe smeri, leta 2009 pa 2.170 
vozil/h v obe smeri. 
 
25. ura v celoletni urni distribuciji prometa, ki je v turističnih območjih merodajna za 
dimenzioniranje cest in križišč, je na najbolj obremenjeni cesti (R1-209) leta 2010 znašala 1.828 
vozil/h v obe smeri, leta 2009 pa 1.840 vozil/h v obe smeri. 
 
Na tej osnovi lahko vidimo, da količina prometa sicer nikjer ne preseže zmogljivosti takšne ceste5, 
vendar v prometnih konicah prihaja do zastojev. Kot rečeno, največjo težavo predstavljajo 
premajhna prepustnost križišča Ljubljanske in Prešernove ceste in deloma križišča Ljubljanska–
Ribenska cesta ter razmeroma neuravnotežen promet po smereh.  
 
Sklepne ugotovitve 
 
Glede cestnega omrežja glavno težavo predstavljajo: močno ovirana dostopnost do Bleda, 
negativni vplivi na okolje v najbolj občutljivih območjih, preozke ceste, neurejena križišča in težavni 
dostopi na blejske vpadnice. 
 

Slika 2.1:  Križišče Ljubljanska c.–Prešernova c.; v prometnih 
konicah prihaja do hudih zastojev 

Slika 2.2:  Križišče Ljubljanska c.–Hotel Krim.; dovoljeno le 
zavijanje desno-desno  

Slika 2.3:  Križišče Ljubljanska c.–Ribenska c.; v prometnih 
konicah prihaja do zastojev, ker ni pasu za levo 
zavijanje s smeri Lesc 

Slika 2.4:  Križišče Ljubljanska c.–Pot na Lisce; prihaja do zamud 
v križišču, ker ni pasu za levo zavijanje 

                                                           
5  Prepustnost dobre dvopasovne ceste znaša okoli 2.400 vozil/h v obe smeri. 
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Slika 2.5:  Primer preozkega vozišča; Prešernova cesta Slika 2.6:  Primer preozkega vozišča; Prešernova cesta 

  
Slika 2.7:  Primer preozkega vozišča; Partizanska cesta Slika 2.8:  Primer preozkega vozišča; Mlinska cesta 

 
 
2.2.2 Parkirišča 
 
Na Bledu je 76 do neke mere urejenih javnih parkirišč, na katerih je 1.859 parkirnih mest. Večji del 
parkirnih mest je v neposredni bližini hotelskih kompleksov ter jezera, ki je tudi najprivlačnejši za 
obiskovalce. Dobršen del parkirišč je v bolj poslovnem območju, na robu občine, nekaj pa jih je tudi 
drugod (npr. pri železniški postaji). 
 
Preglednica 2.1:  Parkirna ponudba javnih parkirišč, leto 20106 
 

         

območje 
zap. 
štev. parkirišče vrsta lastnik 

število parkirnih 
mest 

     

ob jezerski skledi 
(vzhod) 

1 Apartmaji & restavracija Ribič JP, N O 50 
2 Avtobusna postaja J B 10 

 3 Cankarjeva cesta J B 33 
 4 Cesta svobode MC B 62 
 5 Diagnostični center JO O 15 
 6 Gorenjska banka MC O 6 
 7 Grad J O 73 
 8 Grajska cesta (Mars) J B 9 
 9 Grajska cesta (Šmon) J B 7 
 10 Hotel Golf + Savica JP O 104
 11 Hotel Jadran JO O 25 
 12 Hotel Jelovica JP O 36 
 13 Hotel Kompas JP O 45 

                                                           
6  Občina Bled. 
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območje 
zap. 
štev. parkirišče vrsta lastnik 

število parkirnih 
mest 

     

 14 Hotel Korotan JO O 10 
 15 Hotel Krim - 1 plato JP B 32 
 16 Hotel Krim - 2 plato JP B 40 
 17 Hotel Krim - 3 plato JP B 40 
 18 Hotel Park JO O 76 
 19 Hotel Toplice & Trst JP O 56 
 20 Hotel Toplice (na drugi strani ceste) JP O 10 
 21 Ledena dvorana JP B 47 
 22 Ledena dvorana (ob cesti) JP B 7 
 23 Ledena dvorana (rezervirano) JO B 3 
 24 Ledena dvorana (rezervirano) JO B 6 
 25 Ledena dvorana MC MC B 8 
 26 Ledena dvorana MC 2 MC B 5 
 27 Ob Cankarjevi cesti MC B 9 
 28 Partizan I JP, N O 40 
 29 Partizan II JP, N O 60 
 30 Penzion Restavracija JP, N O 10 
 31 Pod Hotelom Jelovica MC B 14 
 32 Pošta JO B 8 
 33 Straža N, J O 40 
 34 Trgovski center Gadafi JP O 29 
 35 Tržnica JO B 7 
 36 Veslaška promenada pri Vili Prešeren JP B 20 
 37 Vila Ajda JO O 10 
 38 Vila Bojana JO O 10 
 39 Vila Prešeren JP, N O 50 
 40 Zavod za kulturo JO B 9 
 41 Župnija Bled J O 25 
      
  skupaj  1.156
         
      
ob jezerski skledi 
(zahod) 

42 Camping Bled JO O 15 
43 Kavarna in restavracija Park JO O 10 

 44 Mala Zaka JP B 60 
 45 Tenis igrišča JO B 12 
 46 Velika Zaka JP, N B 30 
 47 Vila Čufer JO O 9 
      
  skupaj  136
         
      
ostalo 48 Gozdno gospodarstvo Bled JO O 5 
 49 Hotel Astoria JO O 20 
 50 Hotel Triglav JO O 12 
 51 Infrastruktura Bled d.o.o. J B 32 
 52 Mercator JO O 4 
 53 Mercator (Kajuhova c.) JO O 12 
 54 Mercator (Kajuhova c.) JO O 16 
 55 Nasproti Mercatorja (Ljubljanska c.) JP B 17 
 56 Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled J B 50 
 57 Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled N B 5 
 58 Penzion Mlino JO O 26 
 59 Petrol (smer Bohinj) JO O 5 
 60 Petrol (smer Ljubljana) JO O 6 
 61 Petrol (smer Ljubljana) JO O 4 
 62 Pokopališče J B 25 
 63 Policijska postaja JO O 18 
 64 Restavracija Topolino JO O 10 
 65 Sportina d.o.o. N, J O 40 
 66 TNP JO O 25 
 67 Union JP O 26 
 68 Vezenine (asfaltno) J O 26 
 69 Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled JO B 27 
 70 Vrtec J B 23 
 71 Zdravstveni dom JO B 16 
 72 Zdravstveni dom JP B 22 
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območje 
zap. 
štev. parkirišče vrsta lastnik 

število parkirnih 
mest 

     

 73 Zdravstveni dom JO B 7 
 74 ŽP Bled Jezero J O 20 
 75 ŽP Bled Jezero (makadam) N, J O 50 
 76 ŽP Bled Jezero 2 J O 18 
      
  skupaj  567
      
      
vsa skupaj    1.859
     

 

J = javno parkirišče, 
JO = javno omejeno parkirišče 
JP = javno plačljivo parkirišče 
MC = modra cona 
N = neurejeno parkirišče 
B = parkirišče v lasti Občine Bled 
O = parkirišče, ki ni v lasti Občine Bled 
 
Iz preglednice 2.1 vidimo, da je 69 % vseh parkirnih mest na voljo v neposredni bližini jezerske 
sklede, 62 % na vzhodnem delu in 7 % na zahodnem (pri Veliki in Mali Zaki). V robnem območju 
pa 31 %. Največja motnja je prav v najbolj občutljivem območju občine. 
 
Večji del (84 %) parkirnih mest je na vzhodni strani jezerske sklede. Manjši del (7 %) parkirišč je v 
na zahodnem delu jezera, v območju Velike in Male Zake. Ostala parkirišča (9 %) so na južni strani 
ali pa severni pri železniški postaji.  
 
Občina Bled ima v lasti okoli 40 % parkirnih mest. Ostala parkirišča so v lasti ali države (npr. 
Zavoda za kulturo Bled, Slovenskih železnic), hotelskih obratov ali zasebnikov. 
 
Domačini in gostje lahko parkirajo na parkirnih mestih, ki so v lasti Občine Bled, kot tudi na 
nekaterih drugih parkiriščih. Večina hotelov ter tudi nekaj zasebnikov nudi svojim gostom 
brezplačno parkiranje, ostalim gostom Bleda pa nudijo parkiranje proti plačilu. 
 
V Občini Bled velja prometni režim, po katerem je potrebno plačati parkirnino na parkiriščih, ki so 
označena z »javna plačljiva« (v preglednici 2.1 z »JP«). Zaradi zaščite priobalnega pasu v I. coni, 
tj. na Cesti svobode, je parkiranje omejeno na 2 uri; cena za 1 uro znaša 1 € in za 2 uri 3 €.Na 
Veslaški promenadi je cena enournega parkiranja 1,5 € in vsaka nadaljnja ura 0,50 €. Na ostalih 
parkiriščih pa je cena parkiranja za 1 uro 1 €, vsaka nadaljnja ura 0,50 €. V kopalni coni Velika 
Zaka je cena celodnevnega parkiranja 6 €, po 14. uri pa 3 €. Sezonska karta stane 73 €. V Mali 
Zaki je cena parkiranja za 1 uro 1 €, celodnevno parkiranje pa stane 2,5 €. Za goste, ki bodo na 
Bledu ali v okolici preživeli več kot tri dni, so na voljo dovolilnice v znesku 25 €. Le-te lahko kupijo v 
Turističnem društvu Bled. Izkazati se je potrebno s prijavnico o bivanju.7 
 
Preglednica 2.2:  Parkirnina, leto 20108 
 

   

lokacija parkirišča 1 ura nadaljna ura 24 ur vsaj 3 dni 1 leto 
   

Velika Zaka   6 € *   
Mala Zaka 1 €  2,50 €   
Železniška postaja   2,50 €   
TVD Partizan (makadam)   2,50 €   
Hotel Krim 1 € 0,50 €    

                                                           
7  http://www.bled.si/. 
8  Boris Sodja, Občina Bled. 
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lokacija parkirišča 1 ura nadaljna ura 24 ur vsaj 3 dni 1 leto 
   

Športna dvorana 1 € 0,50 €    
Parkirišče za avtobuse 3 € 1,50 €    
Cesta svobode (modra cona) 1 € 2 € **    
Veslaška promenada pri Vili Prešeren 1,50 € 0,50 €    
Vila Prešeren   3 €   
ZD Bled   10 €   
Ribenska cesta – Mercator 0,25 € 0,50 €    
Grajska cesta – Mars & Šmon (modra cona) 1 € ***     
Letna dovolilnica OA     70 € 
Letna dovolilnica MK     12 € 
Letna dovolilnica BUS     85 € 
Domačini - gostje v občini Bled    25 €  
   

 

*  6 €/dan za osebni avto ali kombinirano vozilo in 2,5 €/dan za motorno kolo. Po 14. uri in v mesecu aprilu, maju, juniju ter septembru 
je -50 % od predpisane cene 

** ena ura 1 €, dve uri 3 € 
*** 30 min 0,50 €, ena ura 1 € 
 
Na vrhuncu turistične sezone je povpraševanje po parkiriščih večje od ponudbe, zato obiskovalci 
parkirajo tudi na neurejenih in travnatih površinah. 
 

Slika 2.9:  Primer urejenega parkirišča pred Ledeno dvorano Slika 2.10:  Primer urejenega parkirišča v Mali Zaki 

 
Slika 2.11:  Primer neurejenega parkirišča pri Vili Prešeren Slika 2.12:  Primer neurejenega parkirišča Pod Stražo 
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Slika 2.13:  V poletni turistični sezoni je povpraševanje večje od 

ponudbe, zato vozila parkirajo na travi 
Slika 2.14:  Nepravilno parkiranje nad hotelom Savica 

 
 
2.2.3 Javni promet 
 
Javni promet predstavlja enega temeljnih segmentov prometne ponudbe, saj ga lahko uporabljajo 
vsi prebivalci, tako motorizirani kot nemotorizirani. Zato je to nepogrešljiv del prometne ponudbe, 
kajti to je usluga, ki jo mora imeti naselje in je zato opredeljena kot komunalna dejavnost. Ker je to 
ena izmed nujnih uslug, ki jih mora nuditi občina, se zaradi javnega interesa uvršča med javne 
dobrine in je torej do neke mere izvzeta iz tržnega mehanizma ponudbe in povpraševanja. 
 
Na Bledu je organiziran železniški promet ter medkrajevni in lokalni avtobusni promet. 
 
Skozi Bled poteka enotirna neelektrificirana železniška proga Jesenice–Nova Gorica. V občini Bled 
so tri postaje (Bled Jezero, Podhom in Bohinjska Bela). Na tej progi vozi 8 potniških vlakov dnevno 
(v smeri proti Jesenicam ter 7 v obratni smeri). Železniška postaja na Bledu je nekoliko dislocirana 
in tudi vlaki vozijo bolj poredko. Seveda pa tudi potnikov ni veliko. Vendar so potovanja z vlakom v 
Evropi in tudi v Sloveniji v vzponu. 
 
Osrednja železniška postaja je postaja Lesce–Bled, ki je v sosednji občini. To je postaja na glavni 
in mednarodni železniški progi. Tu vozi 21 parov vlakov na dan, od tega 7 mednarodnih. Povezava 
med to železniško postajo in Bledom je organizirana z avtobusi in taksiji. Vozni redi med vlaki in 
avtobusi so žal razmeroma neusklajeni. Ta postaja ima tudi funkcijo sistema P+R, zlasti za tiste, ki 
se vozijo proti Kranju in Ljubljani.  
 
Med Bohinjsko Bistrico in Mostom na Soči pa je na voljo tudi avtovlak, in sicer 3 pari vlakov 
dnevno. Železniška proga za razliko od cestnih povezav omogoča še kar dobro povezanost Bleda 
ne samo z Gorenjsko, temveč tudi s Primorsko.  
 
Na relaciji Ljubljana–Kranj–Bled je organiziran primeren avtobusni javni promet. V območju občine 
Bled je 23 postajališč. Do avtobusne postaje Bled redno vozi 15 parov avtobusov dnevno, poleg 
tega še 2 para šolskih avtobusov in nekaj dodatnih avtobusov v turistični sezoni. Tu je avtobus na 
voljo najmanj na vsako uro. 13 parov avtobusov vozi naprej do Bohinja, 5 pa (preko Gorij) do 
Kočne ali Krnice. 
 
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 
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in razmeroma slabo urejena. Težava lokalnih avtobusov so tudi preveliki (in prazni) avtobusi, ki se 
s težavo prebijajo skozi ozke ceste. 
 
Problematična je slabša opremljenost postajališč brez sodobnih informacijskih tabel. 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.) in 
predstavlja le zasilno rešitev. Bled si kot občinsko in turistično središče zasluži urejeno postajo z 
vsemi potrebnimi programi. 
 
Pomembnejša vloga in boljša kakovost javnega prometa bi nase pritegnila nekoliko več potnikov, s 
čimer bi se nekoliko zmanjšala raba osebnega avtomobila, predvsem pa bi se izboljšala 
dostopnost za nemotorizirane udeležence v prometu. 
 
Zato je javni promet manj privlačen, vse skupaj pa daje vtis neurejenosti in je neprimeren za 
zahtevnejši turizem. 
 

Slika 2.15:  Eden izmed avtobusnih prevoznikov na glavni 
avtobusni postaji na Bledu 

Slika 2.16:  Predstavitev avtobusa na vodik v času svetovnega 
prvenstva v veslanju na Bledu (28.–30.5 2010) 

 
 
2.2.4 Kolesarski promet 
 
Kolesarski promet se umešča med okoljsko in zdravstveno najprimernejša prometna sredstva. Na 
krajši razdalji (do 3 km) je tudi najhitrejše prometno sredstvo. Na Bledu kolesarjenje lahko 
predstavlja tudi del turistične ponudbe. 
 
Na količino kolesarskega prometa vplivajo razdalje, topografske in vremenske razmere, zlasti pa 
urejenost kolesarskih poti. Naravne danosti, tj. velikost kraja z okolico, topografske in vremenske 
so (razen pozimi) razmeroma ugodne, kolesarskih poti pa praktično ni. To je glavna ovira za razvoj 
tega prometa, čeprav je po stranskih cestah že danes prijetno kolesariti. 
 
Naravne danosti so na Bledu zelo ugodne za kolesarjenje, vendar pa sedaj v občini obstaja le ena 
kolesarska pot, med Bledom in Lescami. Zato ni čudno, da je kolesarski promet manj razvit. Večja 
vloga kolesarskega prometa zahteva sistem medsebojno povezanih ter varnih in ambientalno 
ustreznih kolesarskih poti. To bi omogočilo boljšo dostopnost vsem prebivalcem in gostom, boljšo 
rekreacijsko ponudbo in manj negativnih vplivov na okolje.  
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Slika 2.17:  Edina kolesarska pot: med Bledom in Lescami Slika 2.18:  Kolesarji nimajo lastne vozne površine; vozijo po 
pločnikih in vozišču za motorni promet 

 

Slika 2.19:  Nekateri cestni odseki predstavljajo precej veliko 
nevarnost 

 

 
 
2.2.5 Peš promet 
 
Hoja je najosnovnejše prometno sredstvo. Na splošno je omejena na razdaljo do 2 km. Na večje 
razdalje se pa pojavlja kot rekreacijska dejavnost. 
 
Glavna pešpot je okoli Blejskega jezera. V večini je urejena kot asfaltna pot. Zahodni del, od Velike 
Zake do Vile Bled je urejen kot peščena pot. Na tem mestu je postavljena tudi privlačna lesena brv. 
Na južnem delu poti so ob Cesti Svobode pešci podvrženi neugodnim okoljskim razmeram, ki jih 
povzroča motorni promet, soočajo se z razmeroma močnim hrupom in vdihavanjem onesnaženega 
zraka. 
 
Pločnikov je drugod po občini razmeroma malo in še ti so, razen ob Prešernovi cesti, preozki in 
urejeni v asfaltu. Večina lokalnih cest in tudi del Rečiške ceste je brez pločnikov. Pri preozkih 
pločnikih morajo pešci stopiti na cesto, pri cestah brez pločnikov pa morajo hoditi kar po vozišču, ki 
je urejeno le za motorni promet. To je nevarno, neudobno in neprivlačno, zlasti ker so v glavnem 
vozne hitrosti avtomobilskega prometa prevelike. 
 
Pločniki so preozki in urejeni v asfaltu. Asfalt je sicer najcenejša rešitev, ki pa je bolj primerna za 
motorni promet. Površne za pešce naj bi bile načeloma urejene v tlaku ali pesku. Tlakovane 
površine so bolj primerne v grajenem okolju, peščene pa v naravnem. Oboje predstavlja visoko 
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kakovost urejenosti javnih površin, ki naj bi bile na Bledu v ravnotežju z njegovimi 
visokokakovostnimi naravnimi danostmi in podedovano kakovostno podeželsko strukturo.  
 
Pohodništvo je ena od oblik turistične dejavnosti, ki ima vse več privržencev. Bled ima za to odlične 
naravne danosti, a zelo slabo ponudbo varnih in udobnih pešpoti, ki ne ustreza niti domačinom niti 
gostom niti razvoju aktivnega turizma. 
 
Pešec je glede na osebni avtomobil v podrejenem položaju, saj mu ob cestah in ob njih nenehno 
grozi nevarnost prometnih nesreč, poleg tega je podvržen neugodnim okoljskim razmeram, ki jih 
povzroča motorni promet. 
 

Slika 2.20:  Asfaltirana pešpot ob jezeru Slika 2.21:  Brv ob jezeru namenjena pešcem 

 

Slika 2.22:  Pešci nimajo povsod lastne površine; hodijo po 
vozišču, kar ponekod predstavlja veliko nevarnost 
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3. Glavne težave 

Ugotovljene so glavne težave: 
 
Splošne 
 
• jezerska obala obremenjena z motornim prometom, 
• dostopnost do Bleda otežena, 
• hrup, onesnaženje zraka in slabša prometna varnost povzročajo slabše bivalne razmere za 

prebivalce in niso skladne z razvojem turizma, 
• cestne ožine onemogočajo normalno odvijanje prometa, 
• težave s parkiranjem, 
• slabo urejen javni promet, 
• neurejene kolesarske in pešpoti. 
 
Posamezne 
 
• dostopnost na Bled in z njega problematična v smeri Lesc, kjer redno prihaja do zgostitev 

prometa in pogosto do daljših vrst, hkrati je problematično vključevanje na Ljubljansko cesto s 
stranskih cest in priključkov, 

• državna cesta R1-209 Lesce–Bled–Bohinj poteka skozi turistično središče kraja in 
neposredno ob jezerski obali, kar degradira najvrednejše območje, povzroča hrup, 
onesnažuje zrak in jezero ter ogroža pešce in druge udeležence v prometu v najbolj 
občutljivem prostoru, 

• ožine na pomembnejših in bolj obremenjenih krajevnih cestah (Mlinska, Prešernova, Seliška, 
Partizanska, Rečiška cesta) ogrožajo prometno varnost, zlasti pešcev in otrok, hkrati pa je ob 
teh cestah tudi prekomerno hrupno; poleg tega je ob teh in drugih vpadnicah (Cankarjeva, 
Ribenska, Koritenska) tvegan uvoz na cesto s hišnih priključkov, 

• v času turističnih in prometnih konic povpraševanje po parkiriščih presega ponudbo, 
• na Bledu ni avtobusne postaje z ustreznim programom in vsaj standardno ureditvijo; primestni 

avtobusni promet poteka s prevelikimi in zastarelimi avtobusi, 
• samostojnih in varnih pešpoti razen v parkih skoraj ni, pločniki v glavnem urejeni le v območju 

središča kraja. 
 
Osebni avto ima nekaj prednosti (individualnost in s tem relativna neodvisnost, prostorska 
prožnost, udobje, relativna varnost, razmeroma dobra mobilnost in dostopnost, velja kot statusni 
simbol ipd.), toda ima tudi številne slabosti. 
 
Ker cestni sistem ni prožen v času, v koničnih obdobjih prihaja do gneče in težav s parkiranjem. 
Tedaj postane vzrok za nedostopnost. Poleg tega je klasični osebni avto glavni povzročitelj hrupa, 
ki slabo vpliva na sluh, vegetativni živčni sistem, na odpornost organizma in poslabšuje psihično 
stabilnost. Zaradi nepopolnega izgorevanja je tudi hud onesnaževalec zraka, saj se skozi izpuh 
sproščajo škodljivi plini NOx CO, HC in SO2. Ti dražijo dihalne poti, povzročajo bronhitis, 
vrtoglavico, glavobol, utrujenost, škodujejo pljučem, slabo vplivajo na srce in živčni sistem. 
Ogljikovodik (HC) ima celo kancerogene lastnosti. Poleg tega ti onesnaževalci uničujejo rastlinje, 
negativno vplivajo na živalski svet, razkrajajo kovine in zmanjšujejo vidljivost. Osebni avto je v 
primerjavi z drugimi prometnimi sredstvi nekajkrat večji neposredni porabnik prostora (ceste, 
parkirišča, garaže). Spodbuja tudi razpršeno pozidavo, zato je tudi velik posredni porabnik 
prostora. Hkrati je energetsko potraten, saj na prevoženo razdaljo porabi bistveno več energije kot 
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katerokoli alternativno prometno sredstvo. Ker pospešuje razpršeno pozidavo, podaljšuje 
potovalne razdalje, in tudi tako dodatno povečuje porabo energije, ki je omejena dobrina. 
Zato pretirana raba klasičnega osebnega avtomobila ni zaželena. Zlasti ne v okoljsko občutljivih 
območjih. 
 
Bled kot eden najlepših turističnih krajev Slovenije več ali manj v celoti predstavlja okoljsko 
občutljivo območje. Okoljsko je občutljiv tudi vse bolj perspektivni sonaravni in trajnostni turizem, 
kjer se gostom nudi oaza miru, zdravega in lepega okolja ter primernega udobja. 
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4. Izhodišča strategije trajnostnega razvoja 

Izhodišča nadaljnjega razvoja sestavlja štiri pomembne usmeritve: 
 
1. uravnotežen razvoj vseh vrst prometa, 
2. izločitev tranzitnega prometa iz glavnih naselbinskih jeder, 
3. omejitev splošnega motornega prometa v najbolj občutljivih območjih, 
4. umiritev prometa, prednost pešcem v občutljivih naravnih območjih in naselbinskih jedrih. 
 
Uravnotežen razvoj vseh vrst prometa pomeni, da rešitev mora približno enakovredno obravnavati 
vse vrste prometa. To je, osebni avtomobilski promet, javni promet, tovorni promet, kolesarski in 
peš promet, in ne poudarjeno le enega ali dva izmed njih. Seveda imajo v nekaterih območjih 
prednost ene vrste prometa, v drugih pa druge. 
 
Izločitev tranzitnega prometa iz glavnih naselbinskih jeder bo doseženo z izgradnjo južne in 
severne razbremenilne ceste in z umiritvijo prometa v naselbinskih jedrih, zlasti tam, kjer so ožine 
in kjer to zahteva raba površin. 
 
Omejitev splošnega motornega prometa v najbolj občutljivih območjih pomeni postopno izločitev 
motornih vozil, ki delujejo na motor z notranjim izgorevanjem, in njihova nadometitev z električnimi 
in hibridnimi (elektrika/motor na notranje izgorevanje) ter nemotoriziranimi prometni sredstvi.  
 
Prednost pešcem mora biti zagotovljena ob jezerski obali, v mestnem središču in krajevnih 
podsrediščih, v območjih cestnih ožin in v tipično stanovanjskih naseljih. 
 
Predlagana strategija ima značilnosti trajnostnega razvoja.  
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5. Tuje izkušnje 

5.1 Splošno 
 
V alpskem območju in tudi zunaj njega se težave pretirane rabe običajnih osebnih avtomobilov in 
okolju manj prijaznega razvoja rešuje na dva načina: 
 
1. z uvedbo območij, prostih vozil na motor z notranjim izgorevanjem in 
2. z uvedbo mehke mobilnosti. 
 
V prvem primeru se v določenem območju prepove promet za motorna vozila in ta nadomesti z 
nemotoriziranimi prometnimi sredstvi (električno vozilo, kolo, peš ipd.) V drugem primeru se sicer 
ne prepove prometa za motorizirana vozila, toda intenzivno se spodbuja vožnjo z nemotoriziranimi 
prometnimi sredstvi. 
 
Na svetu obstaja kar precej mest, ki vzpodbujajo nemotorizirane oblike mobilnosti in s tem 
promovirajo drugačno kakovost potovanj, življenja in tudi zdravja. Kar v nekaj mestih oziroma 
območjih je povsem omejen dostop z običajnimi avtomobili in je nadomeščen z bolj trajnostnimi 
načini prevoza. Spet drugod pa poizkušajo izboljšati razmere predvsem s pospeševanjem rabe 
trajnostnih prometnih sredstev.  
 
 
5.2 Območja, prosta vozil na motor z notranjim izgorevanjem 
 
V Evropi je večina nemotoriziranih območij znotraj starih mestnih jeder (npr. Louvain–Neuve, 
Brugge in Gent v Belgiji, Freiburg v Nemčiji, Zürich, Ženeva, Brig in druga mesta v Švici). Precej je 
tudi otokov, kjer je prepovedan motorni promet (npr. v Franciji, Grčiji in na Hrvaškem). 
 
Kraji ali območja, ki so v celoti ali skoraj v celoti zaprta za motorni promet, so v Evropi gorska 
območja. Gre za zgledne alpske vasi, mesta ali občine, kot so npr. Arosa, Chamois, Sass Fee, 
Zermatt, Wengen, Werfenweng idr.  
 
Največ mest in vasi, ki so na celotnem ali skoraj celotnem območju zaprta za motorni promet, je v 
švicarskih gorskih območjih. V tem pogledu vsekakor prednjači Evropa. Uvajajo pa mesta oziroma 
območja, ki so prosta vozil na motor z notranjim izgorevanjem, tudi v Kanadi, Združenih državah 
Amerike in drugod. Npr. v Združenih arabskih emiratih v Abu Dhabiju načrtujejo izgradnjo 
ekološkega mesta Masdar, kjer bo živelo 50.000 ljudi, in v katerem bo pomet urejen samo z vozili, 
ki imajo nično emisijo škodljivih plinov, hrupa idr. Uvedli bodo sistem avtomatiziranih električnih 
individualnih vozil.  
 
Ekološka zavest se vse bolj širi, s tem pa tudi uvedba trajnostnih načinov prevoza.  
 
V preglednici 5.1 so prikazana nekatera evropska mesta in območja, ki so zaprta za motorni 
promet. 
 
Preglednica 5.1:  Seznam nekaterih značilnejših krajev in območij, ki so prosta motoriziranih vozil 
 
   
 
država 

 
mesto 

površina 
[km2] 

število 
prebivalcev opis 

   
Hrvaška Zlarin 8,2 276 Na otoku dovoljen promet le javnim službam in traktorjem. V uporabi 

je približno 20 električnih vozil za golf. 
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država 

 
mesto 

površina 
[km2] 

število 
prebivalcev opis 

   
   
Finska Suomenlinna 0,8 850 S trdnjavo zavarovano območje, javni promet dovoljen. 
   
Francija Île–d'Yeu 23,3 5.000 Velik del centra mesta zaprt za promet. 
   
Grčija Hydra 50 3.000 Na celotnem otoku prepovedan promet za motorizirana vozila.
 Mount Athos 335,6 2.300 Motoriziran promet dovoljen le stanovalcem. Lokalni promet je zelo 

omejen na samo nekaj vozil za samostan. 
   
Italija Benetke 414,6 270.000 Celotno mesto zaprto za motorni promet. Izjema je avtobusna 

postaja.  
   
Nizozemska Giethoorn  2.600 V celotnem mestu prevoz možen le s čolnom po kanalu. 
   
Švica 
 
  

Zermatt 243 5.600 V celotnem mestu vožnja možna le z električnimi vozili. 
Saas-Fee 40,6 1.600 Skoraj v celotnem mestu vožnja možna le z električnimi javnim 

prevozom. 
Riederalp 21 555 Skoraj celotno mesto zaprto za motoriziran promet. 
Bettmeralp  Skoraj celotno mesto zaprto za motoriziran promet. 
Braunwald 10,1 355 Skoraj celotno mesto zaprto za motoriziran promet. 
Gimmelwald  130 Majhna vas.
Wengen 36,4 1.300 Skoraj celotno mesto zaprto za motoriziran promet. 
Rigi  Skoraj celotno mesto zaprto za motoriziran promet. 
Stoos  V mestu dovoljen promet le za majhna električna vozila, predvsem 

zaradi hotelov. 
Mürren  450 Celotno mesto zaprto za motoriziran promet. Dovoljena vožnja le z 

nekaterimi vozili javnega prometa. 

 
Podrobneje je opisana ureditev prometa v Zermattu in Wengnu. 
 
Zermatt (CH) 
 
Pri projektu umirjanja in omejevanja motornega prometa ter razvoja trajnostne mobilnosti bi na 
Bledu lahko za primerjavo in zgled vzeli švicarski Zermatt. Gorski področji sta si namreč 
topografsko, po površini in številu prebivalcev zelo podobni. Zermatt ima 243 km2 površine in 5.600 
prebivalcev, območje Bleda pa 72,3 km2 površine, in 8.640 prebivalcev, v mestnem območju Bleda 
pa 5.628 prebivalcev. Bistvena razlika je v razvitosti turizma, saj je število nočitev na leto v 
Zermattu več kot 4-krat večje (2.200.000 nočitev/leto v Zermattu in približno 540.000 na Bledu). V 
turistični sezoni je v Zermattu, ki ima okoli 150 hotelov, več kot 25.000 gostov na dan. 
 
Zermatt je eno najpopularnejših in po mnenju mnogih eno najlepših smučarskih, pohodniških in 
alpinističnih središč, ne samo v Evropi, ampak tudi na svetu. Veliko vlogo pri tem igra tudi dejstvo, 
da je že od leta 1966 celotno naselje zaprto za motoriziran promet. To velja tako za turiste kot tudi 
za lokalno prebivalstvo. Domačini tako parkirajo svojih 2.040 ne-električnih vozil v 5 km 
oddaljenjem kraju Täsch, kjer je na voljo 1.300 parkirnih mest v garaži ter 1.800 na prostem. Tu so 
parkirišča tudi za obiskovalce. Znotraj kraja je dovoljena vožnja le z nekaj več kot 500 električnimi 
vozili in konjsko vprego. Vozila so v lasti taksi služb in hotelov. Slednji uporabljajo vozila za 
brezplačen prevoz svojih gostov od železniške postaje ali parkirišča na robu kraja do hotela ter 
obratno. Za vsa vozila je potrebno imeti posebne dovolilnice, hoteli pa morajo izpolnjevati tudi 
naslednje pogoje: minimalno 31 postelj, minimalno 4.000 nočitev/leto ter parkirni prostor za 
električno vozilo. Najvišja dovoljena hitrost je 20 km/h. Prepovedano je parkiranje na javnih 
površinah. 
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Za javni prevoz je v Zermattu poskrbljeno z osmimi električnimi avtobusi, ki z dvema krožnima 
linijama povezujejo krajevno središče s svojim obrobjem. Po prvi liniji, ki je dolga 4,5 km, vozi pet 
električnih avtobusov s 50 sedeži, po drugi, 5 km dolgi liniji, pa trije manjši avtobusi z vsak po 27 
sedežev. Večji električni avtobusi polnijo baterije 1-krat na dan, manjši pa 2-krat. 
 

Slika 5.1:  Parkirišče Materhorn v 5 km oddaljenjem kraju Täsch 
(med gradnjo), kjer sedaj parkirajo prebivalci in 
obiskovalci Zermatta 

Slika 5.2:  Sožitje med pešci in električni vozili v Zermattu 

Slika 5.3:  Električni taksi in avtobus v Zermattu 

Slika 5.4:  Električno tovorno vozilo v Zermattu Slika 5.5:  Obiskovalci se lahko peljejo tudi z izvoščki 

 
Tovor se običajno prevaža z ročnimi vozički, konjsko vprego in električnimi vozički ali majhnimi 
električnimi tovornimi vozili, ki pa potrebujejo posebno dovoljenje. Tovor, ki pride iz drugih krajev, 
se na severnem obrobju Zermatta premesti iz navadnih tovornih vozil na električna. 
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Glede na to, da po Zermattu vozi 500 električnih vozil in še konjska vprega, se že pojavljajo 
prometne težave. Pripravljajo prometni režim, s katerim bodo rešili težave prometnih zgostitev na 
nekaterih območjih. 
 
Zermatt je vsekakor edino popolnoma nemotorizirano mesto v Švici. Tudi v drugih mestih, kot na 
primer Bettmeralp, Riederalp, Stoos, Wengen, Saas-Fee in Rigi imajo motorizirana vozila prepoved 
vstopa v mesto. Avtomobile tako obiskovalci pustijo ob vznožju doline. V večini primerov gre v 
bistvu za smučarska središča, do koder je mogoče priti le z vzpenjačo. Izjemi sta Saas-Fee in Rigi. 
 
Wengen (CH) 
 
Wengen je vas, ki leži ob vznožju gora Eiger, Mönch in Jungfrau. Je znano smučarsko in 
pohodniško pa tudi alpinistično središče. Do Wengna se pride z zobato železnico iz nižje ležeče 
vasi Lauterbrunnen, kjer je 3.000 parkirnih mest za obiskovalce Wengna in bližnje vasi Mürren, ki 
je na drugi strani doline in je tudi prosta avtomobilov. 
 
V Wengnu živi 1.239 prebivalcev in obsega 36,4 km2 površine. V (zimski) turistični sezoni imajo 
5.000 do 10.000 nočitev na dan. 
 
Motorni promet je prepovedan v območju širšega krajevnega jedra, na obrobju kraja pa je ta 
dovoljen.  
 

Slika 5.6:  Na prometnem znaku v Wengnu je označeno, da je od 
tod naprej dovoljen samo promet z električnimi vozili 

Slika 5.7:  Na prometnem znaku je označeno, da je tu konec 
omejitve za splošni motorni promet 

Slika 5.8:  Pešci imajo v Wengnu dovolj prostora, saj je izločen 
splošni motorni promet 

Slika 5.9:  V osrednjem območju Wengna lahko vozijo samo 
električna vozila 
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Slika 5.10:  V osrednjem območju Wengna se ves promet opravlja samo z električnimi vozili in peš 

 
 
5.3 Mehka mobilnost 
 
Mehka mobilnost je pojem, ki je povezan s konceptom pospeševanja rabe tistih prometnih 
sredstev, ki se označujejo kot trajnostna, okolju prijazna, družbeno sprejemljiva in varna. S tem se 
misli predvsem hoja, kolesarjenje in javni promet. Gre za politiko nadzorovane, toda neprisiljene 
rabe različnih prometnih sredstev, v nasprotju s konvencionalnim konceptom povsem spontanega 
razvoja.  
 
Določeno obliko mehke mobilnosti se uvaja in prakticira v mnogih evropskih mestih. Tu se 
praviloma omejuje raba osebnega avtomobila, pospešuje pa trajnostna oblika prevoza. V večini 
primerov gre za princip korenčka in palice. To se pravi, da se ponudi npr. privlačen javni promet, 
hkrati pa omeji vozno hitrost za motorni promet, uvede cestnino za vstop v mesto ipd. 
 
Mehka mobilnost se pospešeno uvaja tudi v mnogih turističnih krajih in območjih alpskega 
prostora. Kajti želi se uvesti počitnice brez stresa, vrveža, naglice in drugih vplivov, ki škodujejo 
zdravju in počutju. To pa hkrati pomeni več turistov in več dodane vrednosti turističnim krajem.  
 
Eden najboljših primerov uspešnega in inovativnega uvajanja mehke mobilnosti je avstrijska vas 
Werfenweng. 
 
Werfenweng (A) 
 
V Werfenwengu so se odločili uporabiti princip korenčka brez palice. Tu na inovativen način 
ponujajo uporabo trajnostnih prometnih sredstev, hkrati pa radikalno ne omejujejo avtomobilskega 
prometa. Z avtom se sicer lahko pride kamor koli, toda ponudba trajnostnih prometnih sredstev ali 
prometnih sredstev mehke mobilnosti je tako privlačna, da gostje in domačini raje uporabljajo te.  
 
Območje občine Werfenweng je sicer manjše od Bleda. Ima le 820 prebivalcev in 45 km2 površine. 
Na leto imajo 220.000 nočitev. 
 
S projektom “Sanfte Mobilität – Urlaub vom Auto” želijo v občini Werfenweng uvesti nove oblike 
mobilnosti v alpskem prostoru. Osebne avtomobile nadomešča vrsta inovativnih oblik mobilnosti. 
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To velja zlasti za turistični promet in promet v prostem času, kot tudi za mobilnost domačih 
prebivalcev. 
 
Koncept mehke mobilnosti uresničujejo prek prednostne kartice mobilnosti, tj. prek tako 
imenovanega SAMO ključa (SAnfte MObilität), ki ima obliko kartice. Gostje jo prejmejo v zameno 
za svoj avtomobilski ključ, prav tako pa ga dobijo tudi vsi obiskovalci, ki prispejo z vlakom. V 
zameno za ključ plačajo t. i. okoljski prispevek v višini 5 €. 
 

Slika 5.11:  SAMO ključ – prednostna kartica mobilnosti 

SAMO ključ, “ključ za okolju prijazno mobilnost” prinaša številne ugodnosti. Imetnikom je na voljo 
brezplačen prevoz na železniško postajo in z nje z lokalnim hitrim krožnim mini-busom, ki je 
brezplačno na voljo tudi za številne izlete po okolici. Gostje dobijo tudi mobilni telefon za čas 
dopusta, da lahko pokličejo zasebnega šoferja z električnim avtomobilom za vožnje znotraj kraja.  
 
Poleg tega se imetniki SAMO ključa lahko brezplačno prevažajo s številnimi vozili na električni 
pogon: z “Eloisom”, malim avtobusom, z ekološkimi motornimi kolesi, tricikli, gorskimi kolesi ali 
konjsko vprego. Organizirani so tudi brezplačno vodeni izleti po tematskih učnih poteh in vodeni 
kolesarski izleti. Poleti je brezplačen tudi vstop na kopališče, pozimi pa je brezplačna izposoja sani 
in opreme za tek na smučeh. Poleg vsega naštetega so na voljo tudi številni drugi popusti. 
 

 

Slika 5.12:  Inovativne oblike mehke mobilnosti v Werfenwengu  
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Slika 5.13:  Inovativne oblike mehke mobilnosti v Werfenwengu  

 
Slika 5.14:  Oblike mehke mobilnosti v Werfenwengu 

Strategija Werfenwenga je ekonomsko uspešna, saj je kraj število nočitev v zadnjem času bistveno 
povečal. V letih med 1997 in 2004 se jim je na primer delež gostov, ki so prišli z vlakom, povečal 
za več kot 20 %, za okoli 30 % pa se je povečalo tudi število nočitev. V prenočitvenih obratih, 
katerih lastniki so sodelovali v projektu SAMO, pa se je število nočitev povečalo kar za 80 %, ne da 
bi hkrati povečali število postelj. Prav tako se je zmanjšalo število z avtomobilom prevoženih 
kilometrov (za 4,5 milijone). S tem sta se zmanjšala tudi emisija škodljivih snovi in hrup. 
 
S projektom “Werfenweng mobil+” so torej sprejeli idejo o okolju prijazni mobilnosti, kar se kaže v 
večji ozaveščenosti tako obiskovalcev kot tudi domačinov, ki so že spremenili potovalne navade. 
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6. Konceptna zasnova prometne ureditve na Bledu 

6.1 Celovita zasnova prometnega sistema 
 
Zasnovo prihodnje prometne ureditve sestavlja sedem soodvisnih ukrepov: 
 
1. Izgradnja državnih razbremenilnih in pripadajočih povezovalnih cest. 
2. Postopna izločitev motornega prometa iz mestnega območja in njihova nadomestitev z 

električnimi in nemotoriziranimi vozili. 
3. V osrednjem območju Bleda se zmanjša število parkirišč in poveča na mestnem obrobju. 
4. V naseljih se motorni promet umiri in cestna površina preuredi (tlakovanje).  
5. Preuredi se javni promet. 
6. Uredi se kolesarske in peš poti. 
7. Uvede se ITS (inteligentni transportni sistem). 
 
Potrebno je uresničiti vseh sedem ukrepov, kajti le sinergija vseh ukrepov vodi do prometno in 
okoljsko primerne ureditve. 
 
Ti ukrepi bodo omogočili, da bo Bled postal prijaznejši do ljudi, hkrati pa bodo pospešili razvoj 
stacionarnega in zavrli razvoj enodnevnega turizma.  
 
 
6.2 Zasnova državnih razbremenilnih in pripadajočih povezovalnih cest 
 
Kot je znano, je na Bledu predvidena izgradnja južne in severne razbremenilne ceste. 
 
 
6.2.1 Južna razbremenilna cesta 
 
Južna razbremenilna cesta bo potekala od krožišča na Ljubljanski cesti, (delno v pokritem vkopu) 
po južnem robu naselja Zagorica, po južnem robu naselij Želeče in Dindol, in skozi predor med 
Stražo in Dobro goro, južno od vasi Mlino in se bo pri bivših garažah Vile Bled vključila v obstoječo 
cesto R1-209, ki poteka proti Bohinjski Beli in Bohinju. 
 
Ta obvoznica omogoča izločitev tranzitnega prometa na relaciji Lesce–Bohinj in zaporo ter 
preureditev obstoječe ceste med Mlinom in turističnim središčem Bleda na vzhodnem robu jezera, 
ki poteka ob jezeru. S tem se bo tudi lokalni motorni promet med Mlinom in mestnim središčem 
preselil na južno obvoznico, jezerska obala pa bo sproščena tega prometa. 
 
Ta razbremenilna cesta hkrati omogoča boljšo povezavo južnih naselij mesta Bled s svojim 
okoljem, predvsem proti Lescam in Bohinju in prav tako boljšo navezavo južnih vasi Selo, Ribno, 
Bodešče in Koritno. 
 
Za to razbremenilno cesto je že narejen Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in 
zanjo je ponovno v pripravi Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Tu po naši oceni ni več 
različic, saj so bile podrobno preučene v preteklosti in na tej osnovi je bila izbrana rešitev, za 
katero je pripravljena že podrobna projektna dokumentacija. 
 
Po našem mnenju ima ta razbremenilna cesta glede na funkcionalne in okoljske zahteve optimalni 
potek, zato ga v celoti sprejemamo.  
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6.2.2 Severna razbremenilna cesta 
 
Tu so razmere drugačne. Za različice severne obvoznice je bila doslej izdelana le Idejna zasnova 
(v merilu 1:5000). Trasa je sicer umeščena v Dolgoročni občinski plan, vendar le za prvo fazo 
uresničitve severne razbremenilne ceste. O končni fazi rešitve še niso trdno postavljene, zato je 
mogoče in potrebno razmišljati o različicah. 
 
Prva faza je tu predlagana takšna, kakršna je predvidena v obstoječih dokumentih. Predlagamo pa, 
da se severna razbremenilna cesta v končni fazi obravnava in vrednoti v dveh različicah. 
 
1. faza 
 
Trasa v tej fazi poteka od Ljubljanske ceste pri sedanjem bencinskem servisu delno po Seliški 
cesti, se nadaljuje proti severozahodu, prečka potok Rečico in po njegovem severnem robu poteka 
do Rečiške ceste, kjer se vključi vanjo. 
 
Trasa ima štiri križišča in sicer: z novo cesto ob predvidenem nakupovalnem središču na mestu 
bivših Vezenin, s Seliško cesto, ki poteka proti pokopališču in osnovni šoli, s Partizansko in 
Grajsko cesto. V tem primeru se južno obvoznico Spodnjih Gorij zgradi posebej, saj je njen potek 
povsem neodvisen od poteka severne razbremenilne ceste v tej fazi. 
 
Severna razbremenilna cesta v tej fazi sicer razbremeni Prešernovo, Partizansko in Seliško cesto, 
ne pa tudi Rečiške. To se pravi, ta rešitev rešuje le del težav. Poleg tega to ni prava obvoznica, saj 
ne poteka po zunanjem robu naselij, temveč skoznje in s tem v naseljih Rečica in Gmajna ustvarja 
nove okoljske težave. Poleg tega ta rešitev zahteva izgradnjo dodatne ceste od ceste R3-634 na 
severnem robu Rečice oziroma od križišča z obvoznico Spodnjih Gorij do Podhoma oziroma ceste, 
ki vodi skozi Sebenje, če bi obveljala kot končna rešitev. 
 
Podhom in Zasip v tej fazi nista bistveno bolje povezana s svojim okoljem kot danes (če 
zanemarimo posredne vplive). Je pa bolje navezano mestno območje Bleda med 1. fazo severne 
razbremenilne ceste in Prešernovo cesto ter območje Rečice. 
 
Ta faza zahteva manj posegov v naravni prostor. 
 
Končna faza 
 
Različica 1 
 
Trasa po različici 1 od Ljubljanske do Partizanske ceste poteka tako kot pri 1. fazi. Od tu naprej pa 
poteka po trasi Ceste v Vintgar se pri Podhodmu severno od mokrišč usmeri proti jugozahodu, se 
križa s cesto R3-634 in se od tu naprej kot južna obvoznica Spodnjih Gorij nadaljuje in vključi v 
cesto R3-905. Ta rešitev zahteva dodatno povezovalno cesto med Cesto v Vintgar in Rečiško 
cesto, da se na severno obvoznico naveže tudi naselje Rečica. 
 
V primeru uresničitve te različice, bi bilo vsekakor potrebno vzporedno s Cesto v Vintgar zgraditi 
posebno kolesarsko in peš pot, da bi ohranili varno peš pot do Vintgarja.  
 
Povezovalna cesta med Cesto v Vintgar in Rečiško cesto je lahko izvedena v dveh podrazličicah. 
Lahko poteka ob potoku Rečica (po trasi obvoznice 1. faze) ali pa se vključi neposredno v križišče 
Rečiška–Kolodvorska cesta, kar bi bilo s prometnega in razvojno urbanističnega stališča bolje.  
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Ta različica obvoznice ima na poteku od Ljubljanske do Partizanske ceste enako število križišč kot 
rešitev 1. faze, v nadaljevanju pa ima dodatna križišča, in sicer križišče s povezovalno cesto proti 
Rečici, križišče na Cesti v Vintgar in križišče na cesti R3-634. 
 
Severna razbremenilna cesta po tej različici poleg Prešernove, Partizanske in Seliške ceste 
razbremeni tudi Rečiško cesto in naselje Rečica. Vendar ta obvoznica še vedno v celoti ne gre 
mimo naselij, temveč poteka skozi naselje Gmajna in v ta prostor prinaša nove okoljske težave. V 
tem primeru izgradnja dodatne ceste med cesto R3-634 in Podhomom ni potrebna, ker to funkcijo 
hkrati prevzame obvoznica. 
 
V tem primeru je tudi Podhom in del Sebenj bolje navezan s svojim okoljem. Različica 1 omogoča 
boljšo povezavo območjem Gmajne, Jermanke in Rečice. Rečice, zlasti pri podrazličici 
povezovalne ceste, ki se vključi v križišče s Kolodvorsko cesto.  
 
Ta različica zahteva približno toliko posegov v naravni prostor kot 1. faza. 
 
Različica 2 
 
Po tej različici trasa od Ljubljanske ceste do zasuka Seliške ceste proti zahodu poteka tako kot pri 
prvi različici. Tu pa se usmeri proti severu, prečka potok Rečica, se severno od Jermanke križa s 
Partizansko cesto. Tu se trasa usmeri proti zahodu, se križa s Cesto v Vintgar, se severno od 
mokrišča nadaljuje do ceste R3-634, jo križa, preide v južno obvoznico Spodnjih Gorij in se vključi 
v cesto R3-905. Tudi ta rešitev zahteva dodatno povezovalno cesto med traso severne obvoznice, 
Partizansko in Rečiško cesto. 
 
Tudi v tem primeru odsek povezovalne ceste med Partizansko in Rečiško cesto lahko poteka 
alternativno: ob potoku Rečica ali pa se vključi neposredno v križišče Kolodvorske in Rečiške 
ceste. 
 
Na odseku od Ljubljanske ceste do odcepa Seliške ceste ima trasa enako število križišč kot 
predhodni različici. Od tu naprej ima trasa dodatna križišča, in sicer križišče s povezovalno cesto 
proti Rečici, križišče s Partizansko cesto severno od Jermanke, križišče s Cesto v Vintgar in 
križišče na cesti R3-634 kot pri različici 1 končne rešitve. 
 
V tem primeru severna obvoznica v celoti razbremeni ves severni del Bleda (Prešernova, 
Partizanska, tudi v Jermanki, Seliško, Rečiško, Cesto v Vintgar). Ta obvoznica v celoti poteka 
mimo naselij in vanje prinaša boljše bivalne razmere. Tudi v tem primeru izgradnja dodatne ceste 
med R3-634 in Podhomom ni potrebna, ker to funkcijo tudi v tem primeru prevzame severna 
obvozna cesta. 
 
Ta različica omogoča boljšo navezavo vasi na severni strani obvoznice, saj sta na obvoznico 
neposredno navezani tudi naselji Podhom in Zasip. V tem primeru so optimalno povezana tudi 
naselja Gmajna, Jermanka in Rečica, seveda zadnja predvsem, če se povezovalna cesta 
neposredno vključi v križišče s Kolodvorsko cesto. 
 
Ta različica zahteva več posegov v naravno okolje, hkrati pa največ prinaša ljudem, ki tu bivajo 
stalno ali začasno kot turisti. 
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6.2.3 Razbremenilni cesti in prometna ureditev cest nižjega reda 
 
Izgradnja razbremenilnih cest omogoča izločitev in umiritev prometa v območju znotraj obroča 
razbremenilnih cest. Umiritev prometa v območju ožin bi bila sicer potrebna in smiselna že pred 
izgradnjo obvoznic. 
 
Kot rečeno, izgradnja južne razbremenilne ceste omogoča izločitev splošnega motornega prometa 
z južne obale jezera. Poleg tega omogoča dodatno umiritev prometa na Cesti svobode med 
Mlinom in priključkom na južno obvoznico, poleg tega še na zgornjem delu Cankarjeve, Ribenske 
in Koritenske ceste. 
 
Izgradnja severne razbremenilne ceste omogoča lažje spoštovanje omejitev hitrosti in večjo 
varnost pešcev in kolesarjev tudi na tistih cestah, ki bi jih bilo potrebno umiriti še pred izgradnjo 
obvoznice. 
 
 
6.3 Zasnova trajnostne ureditve prometa (Bled – tiho mesto) 
 
Predlagamo, da se uveljavita dva ukrepa: 
 
1. Osrednje območje Bleda (območje znotraj obroča obvoznice) postopno prosto vozil na motor 

z notranjim izgorevanjem. 
2. Na ostalem območju občine se uveljavi mehka mobilnost. 
 
Oba ukrepa skupaj omogočita, da Bled postane tiho mesto. Mesto brez hrupa, onesnaženega 
zraka, mesto, kjer dominira pešec v zanj privlačnem okolju. To bo prispevalo k boljšim bivalnim 
razmeram za domačine in goste ter bo nedvomno pospešilo tudi več stacionarnega turizma.  
 
1. Osrednje območje Bleda postopno prosto vozil na motor z notranjim izgorevanjem 
 
Na tem območju se dolgoročno dovolil samo raba ekoloških vozil: 
• električni avtobusi, 
• električni ali hibridni avtomobili v lasti hotelov, 
• električni ali hibridni taksiji, 
• hibridna ali električna vozila prebivalcev, 
• električna tovorna vozila. 
• nemotorizirana prometna sredstva (kolesa, električna kolesa in druge prevozne oblike). 
 
Obiskovalci, ki bodo na Bled prišli z običajnimi avtomobili, se bodo ustavili na robu območja, kjer 
bo promet dovoljen samo z ekološkimi vozili in tam parkirali. Vožnjo bodo nadaljevali ali s 
hotelskimi vozili, z električnimi avtobusi, nemotoriziranimi prometnimi sredstvi ali peš. Vozniki bodo 
glede prometne ureditve oziroma prepovedi vožnje z običajnimi avtomobili in glede stanja na 
parkiriščih obveščeni prek portalov sistema ITS, in sicer že v Lescah in v Betinu oziroma kjer koli 
bodo (prek navigacijskih monitorjev ali dlančnikov).  
 
Domačini bodo v območju, kjer bo dovoljen samo promet z ekološkimi vozili, uporabljali bodisi 
lastna hibridna (v tem območju na električni pogon) ali električna vozila bodisi električne taksije, 
električne avtobuse ali nemotorizirana prometna sredstva.  
 
Potrebno bo nabaviti električna vozila in organizirati prevoze. Električni avtobusi bodo vozili po 
voznem redu in ustavljali na postajališčih javnega prometa. Taksiji bodo čakali na določenih mestih 
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in jih bo mogoče poklicati po telefonu. Hotelska vozila bodo na voljo prek recepcije, in sicer po 
predhodnem naročilu ali prek klica po telefonu. Tovorna električna vozila bodo uporabljale v 
glavnem samo delovne organizacije. Tovor, ki bo na Bled pripeljan z običajnimi motornimi vozili, ga 
bo na robu območja z ekološkimi vozili potrebno preložiti na električna tovorna vozila. 
 
Cena vožnje z električnim avtobusom bo vključena v ceno parkirnine. Parkirni listek velja kot 
avtobusna vozovnica. Vožnja s hotelskim električnim avtobusom bo vključena v ceno sobe in zanjo 
ne bo treba posebej plačevati. Taksi bo delno plačan s ceno parkirnine.  
 
Na parkiriščih in postajališčih javnega prometa bodo na voljo nemotorizirana prometna sredstva. 
Njihova cena bo vključena v parkirnino enkratnega nakupa ali pa v kartici Gost Bleda, ki naj bi jo 
uvedla občina.  
 
2. Mehka mobilnost na celotnem območju občine Bled 
 
Na celotnem območju občine Bled se spodbuja raba nemotoriziranih prometnih sredstev. Mednje 
spadajo kolesa raznih vrst in druge posebne oblike nemotoriziranih prometnih sredstev. Npr. 
podobno kot v Werfenwengu. 
 
Mehko mobilnost se spodbuja s kartico Gost Bleda, ki bi naj jo uvedli. Z njo bo mogoče najeti 
različna nemotorizirana prometna sredstva, najeti športno opremo, vodenje izletov ipd. Glavni 
strošek kartice Gost Bleda mora biti zajet v ceni hotela, sobe ali apartmaja. Okoli 5 € pa se posebej 
plača ob prejemu kartice. 
 
Seveda razvoj mehke mobilnosti zahteva predhodno ureditev umirjanja prometa, kolesarskih poti 
idr. 
 
Etapnost uresničitve 
 
Trajnostna ureditev prometa se uresniči v treh etapah. Območje Bleda se postopno zapira za 
vozila na motor z notranjim izgorevanjem, in sicer od jezera navzven. 
 
1. etapa 
 
V 1. etapi se za splošni motorni promet zapre samo območje jezerske obale in na vzhodni strani 
parkovni del mestnega središča. Do vseh hotelov in posameznih hiš v tem območju bo v tej etapi 
še mogoče priti z običajnimi avtomobili. Tudi do kampinga v Zaki, a le z južne smeri. 
 
Okoli jezera se vzpostavi linija električnega minubusa, v Veliki Zaki, na Mlinem in ob kopališču se 
uredijo parkirišča za električna vozila. 
 
Na zunanji strani obeh obvoznic se zgradijo obsežnejša parkirišča za vozila na motor z notranjim 
izgorevanjem. Tu se ustavi večina prometa, ki pride na Bled z običajnimi avtomobili in proti 
mestnemu središču nadaljuje z drugimi prometnimi sredstvi. Parkirišča ob jezerski obali se ukine, 
dodatno se pa zgradita parkirišči ob pokopališču in stadionu.  
 
Avtobusna postaja v tej etapi ostane na sedanjem mestu. Običajni medkrajevni avtobusi vozijo 
tako kot sedaj. Tudi običajni primestni avtobusi vozijo tako kot sedaj, le da se linije nekoliko 
dopolnijo. 
 
Pogoj za zaporo južne obale jezera je izgradnja južne razbremenilne ceste. 
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2. etapa 
 
V 2. etapi se zapora splošnega motornega prometa razširi. Na južni strani zajema celotno območje 
Mlina, na vzhodni strani območje ožin na Partizanski in Prešernovi cesti, območje med jezerom in 
Seliško cesto ter celotno hotelsko območje in severni del Cankarjeve, Ribenske in Koritenske 
ceste. 
 
Ukine se še parkirišči 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, na stadionu in ob pokopališču in seveda vsa parkirišča na zunanji strani obvoznic.  
 
V tej etapi se avtobusno postajo preseli na zunanji rob južnega dela severne obvoznice. 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.  
 
Potniki, ki pridejo na Bled z običajnimi avtomobili, morajo parkirati na zunanjem robu območja, kjer 
je dovoljen samo promet z električnim in nemotoriziranim prometnim sredstvom. Od tu naprej pot 
nadaljujejo s temi prometni sredstvi ali peš. 
 
Ob uresničitvi 2. etape bodo po vseh cestah, kjer bo promet dovoljen samo električnim vozilom, 
dovoljene največje vozne hitrosti 30 km/h.  
 
Pogoj za širšo zaporo območja Bleda je poleg izgradnje južne razbremenilne ceste še vsaj del 
severne razbremenilne ceste in povezava te ceste z Rečiško cesto. Poleg tega morajo hoteli 
nabaviti električna vozila, vzpostavljen mora biti električni taksi, uveden mora biti električni 
primestni javni promet in nabaviti je potrebno električna tovorna vozila. Zaželeno je, da prebivalci, 
ki bivajo znotraj tega območja, nabavijo vsaj hibridna vozila. 
 
Končna etapa 
 
V končni etapi se zapora razširi na celotno območje znotraj obroča razbremenilnih cest. 
 
Tedaj se v parkirišča, ki so namenjena samo električnim vozilom, spremenijo tudi parkirišča v Mali 
Zaki, na železniški postaji, ob stadionu in ob pokopališču. Za običajni avtomobilski promet je v tej 
fazi mogoče parkirati le na parkiriščih, ki so na zunanji strani razbremenilnih cest.  
 
Sedaj na celotnem območju znotraj obvoznic prebivalci in gostje lahko vozijo samo z električnimi 
vozili, s hibridnimi vozili, ki v tem območju vozijo na električni pogon, ali z nemotoriziranimi 
prometnimi sredstvi.  
 
Ob uresničitvi končne etape bo prav tako na vseh cestah, kjer bo dovoljen samo promet z 
električnimi vozili, vozna hitrost omejena na največ 30 km/h.  
 
Pogoj za uresničitev končne faze je izgradnja obeh razbremenilnih cest in da imajo prebivalci npr. 
hibridna vozila. Za hotele, javni promet, taksi in tovorna vozila seveda velja tako kot za 2. etapo.  
 
Tako se bo Bled uvrstil med tihe turistične kraje brez škodljivih emisij, kjer bodo zelo dobre bivalne 
razmere, kar bo privlačno tako za domačine kot goste. 
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6.4 Umirjanje prometa 
 
Predlagamo, da se promet umirja na dva načina: 
• z uvedbo krožnih križišč in 
• s spremembo strukture vozne površine. 
 
Predlagamo, da se pomembnejša križišča na severni obvoznici oblikujejo v obliki krožišč. Poleg 
tega se kot krožni križišči uredita še križišči Ljubljanska–Prešernova cesta in Prešernova cesta–
Cesta svobode.  
 
Predlagamo, da se vse ceste, kjer je predvidena vozna hitrost ≤ 30 km/h, uredijo v drugi strukturi 
tlaka.  
 
Podrobnosti glede umirjanja prometa so prikazane v študiji iz leta 2001 (Idejna zasnova prometne 
ureditve na Bledu, PNZ, URBI). 
 
 
6.5 Parkirna ureditev 
 
V območju ožjega mestnega središča se zmanjša število parkirišč. Izloči se parkirišča v neposredni 
bližini jezerske obale (Cesta svobode pri hotelu Park, Veslaška promenada), poleg tega pa še obe 
parkirišči pri Partizanu, zmanjša se število parkirišč pri Ledeni dvorani. Zgradi se dodatni parkirišči 
pri pokopališču in stadionu. 
 
Kot rečeno, ob zunanjem robu severne in južne razbremenilne ceste se zgradi obsežno število 
parkirišč, in sicer na križiščih severne razbremenilne ceste s cesto R3-634, s Cesto v Vintgar, z 
Blejsko cesto in ob načrtovanem nakupovalnem središču pri bivših Vezeninah in na križiščih južne 
razbremenilne ceste z Ribensko, Selsko in Mlinsko cesto.  
 
 
6.6 Kolesarski in peš promet 
 
Zasnova trajnostne ureditve prometa dolgoročno (v treh fazah) daje prednost pešcem in 
kolesarjem na celotnem območju znotraj obroča obvoznic. 
 
V celotnem območju, kjer bo dovoljen samo promet z električnimi vozili, bo po fazah dovoljen 
mešan promet pešcev, kolesarjev in teh vozil. 
 
Kolesarske poti so razvrščene na tri osnovne tipe:  
• samostojne kolesarske in peš poti, 
• kolesarske steze ob vozišču za motorni promet,  
• kolesar na mešani vozni površini:  

- kolesar na mešani vozni površini z običajnim motornim prometom ≤ 50 km/h,  
- kolesar na mešani vozni površini z običajnim motornim prometom ≤ 30 km/h,  
- kolesar na mešani vozni površini z električnimi vozili ≤ 30 km/h,  
- kolesar na mešani vozni površini z električnimi vozili ≤ 10 km/h. 

 
Prva samostojna kolesarska in pešpot bo poteka na delu relacije Lesce–Bled–Bohinj, in sicer od 
Lesc ob Ljubljanski cesti do Seliške oziroma severne razbremenilne ceste in od priključka južne 
razbremenilne ceste pri bivših garažah Vile Bled proti Bohinju. Ob Ljubljanski cesti bo na odseku 
od Seliške do Prešernove ceste kolesarski promet urejen po mestno, tj. urejena bo kolesarska 
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steza ob vozišču. Od tu dalje do priključka južne razbremenilne ceste na Mlinem bo kolesarska pot 
potekala po mešani vozni površini Ljubljanske ceste in Ceste svobode.  
 
Druga samostojna kolesarska in pešpot bo potekala na relaciji Bled–Pokljuka, tj. ob severni 
razbremenilni cesti. V prvi in končni fazi bo samostojna kolesarska pot na celotnem poteku 
potekala južno oziroma zahodno od ceste.  
 
Kolesarska steza ob vozišču za motorni promet je poleg na delu Ljubljanske ceste predvidena še 
na vzhodnem delu Seliške ceste.  
 
Drugod bo kolesarski promet potekal po mešani vozni povšrini. V končni fazi v območju znotraj 
območja razbremenilnih cest po mešani vozni površini z električnimi ali hibridnimi vozili, zunaj tega 
območja pa na mešani površini z običajnim motornim prometom. Znotraj naselij bo vozna hitrost za 
avtomobile večinoma (zlasti v območju ožin) 30 km/h, v območju, kjer bo največ pešcev pa 10 
km/h. Drugod bo vozna hitrost teh vozil 50 km/h.  
 
 
6.7 Značilni prečni prerezi 
 
Na južni razbremenilni cesti bo vozišče za motorni promet široko 3,50 m z obojestranskima 
bankinama širokima po 1,25 m. Ob tej cestni ne bo kolesarske in pešpoti, ampak bo ta potekala ob 
Ljubljanski cesti, po Ljubljanski cesti in po Cesti svobode.  
 
Na severni razbremenilni cesti bo vozišče za motorni promet široko 3,25 m z enostransko bankino 
široko 1,00 m. Na južni strani ceste bo dvosmerna kolesarska pot široka 2,50 m in 1,60 m širok 
pločnik. Kolesarska pot in pločnik morata biti v isti ravnini in ločena le z obliko tlaka. Med 
kolesarsko in peš potjo ter voziščem za motorni promet mora biti 0,75 m varovalnega pasu. 
Zaželeno bi bilo, da se ob tej cesti uredi vsaj enostranski drevored. Še bolje bi bilo, če bi bil 
obojestranski.  
 
Če se 1. faza severne razbremenilne ceste zgradi kot del končne rešitve, kar bi bilo smiselno, je 
vozišče za motorni promet lahko široko 3,00 m.  
 
Ljubljanska cesta se na odseku od odcepa južne razbremenilne ceste do odcepa severne 
razbremenilne ceste uredi kot severna razbremenilna cesta, le da se ohrani obstoječo širino 
vozišča 3,50 m.  
 
Ljubljanska cesta od Seliške do Prešernove ceste bo, kot rečeno, urejena po mestno. To je, z 
obojestransko enosmerno kolesarsko stezo in pločnikom. Širina vozišča za motorni promet bo tu 
3,25 m, kolesarska steza bo široka 1,00 m z 0,75 m širokim varovalnim pasom. Tu je več pešcev, 
zato mora biti pločnik širok 2,40 m.  
 
Po mestno bo urejen tudi vzhodni del Seliške ceste. Toda tu bo širina vozišča za motorni promet 
znašala le 3,00 m.  
 
Na območjih, kjer je predvidena vozna hitrost 50 km/h, praviloma mora biti narejen obojestranski 
pločnik minimalne širine 1,60 m. Npr. na Rečiški cesti, če je obravnavana kot del končne rešitve. 
Če bi bila 1. faza obravnavana kot končna rešitev, to zahteva tudi vključitev posebne kolesarske 
steze.  
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Povsod, kjer je predvidena vozna hitrost 30 km/h ali manj, kolesarski in peš promet lahko poteka 
po mešani vozni površini, ki mora biti urejena v tlaku, ki je prijazen pešcu in kolesarju.  
 
 
6.8 Uvedba sistema ITS 
 
Sistem za nadzor in vodenje prometa, bolj znan pod oznako ITS (Intelligent Transportation 
Systems), je še mlada disciplina, ki je ponekod bolj uporabljena in drugod manj. Gre za tehnologijo 
naprednega upravljanja s prometom z namenom, da se uravnoteži učinkovitost in tveganje 
sistema. 
 
ITS je angleška oznaka za integrirano uporabo komunikacijskih nadzornih in informacijskih 
tehnologij v prometnem sistemu. Posledica te uporabe so koristi, ki se kažejo v prihrankih časa, 
denarja, energije, boljši prometni varnosti in manjših vplivov na okolje.  
 
ITS zajema vse vrste prometnih sredstev in upošteva vse elemente prometnega sistema: vozila, 
infrastrukturo in voznike ali uporabnike, in sicer dinamično interaktivno. Na splošno je naloga ITS, 
da izboljša in izpopolni odločanje, zlasti v realnem času. Nadzor nad prometnim omrežjem in stik z 
uporabnikom omogočita boljše delovanje celotnega prometnega sistema.  
 
Jedro sistema ITS predstavlja informacija. Ta je lahko statična, lahko je prometni podatek v 
realnem času ali digitalna karta. Mnoga orodja ITS temeljijo na zbiranju, obdelavi, povezovanju in 
ponudbi informacij. Podatki, ki jih posreduje ITS glede trenutnih razmer v omrežju (on-line 
information), upravljalcem cest, javnim in komercialnim uporabnikom ter posameznim potnikom 
omogočajo bolj informirano, manj tvegano, bolj koordinirano in bolj »inteligentno« odločanje ali 
»pametnejšo« uporabo omrežij.  
 
Temeljna značilnost sedanjega razvoja sistema ITS je integralnost. Saj le integracija vseh 
komponent sistema ITS in vseh prometnih sredstev omogoča njegovo popolno učinkovitost. Zato je 
med drugim potrebna dobra komunikacija med elementi sistema.  
 
Obstajajo različne tehnologije posameznih elementov sistema, ki zadevajo komunikacijo, 
geografsko lociranje, geografski informacijski sistem, pridobivanje in izmenjavo podatkov, 
detektiranje in klasifikacijo dogodkov, način obveščanja, digitalno kartiranje idr.  
 
Vsi ti elementi se povezujejo v t.i. Napredni sistem upravljanja s prometom (ATMS – Advanced 
Traffic Management Systems), ki je bil razvit na Japonskem. Ta sistem je načrtovan, da zagotovi 
optimalno, varno in učinkovito uporabo mestnih in medmestnih prometnic in prometnih sredstev. 
Zato so potrebna močna računalniška središča, ki imajo na voljo veliko ustrezno procesiranih 
podatkov o zastojih, nesrečah, delih na cesti, potovalnih časih, potrebnih prestopih ipd. in tako 
uporabnikom omogočajo odločitve z najmanj tveganja. Poleg tega obstajajo še drugi sistemi, ki so 
namenjeni bolj specifičnim nalogam (DRGS – iskanje najugodnejših poti, MOCS – podpora za 
upravljanje s tovornjaki, taksiji, PTPS – upravljanje javnega prometa idr.). V vseh primerih je sistem 
povezan v integralno celoto. 
 
Uporaba sistema ITS je mnogotera. Na Bledu predlagamo uvedbo: 
 
• integralnega sistema za nadzor in koordiniranje prometnega sistema (tekoči avtomobilski 

promet, parkiranje, običajni javni promet, ekološka vozila), 
• detekcije in napovedovanja razmer na cestah, parkiriščih, javnem prometu in ekoloških 

električnih vozilih, 
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• informiranja udeležencev v prometu glede razmer na cestah, zasednosti parkirišč, stanja na 
javnem prometu in vodenje v realnem času (tj. takojšnje obveščanje brez časovnega zamika).  

 
Udeleženci v prometu bodo o stanju in predlaganih rešitvah obveščeni prek spremenljive 
prometno-informativne signalizacije (portali nad cesto ali table ob cesti za javni promet na 
postajališčih), navigacijskih monitorjev v avtomobilih in prek dlančnikov.  
 
Tako bo npr. voznik osebnega avtomobila že v Lescah in Betinu seznanjen, da je z običajnim 
avtom mogoče priti le do južne in severne razbremenilne ceste. Hkrati bo seznanjen s tem, da je 
npr. v 2. etapi parkirišče ob pokopališču že zasedeno in da naj parkira na parkirišču na južnem 
delu severne razbremenilne ceste. Hkrati bo npr. tudi obveščen s katerim avtobusom ali drugim 
vozilom naj nadaljuje pot. 
 
Potnik javnega prometa bo na postajališču prek spremljave informativne signalizacije obveščan, 
kdaj vozijo vozila, čez koliko minut pride naslednje vozilo ter kje in kdaj so mogoči prestopi.  
 
Tako bo uporabnikom bistveno lažje uporabljati prometne usluge, ki so jim na voljo. 
 
Za to bo potrebno zgraditi središče za upravljanje s sistemom ITS in druge pripadajoče naprave. 
 

 
 
 
 
  

 
  
 

 

Slika 6.1:  Mikrovalovna tehnologija za štetje vozil na 
parkiriščih 

Slika 6.2:  Sistem videodetekcije na parkiriščih 
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Slika 6.3:  Obveščanje voznikov prek portalov Slika 6.4:  Obveščanje voznikov prek spremenljivega prometno 

informacijskega sistema 

 
 
 



 
 
 

KONCEPTNA ZASNOVA DOLGOROČNE UREDITVE PROMETA NA BLEDU – Končno poročilo 
Razvoj makroskopskega prometnega modela  

  

 

   35 
 

7. Razvoj makroskopskega prometnega modela 

7.1 Splošno 
 
Prometno vrednotenje je narejeno na makroskopski ravni. 
 
Makroskopska raven zajema celotno območje občine Bled. Makroskopski model v tej fazi vključuje 
modeliranje povprečnega celodnevnega prometa na delovni dan. 
 
Mikroskopska raven predstavlja podrobno vrednotenje in optimizacijo obravnavanih rešitev in bo 
predvidoma opravljena v nadaljevanju naloge. Mikroskopska simulacija bo vključevala turistični urni 
konici, ki bosta predhodno zmodelirani na makroskopski ravni.  
 
Prometne obremenitve so določene za vse vrste prometnih sredstev. Modeliran je torej: 
• potniški (osebni avto, javni promet, kolesarski in peš promet) in 
• cestni tovorni promet (lahka in težka tovorna vozila). 
 
Osnovno leto predstavlja leto 2010. 
 
Na makroskopski ravni je območje občine Bled in del občine Gorje9, ki je predmet modeliranja 
notranjega prometa, deljeno na 80 prometnih con (68 v občini Bled in 12 v občini Gorje). Ob tem je 
vključenih še 12 zunanjih con (priloga D1 v dodatku). Skupaj je torej 92 prometnih con. 
 
 
7.2 Makroskopsko modeliranje sedanjega prometa 
 
7.2.1 Splošno 
 
Prometni model na makroskopski ravni je izdelan po metodologiji: 
• notranji in zunanji potniški promet s sintetičnim 4-stopenjskim modelom,  
• zunanji cestni tovorni promet s sintetičnim 3-stopenjskim modelom. 
 
Matrike notranjega in zunanjega prometa so združene v celovite matrike vsega prometa. 
 
 
7.2.2 Notranji promet 
 
Potniški promet je modeliran z dezagregiranim 4-stopenjskim simultanim modelom VISUM 11.5, 
kjer sta modela VISEVA (za prometno povpraševanje) in VISUM (za prometno obremenjevanje) 
združeva v integralni model, ki je sestavni del programskega paketa PTV Vision. To je sodobno in 
trenutno eno najbolj naprednih orodij za izračun povpraševanja prometa in obremenjevanja 
prometnega omrežja. 
 
Modelirano je bilo povpraševanje za potniški promet. Z matrikami, ki so bile izid izračuna 
povpraševanja, je bilo omrežje obremenjeno naenkrat. 
 
4-stopenjski model ima naslednje glavne stopnje: 
• produkcija in atrakcija po conah, 
• distribucija, 

                                                           
9  Vključitev dela občine Gorje je nujna, saj sta območji močno povezani in soodvisni. 
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• izbira prometnega sredstva in  
• obremenjevanje. 
 
Prve tri stopnje skupaj imenujemo tudi povpraševanje. Te veljajo za potniški promet. Pri cestnem 
tovornem prometu povpraševanje predstavljata le prvi dve stopnji, kajti tam ni faze izbire 
prometnega sredstva. 
 
Gre torej za diferenciran in dezagregiran model, pri katerem izračun prvih treh faz poteka hkrati. 
Generacija je izračunana na podlagi izračuna izvorno-ciljnih skupin (namenov), robni pogoji so 
rešeni s sistemom n-linearnih enačb. Distribucija in izbira prometnega sredstva sta izračunani s 
stohastičnim modelom. Obremenjevanje je izvedeno s statično ravnotežno metodo. 
 
Zasnova modeliranja celotnega prometa 
 
Natančnejša obravnava resničnega prometnega stanja je mogoča le, če je poleg potniškega 
vključen tudi blagovni promet. Orodje VISUM 11.5 omogoča nadgradnjo potniškega prometa, da je 
v model podrobneje vključen tudi sistem parkiraj in se pelji (P+R), kar je uporabljeno tudi v tej 
študiji. 
 
Celoten postopek je združen v enotnem delovnem procesu: izračun izvorno-ciljnih matrik 
povpraševanja z uporabo modula EVA in obremenjevanje matrik z modulom VISUM. Izid računa 
povpraševanja so matrike povpraševanja, s katerimi se simultano obremenjuje omrežje. Vključene 
so bile tudi matrike zunanjega prometa. 
 
Struktura notranjega prometnega modela 
 
Notranji model potniškega prometa vključuje naslednjo vrsto prometnih sredstev: 
• osebni avto, 
• javni promet (vlak, linijski avtobus, peš), 
• parkiraj in se pelji (osebni avto, linijski avtobus, taksi), 
• kolo in  
• peš. 
 
Na osnovi postopka povpraševanja potniškega prometa v notranjem prometnem modelu, ki 
vključuje produkcijo in atrakcijo potovanj, distribucijo potovanj in izbiro prometnih sredstev ter 
povpraševanja zunanjega prometa po vrstah vozil, so oblikovane skupne matrike potovanj po 
vrstah vozil. 
 
Povpraševanje potniškega prometa 
 
Kot rečeno, matrike so določene s simultanim postopkom prvih treh stopenj. Najprej je bila sicer 
izračunana generacija, vendar je bila po fazi distribucije in izbire prometnega sredstva povratno 
korigirana glede na izide drugih dveh stopenj. Izidi faze povpraševanja so bile matrike, ki so bile 
osnova za obremenjevanje, a tudi obremenjevanje je povratno vplivalo na povpraševanje. 
 
Produkcija je izračunana po metodi homogenih izvorno-ciljnih skupin. Vključenih je 13 značilnih 
izvorno-ciljnih skupin oziroma namenov: dom-delo, dom-šola, dom-nakup, dom-prosti čas, dom-
ostalo, delo-dom, šola-dom, nakup-dom, prosti čas-dom, ostalo-dom, ležišče-parking, parking-
ležišče in drugo-drugo. 
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Uporabljeni generacijski faktorji, ki so prikazani v preglednici 7.1, so povzeti iz prometne študije 
Slovenije10. Podatki izhajajo iz ankete po gospodinjstvih, ki je bila leta 1999 na ravni vse države 
narejena po naročilu Direkcije Republike Slovenije za ceste in ankete, ki je bila leta 2003 po 
naročilu Mestne občine Ljubljana narejena na območju širše ljubljanske regije. Vključeni so 
podatki, ki ustrezajo območju Bleda. 

 

Slika 7.1:  Stopnje in soodvisnosti modela 
 
Poleg generacijskih faktorjev podlago za izračun generacij predstavljajo tudi socio-ekonomski 
podatki po conah, in sicer: število prebivalcev, zaposlenih po sektorjih, kvadratura prodajnih 
površin, število šolarjev, število šolskih mest, število ležišč in ali zadevna oseba ima na voljo 
osebni avto ali ne. 
 
Potovanja vezana na delo imajo trde robne pogoje (dvakrat omejene), drugi nameni pa mehke 
(enkrat omejene). To se pravi, je atrakcija zadnjih odvisna tudi od ugodnosti prometnega položaja 
oziroma dostopnosti. 
 
Atrakcija je v prvem koraku določena v razmerju vseh delovnih mest, delovnih mest v terciarnem 
sektorju, kvadrature prodajnih površin, prebivalcev in številu ležišč. Pač odvisno od namena 
potovanja. 
 
Preglednica 7.1:  Število potovanj na zadevno osebo na delovni dan, leto 2010 
 

     

št. potovanj/zadevno 
osebo/delovni dan 

dom delo šola nakup prosti čas ležišče parkirišče ostalo
p zap oš sš vš p p   p

     
dom p  0,706 0,855 0,766 0,514 0,130 0,196   0,217

     
delo zap 0,486   

     

šola 
oš 0,688   
sš 0,593   
vš 0,456   

     
nakup p 0,159   

     
prosti čas p 0,209   

     
ležišče    0,200 

     
parkirišče   0,200  

     
ostalo p 0,195   0,377

     
 
 

                                                           
10  PRIMOS – Razvoj integralnega prometnega modela Slovenije, PNZ, 2011. 
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Zadevna oseba: 
p … prebivalci 
zap … zaposleni 
oš … šolarji 
sš … dijaki 
vš … študenti 

 
 

 

 
 

Slika 7.2:  Verjetnostne funkcije upora za različna prometna sredstva 
 
Distribucija in izbira prometnega sredstva sta določeni s simultanim modelom EVA. Gre za 
verjetnostne funkcije upora, ki so drugačne za različne izvorno-ciljne skupine, za različna prometna 
sredstva in za različne vrste upora. Te funkcije (poleg atrakcij) določajo, kateri cilj bo izbran z 
določenim prometnim sredstvom. Kot upor je v našem primeru upoštevan povprečni potovalni čas.  
 
Obremenjevanje 
 
Cestni motorni promet je obremenjevan z multimodalnim modelom po stohastični metodi učnega 
procesa. Hkrati se obremenjuje osebni motorni in tovorni promet. Upoštevana je BPR funkcija 
obremenitev-zamuda. Integralno je vključen račun prepustnosti križišč. Prepustnost je računana po 
metodi HCM 2000 (modul ICA), ki je optimirana ob vsaki iteraciji. Tako je promet bolj realno 
razporejen po omrežju. Kolesarski in peš promet sta obremenjevana z istim modelom. Javni pa po 
metodi voznih redov.  
 
 
7.2.3 Zunanji promet 
 
Zunanji promet temelji na podatkih že navedeneg Integralnega prometnega modela Republike 
Slovenije. 
 
Ciljno-izvorna potovanja proti občini Bled so bila razporejena glede na atrakcijo con. Tudi ta 
potovanja so bila obravnavana v enoti celodnevni promet na delovni dan. 
 
Struktura prometnega modela 
 
Model zunanjega prometa vključuje vrsto vozil: 
• osebni avto, 
• javni promet (vlak, linijski avtobus), 
• parkiraj in se pelji (osebni avto, linijski avtobus, taksi), 
• tovornjak. 
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Povpraševanje cestnega tovornega prometa  
 
Podobno kot pri potniškem prometu, tudi tu obstaja soodvisnost med povpraševanjem in 
obremenjevanjem. Izidi povpraševanja so vhodni podatki za obremenjevanje, toda ti spet povratno 
vplivajo na povpraševanje. 
 
Generacija vključuje izračun izvornih in ciljnih prometnih količin. Tu so določene tri vrste izvorno-
ciljnih skupin: začetne, vmesne in končne poti v krogotoku tega prometa. Podlaga za izračun 
produkcij so vsa delovna mesta, delovna mesta v primarnem in sekundarnem sektorju ter delovna 
mesta v terciarnem sektorju. Podlaga za izračun atrakcij so delovna mesta v primarnem in 
sekundarnem sektorju, delovna mesta v terciarnem sektorju, kvadratura prodajnih površin in število 
prebivalcev. Ker ni domačih generacijskih faktorjev za poslovni oziroma blagovni promet, je bil 
uporabljen tisti tip nemških, ki približno ustreza našim razmeram. 
 
 
7.2.4 Kalibracija 
 
Generacijski faktorji izhajajo iz navedene ankete po gospodinjstvih. Na osnovi kontrole prometnih 
obremenitev na omrežju so območja s specifično vrednostjo generacijskih faktorjev točneje 
določena.  
 
Krivulje, ki predstavljajo funkcije upora, morajo biti prilagojene specifičnim razmeram, torej morajo 
biti kalibrirane. Kalibrirajo se parametri krivulj vseh izvorno-ciljnih skupin in vseh prometnih 
sredstev. Kalibrira se lahko različne kazalnike upora (potovalni čas, razpoložljivost parkirišč, …) ali 
posamezne elemente upora (hitrost na odseku ceste, dostopni čas, kapaciteta parkirišča, prestopni 
čas med prevoznimi sredstvi itd.). Pač odvisno od kompleksnosti pristopa in od tega, kakšne 
podatke imamo na voljo. Lahko se kalibrira na povprečne vrednosti kazalcev upora, na njihovo 
razporeditev po razredih in na matrike potovanj po prometnih sredstvih.  
 
Ker so bili na voljo podatki o povprečnih potovalnih časih in o distribuciji potovalnih časov po 
izvorno-ciljnih skupinah in prometnih sredstvih, je bila kalibracija za potniški ter tovorni promet 
narejena na ta dva kazalnika upora.  
 
Po posebnem postopku so bile modelske vrednosti distribucije in izbire prometnega sredstva za 
vse izvorno-ciljne skupine in vsa prometna sredstva iterativno prilagojene anketnim. Postopek 
minimizacije razlik je potekal toliko časa, da je bila dosežena sprejemljiva prilagojenost. 
 
Tudi BPR funkcija obremenitev-zamuda je bila prilagojena specifičnim blejskim razmeram. 
Namesto enotne funkcije za vse vrste cest so bile uporabljene različne funkcije, in sicer tako, da na 
cestah nižjega reda pride do zmanjšanja hitrosti pri manjši vrednosti V/C kot pri cestah višjega 
reda. V fazi validacije se je ta stratifikacija pokazala kot koristna, saj so bili rezultati tako realnejši, 
zato so bile v modelu upoštevane tako prilagojene funkcije. 
 
 
7.2.5 Validacija 
 
Validacija, torej dokaz ustreznosti modela, je narejena po mednarodnih merilih. Gre za analizo 
ujemanja modelskih in števnih prometnih tokov za leto 2010. Analizirani so tokovi avtomobilskega 
in tovornega prometa skupaj na širšem območju obdelave.  
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Za določitev zunanjega prometa ter kalibracijo in validacijo modela so bili uporabljeni podatki 18 
državnih avtomatskih števcev in rezultati enega ročnega štetja na števnem mestu 236 Krnica.11  
Podrobnejša validacija bo lahko narejena, ko bodo (v 2. fazi izdelave naloge) na voljo števni 
podatki po križiščih. 
 
Preglednica 7.2:  Seznam državnih števcev, DRSC 

     
zap. št. števno mesto 

      
1 109 Bled 
2 110 Bohinjska Bela 
3 190 Bled jezero 
4 235 Spodnje Gorje 
5 236* Krnica 
6 241 Kočna 
7 250 Kamna Gorica 
8 530 Jesenice zahod 
9 531 SL Javornik 

10 557 Vrba 
11 603 Moste pri Žirovnici 
12 632 Radovljica 
13 646 Lipce AC 
14 673 MP Karavanke 
15 697 Radovljica 2 
16 707 Dobro Polje 
17 810 Priklj. Lesce-Jesenice
18 811 Priklj. Lesce-Kranj 
19 2201 Lesce AC 

      
 

* ročno štetje 
 
Drugih števnih podatkov motornega prometa in podatkov o potnikih na javnih prevozih trenutno 
prav tako še ni na voljo. Zato je bil v tej fazi naloge model le grobo validiran. 
 
V okviru nadaljevanja te študije naj bi bile opravljene terenske raziskave na območju celotne 
občine Bled. Vključevale bi 16-urno štetje prometa ter tudi štetje potnikov na postajah javnega 
prometa in analizo parkirnih možnosti in potreb na Bledu. 
 
Ustreznost modela je analizirana na generalni in podrobni ravni. Preveritev je narejena po petih 
postopkih: 
• z analizo prometnega dela, 
• s korelacijsko analizo, 
• z analizo relativnega standardnega odklona RMSE, 
• s statistično analizo indeksa GEH po vseh odsekih, 
• s statistično analizo dovoljenih odstopanj v odvisnosti od količine prometa (tretji kriterij 

DMRB), tudi po vseh odsekih. 
 
Ameriška agencija za varstvo okolja Environmental Protection Agency (EPA) je ugotovila, da 
modelirano prometno delo širšega območja ne sme za več kot 3 % odstopati od opazovane 
vrednosti. 
 
Ameriški Montana Department of Transportation priporoča, naj relativni standardni odklon (RMSE) 
modelskih in merjenih vrednosti ne znaša več kot 30 %. 
 
Angleški Department for Transport v svojem priročniku Design Manual for Roads and Bridges 
(DMRB) priporoča tri metode za oceno ustreznosti prometnega modela.  
                                                           
11  Promet 2010, DRSC. 
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S faktorjem korelacije preverimo, kako se količina prometa prilagaja resničnemu stanju, ki ga 
predstavlja štetje. Faktor korelacije 1 pomeni popolno ujemanje. V širših območjih so sprejemljivi 
faktorji v razponu 0,90–1,00.  
 
Statistična metoda GEH12 je oblika χ2 testa, ki vključuje tako absolutne kot relativne napake: 
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PTm … prometni tokovi modela, 
PTš  … prometni tokovi štetja. 
 
Priporočene smernice so, da naj 85 % posameznih prometnih tokov ne bi imelo večje vrednosti 
indeksa GEH kot 5. 
 
Tudi po tretjem kriteriju naj bi na največ 15 % odsekov modelske vrednosti odstopale od števnih, in 
sicer: 
• za tokove manjše kot 700 vozil/h sme biti razlika največ 100 vozil/h, 
• za tokove velikosti 700–2.700 vozil/h sme biti razlika največ 15 %, 
• za tokove večje od 2.700 vozil/h sme biti razlika največ 400 vozil/h. 
 
V mednarodnih strokovnih krogih je doseženo soglasje, da merila GEH in 3. kriterij DMRB, ki 
izhajajo iz angleškega priročnika DMRB, niso neposredno sprejemljiva za kompleksne sintetične 
strateške modele. Pri strateških modelih, kakršen je ta 4-stopenjski model, takšna natančnost kot 
jo zahteva DMRB ni niti potrebna. Tako kot vidimo v naslednjih preglednicah, so priporočene 
vrednosti vseeno dosežene. 
 
Primerjava je narejena na 42 primerjalnih mestih. V naslednjih preglednicah in slikah je prikazana 
statistična analiza ujemanja modelskih in števnih vrednosti. Podroben prikaz ujemanja po vseh 
odsekih je predstavljen v dodatku 3. 
 
Celodnevni promet na delovni dan 
 
Preglednica 7.3:  Statistična analiza ujemanja modelskih in števnih podatkov, celodnevni promet 

na delovni dan, leto 2010 
 
 izračun kriterij ustreznost
 
odstopanje prometnega dela VMT [%] 0 % < 3 % da
odstopanje prometnega dela VHT [%] 0 % < 3 % da
korelacijski koeficient 1,00 > 0,95 da
RMSE 0 % < 30 % da
število odsekov po smereh 42 - -
število odsekov z GEH < 5 42 - -
delež odsekov z GEH < 5 [%] 100 % > 85 % da
število odsekov z DMRB = OK 42 - -
delež odsekov z DMRB = OK [%] 100 % > 85 % da
standardna deviacija [vozil/uro] 1 - -
povprečna deviacija 0 % - -
 

 

                                                           
12  GEH je statistična enačba, ki se v prometnem modeliranju in napovedovanju uporablja pri primerjanju dveh vrst prometnih 

obremenitev. Leta 1970 jo je iznašel Geoffrey E. Havers, ko je kot prometni planer delal v Londonu. 
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Iz preglednice vidimo, da model ustreza po vseh kriterijih. Podrobneje je validacija 
makroskopskega prometnega modela, ki ustreza tej fazi naloge, prikazana v dodatku 3. 
 

 
 

Slika 7.3:  Korelacija števnih in modelskih prometnih obremenitev, vsa vozila, celodnevni promet na povprečen delovni dan, leto 2010 
 
 
7.2.6 Izidi analize sedanjega stanja 
 
Analiza sedanjega stanja se nanaša na leto 2010 in celotno območje občine Bled. 
 
Največ prometa je bilo na regionalni cesti I. reda, ki prihaja v občino s smeri Lesc in poteka vse do 
Bohinja. V občini ni cest višjih kategorij. Najbolj obremenjen odsek je bil odsek R1-209/1088 
Lesce–Bled, kjer bilo na povprečni delovni dan približno 20.500 vozil. 
 
Precej prometa je bilo tudi na naslednjem odseku, tj. R1/209/1089 Bled–Soteska, okoli 7.000 vozil 
ter malo manj na regionalni cesti III. reda, R3-634/1094, ki povezuje občini Bled in Gorje. 
 
Na osnovi globalne ocene prepustnosti je ugotovoljeno, da so vse ceste obremenjene pod mejo 
zmogljivosti, vendar vemo, da v prometnih konicah prihaja do zastojev.  
 
Kot je bilo že v prejšnjih poglavjih omenjeno, največjo težavo glede prepustnosti predstavljajo 
premajhna prepustnost križišča Ljubljanska–Prešernova cesta in deloma križišča Ljubljanska–
Ribenska cesta. Težavno je tudi vključevanje s stranskih cest in priključkov na Ljubljansko cesto.  
 
Prometne obremenitve sedanjega stanja so za vsa vozila skupaj prikazane na prilogi 18. 
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8. Sklep 

Bled je v občutljivem alpskem prostoru, ki je še posebej ranljiv na negativne vplive prometa in 
druge onesnaževalce okolja. Zato obravnava blejskih prometnih težav zahteva specifičen pristop, 
značilen za visoko vreden alpski prostor in razvoj visokokakovostnega turizma.  
 
Danes se na Bledu soočamo z mnogimi prometnimi težavami: dostop do Bleda je otežen, jezerska 
obala je obremenjena z motornim prometom, hrup, onesnaženje zraka in slabša prometna varnost 
povzročajo slabše bivalne razmere za prebivalce in niso skladne z razvojem turizma, cestne ožine 
onemogočajo normalno odvijanje prometa, težave s parkiranjem, slabo urejen javni promet ter 
neurejene kolesarske in pešpoti.  
 
Ohranjanje in izboljšanje bivalnih razmer tako za domačine kot goste zahteva t.i. trajnostni pristop, 
ki se v občutljivem alpskem prostoru uresničuje na dva načina: 
• z zapiranjem najbolj občutljivih območij za običajni motorni promet in  
• s pospeševanjem t.i. mehke mobilnosti. 

 
Takšna ureditev, ki jo sestavlja sedem soodvisnih ukrepov, je predlagana tudi na Bledu: 
 
1. Izgradnja državnih razbremenilnih in pripapadajočih povezovalnih cest. 
2. Postopna izločitev motornega prometa iz mestnega območja in njihova nadomestitev z 

električnimi in nemotoriziranimi vozili. 
3. V osrednjem območju Bleda se zmanjša število parkirišč in poveča na mestnem obrobju. 
4. V naseljih se motorni promet umiri in cestna površina preuredi (tlakovanje). 
5. Preuredi se javni promet. 
6. Uredi se kolesarske in peš poti. 
7. Uvede se ITS (Inteligentni transportni sistem). 
 
Izgradnja obvoznic naj bi potekala v dveh fazah. V 1. fazi se zgradi južna razbremenilna cesta in 
del severne razbremenilne ceste. V končni fazi se zgradi še drugi del severne razbemenilne ceste, 
ki je zasnovana v dveh različicah. Vrednotenje in izbira najustreznejše bo opravljeno v drugem delu 
naloge.  
 
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 s električnimi ali hibridnimi vozili bo potekalo postopoma od jezera navzven, 
in sicer v treh etapah.  
 
Iz neposredne bližine jezerske obale se parkirišča izloči, v osrednjem mestnem parku pa bistveno 
zmanjša. Zgradi se dodatna parkirišča ob pokopališču in stadionu, zlasti pa ob severni in južni 
razbremenilni cesti.  
 
Izgradnja razbremenilnih cest bo omogočila izločitev in umiritev prometa v območju  znotraj obroča 
razbremenilnih cest. Umiritev prometa v območju ožin bi bila sicer potrebna in smiselna že pred 
izgradnjo obovznic.  
 
Javni promet se postopoma preuredi. V kasnejšem obdobju se avtobusno postajo preseli k 
južnemu robu severne razbremenilne ceste. Primestni in mestni javni promet se v kasnejši fazi 
uredi z manjšimi električnimi avtobusi. V končni fazi običjajni avtobusi lahko vozijo samo po severni 
in južni razbremenilni cesti.  
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Uredi se kolesarske in pešpoti. Ob Ljubljanski cesti in ob severni razbremenilni cesti se zgradi 
samostojno kolesarsko in peš površino, sicer pa se znotraj obroča razbremenilnih cest kolesarski 
promet v glavnem uredi po mešani vozni površini, saj bo tam avtomobilski promet močno umirjen.  
 
Nadzor nad delovanjem integralnega blejskega prometnega sistema, zasedenostjo parkirišč, 
obveščanje o omejitvah motornega prometa in možnostih prestopov na druga prometna sredstva, 
o voznih redih in drugo bo zagotovljeno z uvedbo sistema ITS.  
 
Z uresničitvijo vseh teh ukrepov se bodo bivalne in delovne razmere na Bledu bistveno izboljšale, 
stacionarni turizem se bo okrepil, enodnevni pa zmanjšal. To bo pripomoglo tudi k uspešnejšemu 
blejskemu gospodarjenju. 
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9. Predlog nadaljevanja naloge 

V nadaljevanju naloge je potrebno izvesti terenske raziskave, razviti makroskopski prometni model 
še za dve urni konici, izdelati dokončno validacijo modela in narediti verodostojne napovedi 
prometa, poleg tega razviti še mikroskopski prometni model za obe urni konici in opraviti podrobno 
vrednotenje različic.  
 
Potrebne so terenske raziskave: 
- štetje prometa v križiščih in presekih, 
- štetje prometa na postajah javnega prometa in 
- analiza parkirnih potreb.  
 
Makroskopski prometni model je že razvit za celodnevni promet na delovni dan, a ne do konca 
validiran, ker ni bilo na voljo podrobnejših števnih podatkov. V nadaljevanju je potrebno model 
razviti še za dve urni konici v turistični sezoni in opraviti dokončno validacijo modela. Na tej osnovi 
se izdela verodostojno napoved prometa za leto 2030.  
 
Za ožje območje Bleda se razvije mikroskopski prometni model za obe urni konici, ki bo 
predstavljal osnovo za vrednotenje različic in dimenzioniranje in optimiranje križišč in drugih 
elementov načrtovanega prometnega sistema.  
 
Potrebno bo opraviti vrednotenje različic, in sicer prometno, okoljsko in ekonomsko vrednotenje ter 
na tej osnovi izbrati najustreznejšo rešitev.  
 
Vrednotenje bo opravljeno na način, ki je sprejemljiv tudi za pridobitev denarnih sredstev iz 
evropskih skladov.  
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parkirišča v lasti hotelskih obratov

Sedanje stanje, leto 2010

Jezerska skleda - vzhod

2.1

Legenda:
parkirišča v lasti Občine Bled

Jezerska skleda - vzhod
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parkirišča v lasti hotelskih obratov

Sedanje stanje, leto 2010

Jezerska skleda - zahod & jug

2.2

Legenda:
parkirišča v lasti Občine Bled

Jezerska skleda - zahod & jug
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Prihodnje stanje
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Legenda:
parkirišče - ekološka vozila
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Končna faza
Različica 2
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Preglednica 1:  Socio-ekonomski podatki po conah za leto 2010 
 

 
  

prometna 
cona

število 
prebivalcev

število 
zaposlenih

število 
vseh 

delovnih 
mest

št. delovnih 
mest v 

sekundarnem 
sektorju

št. delovnih 
mest v 

terciarnem 
sektorju

št. delovnih 
mest v 

kvartarnem 
sektorju

prodajne 
površine 

[m2]

turistične 
kapacitete 

[število 
ležišč]

število 
osnovnošolcev

št. vpisnih 
mest za 

osnovnošolce
število 

srednješolcev

št. vpisnih 
mest za 

srednješolce
število 

študentov

št. vpisnih 
mest za 

študente
1 0 0 1 0 1 0 0 21 0 0 0 0 0 0
2 55 21 102 8 51 43 35 397 4 0 2 0 3 0
3 47 18 94 14 26 54 0 3 3 0 2 0 3 0
4 0 0 262 0 221 41 119 712 0 0 0 0 0 0
5 44 17 63 1 58 4 35 394 3 0 2 0 2 0
6 27 10 369 18 344 7 284 1.904 2 0 1 0 2 0
7 8 3 71 0 71 0 39 244 1 0 0 0 0 0
8 121 46 36 12 22 2 12 36 60 0 67 0 24 0
9 220 84 47 5 39 3 0 69 15 0 9 0 12 0

10 15 6 12 7 4 1 0 6 1 0 1 0 1 0
11 0 0 7 0 6 1 5 1.123 0 0 0 0 0 0
12 43 16 7 0 7 0 1 9 3 0 2 0 2 0
13 90 34 26 14 12 0 7 21 6 0 4 0 5 0
14 93 36 89 76 12 1 0 0 7 0 4 0 5 0
15 180 69 9 3 5 1 0 21 13 0 8 0 10 0
16 79 30 35 0 33 2 0 12 6 0 3 0 4 0
17 63 24 10 6 3 1 0 0 4 0 3 0 4 0
18 70 27 7 1 4 2 0 9 5 0 3 0 4 0
19 10 4 5 0 4 1 0 257 1 0 0 0 1 0
20 76 29 85 2 7 76 0 18 5 677 3 0 22 0
21 120 46 108 0 26 82 9 15 8 0 5 0 7 535
22 140 54 60 5 50 5 0 57 10 0 6 0 8 0
23 14 5 36 0 0 36 0 12 1 0 1 0 1 0
24 177 68 17 4 12 1 3 9 12 0 7 0 10 0
25 126 48 18 5 12 1 0 0 9 0 5 0 7 0
26 236 90 27 5 19 3 1 9 17 0 10 0 13 0
27 580 222 20 5 13 2 0 30 41 0 25 0 33 0
28 57 22 3 2 0 1 0 3 4 0 2 0 3 0
29 349 134 27 2 23 2 3 48 24 0 15 0 20 0
30 28 11 1 0 0 1 0 27 2 0 1 0 2 0
31 216 83 11 2 8 1 1 12 15 0 9 0 12 0
32 143 55 17 7 7 3 0 9 10 0 6 0 8 0
33 297 114 31 9 18 4 0 12 21 0 13 0 17 0
34 118 45 3 0 2 1 0 15 8 0 5 0 7 0
35 91 35 11 4 7 0 0 6 6 0 4 0 5 0
36 161 62 79 60 16 3 0 0 11 0 7 0 9 0
37 334 128 46 26 18 2 0 12 23 0 14 0 19 0
38 145 56 326 320 4 2 0 3 10 0 6 0 8 0
39 31 12 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0
40 1 0 77 75 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41 105 40 13 2 9 2 0 6 7 0 4 0 6 0
42 56 21 7 1 5 1 0 6 4 0 2 0 3 0
43 9 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0
44 16 6 233 137 44 52 0 0 1 0 1 0 1 0
45 285 109 29 11 15 3 2 6 20 0 12 0 16 0
46 153 59 16 1 12 3 0 6 11 0 6 0 9 0
47 269 103 36 19 16 1 1 9 19 0 11 0 15 0
48 29 11 5 2 3 0 1 6 2 0 1 0 2 0
49 205 78 18 1 15 2 0 3 14 0 9 0 12 0
50 298 114 73 10 58 5 35 39 21 0 13 0 17 0
51 1 0 1 0 1 0 0 72 0 0 0 0 0 0
52 50 19 7 6 0 1 0 3 4 0 2 0 3 0
53 149 57 11 2 8 1 0 6 10 0 6 0 8 0
54 111 42 105 1 7 97 0 0 8 0 5 0 6 0
55 76 29 28 25 3 0 0 3 5 0 3 0 4 0
56 17 7 1 0 1 0 0 30 1 0 1 0 1 0
57 19 7 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
58 350 134 25 12 11 2 0 27 25 0 15 0 20 0
59 51 20 6 0 6 0 2 15 4 0 2 0 3 0
60 199 76 12 2 10 0 0 3 14 0 8 0 11 0
61 34 13 502 298 199 5 0 0 2 0 1 0 2 0
62 243 93 15 4 10 1 0 12 17 0 10 0 14 0
63 117 45 27 1 26 0 15 9 8 0 5 0 7 0
64 170 65 11 4 5 2 0 9 12 0 7 0 10 0
65 161 62 13 4 6 3 0 0 11 0 7 0 9 0
66 355 136 58 18 36 4 0 18 25 0 15 0 20 0
67 272 104 17 5 12 0 1 3 19 0 12 0 15 0
68 235 90 22 11 10 1 1 9 16 0 10 0 13 0
69 166 24 17 6 7 4 2 3 33 0 20 0 27 0
70 193 28 12 9 1 2 0 3 38 0 23 0 31 0
71 835 120 175 109 61 5 35 18 166 0 100 0 134 0
72 209 30 22 18 4 0 0 12 42 0 25 0 34 0
73 297 43 72 6 24 42 1 3 59 288 36 0 48 0
74 264 38 24 19 4 1 1 18 52 0 32 0 42 0
75 77 11 1 0 0 1 0 3 15 0 9 0 12 0
76 523 75 44 17 26 1 0 24 104 0 63 0 84 0
77 377 54 96 30 31 35 0 12 75 0 45 0 60 0
78 45 6 1 0 1 0 0 3 9 0 5 0 7 0
79 37 5 3 0 2 1 0 69 7 0 4 0 6 0
80 27 4 1 1 0 0 0 42 5 0 3 0 4 0

skupaj 11.690 3.745 4.018 1.493 1.856 669 651 6.048 1.260 965 790 0 1.013 535
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Preglednica 2:  Validacija makroskopskega modela, celodnevni promet na delovni dan, leto 
2010, VSA VOZILA 

 

 

štetje model izračun kriterij ustreznost
vozil/dan vozil/dan vozil/dan % 0% < 3% OK

585385857 0 10132 10134 2 0 0 1 0% < 3% OK
710489971 1 10168 10169 1 0 0 1 100% > 0,95 OK
710489971 0 10182 10183 1 0 0 1 0% < 30% OK
711533354 1 9831 9832 1 0 0 1 42 - -
717947082 0 1181 1181 0 0 0 1 42 - -
717947082 1 1086 1086 0 0 0 1 100% > 85% OK
717948514 0 871 872 1 0 0 1 42 - -
717948514 1 1247 1248 1 0 0 1 100% > 85% OK
717948641 0 7868 7868 0 0 0 1 71% - -
717948641 1 7694 7694 0 0 0 1 0% - -
717949641 0 3551 3553 2 0 0 1
717949641 1 3328 3329 1 0 0 1 *     upoštevani so odseki oz. smeri, na katerih je bilo prešteto vsaj eno vozilo
717949686 0 3315 3316 1 0 0 1 **   po priporočilu Department for Transport1 mora biti delež odsekov z GEH < 5 večje od 85 % 
717949686 1 3916 3917 1 0 0 1
717953782 0 3543 3544 1 0 0 1
717953782 1 3801 3801 0 0 0 1
717954537 0 1816 1817 1 0 0 1
717954537 1 1548 1549 1 0 0 1
717954540 0 1281 1282 1 0 0 1
717954540 0 1281 1282 1 0 0 1
717954544 1 1476 1477 1 0 0 1
717954544 0 1475 1476 1 0 0 1
717954556 1 11784 11785 1 0 0 1
717954557 1 11671 11673 2 0 0 1
717954584 1 3077 3079 2 0 0 1
717954585 0 4918 4919 1 0 0 1
717954586 1 3358 3359 1 0 0 1
717954587 0 5009 5011 2 0 0 1
717954601 1 3204 3205 1 0 0 1
717954601 0 3211 3212 1 0 0 1
717954606 1 2849 2850 1 0 0 1
717954606 0 2649 2650 1 0 0 1
717954677 1 3199 3200 1 0 0 1
717954677 0 2912 2912 0 0 0 1
717954686 1 566 567 1 0 0 1
717954686 0 437 438 1 0 0 1
717954695 1 1945 1947 2 0 0 1
717954695 0 1911 1912 1 0 0 1
717954809 1 93 94 1 -1 0 1
717954809 0 92 92 0 0 0 1
717954811 1 3306 3306 0 0 0 1
717954811 0 3451 3451 0 0 0 1

STATISTIČNA ANALIZA
odstopanje prometnega dela VMT [%]

številka 
odseka smer

razlika
GEH tretji kriterij 

DMRB

število odsekov z GEH < 5**
delež odsekov z GEH < 5 [%]

RMSE
število odsekov po smereh*

odstopanje prometnega dela VHT [%]
korelacijski koeficient

*** delež odsekov z indikatorjem po 3. kriteriju smernic DMRB1 (=1) mora biti večji od 85 %
1      Department for Transport, Design Manual for Roads and Bridges, 1991

standardna deviacija [vozil/dan]
povprečna deviacija 

število odsekov z DMRB = OK1***
delež odsekov z DMRB = OK1 [%]



Počitniške hiše in stanovanja
Objekti s počitniško rabo
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objekt s počitniško rabo
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občinska meja
celinska voda
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Legenda:
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Legenda:
državna cesta
številka odseka
dolžina odseka

R3-634/1094
6,2 km

občinska meja
celinska voda

Državno cestno omrežje
Sedanje stanje
Oznaka in značilnosti odsekov cest
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občinska meja
celinska voda
številka odsekaR3-634/1094

asfaltni beton
površinska prevleka
makadam

Legenda:
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občinska meja
celinska voda
številka odsekaR3-634/1094

od 6,0 m do 6,9 m
od 7,0 m do 8,9 m
nad 9,0 m

Legenda:
do 4,9 m
od 5,0 m do 5,9 m
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občinska meja
celinska voda
številka odsekaR3-634/1094
do 2 %

do 6 %
do 4 %

Legenda:
nad 8 %
do 8 %
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