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Izvleþek
Naþrtovanje trajnostnega prometnega omrežja v obþini Bled
Pred tridesetimi leti so se zaþeli izdelovati prvi naþrti z namenom ureditve prometa na obmoþju
obþine Bled. Predvsem je šlo za vprašanje južne in severne obvoznice, ki naj bi Bled razbremenili
prometa. Takšno razmišljanje ni v skladu z dokazi v praksi in najnovejšimi znanstvenimi dognanji, saj
razbremenitev cest dosežemo le s prehodom na bolj trajnostne oblike mobilnosti v kombinaciji z
multimodalnostjo. Lokacijski naþrt za gradnjo je bil sicer sprejet, vendar kljub temu še danes ni prišlo
do njegove izvedbe, predvsem zaradi nasprotovanja dela lokalnega prebivalstva in pomanjkanja
državnih sredstev. Zakljuþna seminarska naloga predstavlja netrajnostnost reševanja prometnih
problemov z obvoznicami. Hkrati predstavlja druge rešitve, ki jih vidi predvsem v izboljšanju razmer
za pešaþenje in kolesarjenje in javni prometni ureditvi. Izdelan je koncept te ureditve, ki je tudi podprt
s primeri dobre prakse iz devetih Švicarskih turistiþnih vasi, ki veljajo za vasi brez avtomobila.
Poudarek je predvsem na združevanju teorije s prakso. Vkljuþen je tudi širši pogled na obmoþje, ki
sem ga dosegla s prouþitvijo vzorþnih obþin Gorenjske v okviru projekta Mobilnost na Gorenjskem.
Kljuþne besede: Bled, trajnostni razvoj, turizem, prometno omrežje, podeželje
ϭ


Abstract
Planning of a sustainable transport system in the Municipality of Bled
Thirty years ago the first traffic plans were made in the municipality of Bled. It was mainly a question
of the southern and northern bypass, which would relieve the traffic infrastructure in Bled. A detailed
plan for their construction was adopted but was never realized. This Term paper presents the
ineffectiveness of such solutions. For this reason it presents other solutions, especially a sustainable
transport option. The concept of this regulation is elaborated and supported by examples from other
parts of Slovenia and nine Swiss tourist villages, which are known as car-free villages. The emphasis
is on combining theoretical knowledge with practical experiences. Also a broader view on the area is
included with the researching of examples in other Upper Carniola municipalities.
Key words: planning of a sustainable transport system, sustainable tourism, countryside preservation,
nature conservation
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Uvod
Namen zakljuþne seminarske naloge je prouþitev sedanjega stanja in funkcioniranja prometnega
omrežja v obþini Bled, analiza prednosti in slabosti gradnje obvoznic v obþini Bled s pomoþjo
terenskega dela in na podlagi zbranih statistiþnih informacij za obmoþje Bleda in Gorenjske in
narediti koncept trajnostne prometne ureditve v obþini Bled.
Cilj je narediti podlago za naþrt trajnostne prometne ureditve v obþini Bled, ki bo uporabna tudi v
praksi.
Hipoteza te naloge je naslednja: Gradnja obvoznic je v mnogih pogledih ne-trajnosten ukrep za
reševanje prometne problematike, saj pospešuje uporabo omejenih neobnovljivih virov energije
(pospešuje prevoz z motornimi vozili), v primeru zadolževanja pospešuje zadolževanje (kopiþenje
zadolževanja pa vodi v gospodarski propad), uniþuje vasi in skupnosti (propadanje socialnega kapitala
– izguba socialnega vidika trajnostnega razvoja), prepreþuje potrebno varþevanje ter degradira
naravno pokrajino (uniþevanje obstojeþih ekosistemov ter naravnega ravnovesja – invazivne vrste).
Naþin dela je kabinetni (pregledovanje in analiziranje obstojeþih naþrtov, analiza vprašalnikov z
odgovori obþin, raznovrstna knjižna in internetna literatura ter izvedba mehanske analize prsti v
laboratoriju) in terenski (pogovor z domaþini in drugimi strokovnjaki, pregled predvidenih tras
obvoznic na terenu ter izkop dveh profilov prsti in odvzem vzorcev prsti za mehansko analizo prsti).
Dosedanjih raziskav na to tematiko ni veliko. Obstajajo naþrti gradnje obvoznic, ki zajemajo tri
glavne variante in tudi veþ podvariant, vendar njihova ustreznost še ni bila prouþena. Najveþ
raziskovalnega dela, ki je zajemalo predvsem podroþje ocenjevanja þim veþje ustreznosti lokacij
naþrtovanih variant obvoznic, je do sedaj opravila Urbanistiþno-arhitekturna delavnica, ki je bila na
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Bledu organizirana leta 2008. Za rešitev vasi Mlino in bližnjih zaselkov pa je najveþ storil g. Žerovc
(s podporo krajanov Mlina), ki je naredil naþrt za veliko bolj trajnostno varianto južne razbremenilne
ceste, saj zajema tako vidik tamkajšnjega prebivalstva, kot tudi turistiþnega in ekološkega. Z vsem
tem pa seveda tudi ekonomskega.
Uporabila sem raznovrstne vire in literaturo, ki zajema tako razliþne prostorske naþrte, razliþne
spletne strani, knjige; do virov, do katerih sem prišla s terenskim delom.

1. Trajnostno naþrtovanje prometa
Trajnostno naþrtovanje prometa je oblika prometnega naþrtovanja, ki se zaveda tudi okoljskih in
socialnih vplivov prometa. S tem izhaja iz spoznanja, da so pozitivni ekonomski vplivi prometa
gotova posledica prej naštetih vplivov. V pripravo izvedbenega naþrta so vkljuþeni deležniki, ki se
ukvarjajo z mobilnostjo, kot tudi lokalno prebivalstvo, kar je kljuþna znaþilnost, po kateri se
trajnostno prometno naþrtovanje loþi od starega, ne trajnostnega naþrtovanja. Kajti, þe prebivalstvo ni
vkljuþeno, to pomeni neupoštevanje socialnega in okoljskega vidika prostora, ki pa sta za trajnostnost
enako pomembna kot ekonomski vidik (Trajnostni promet, 2011).
Tovrstno naþrtovanje se je razvilo šele pred nekaj desetletji, ko so se v nekaterih državah zahodne
Evrope in Združenih držav Amerike zaþeli zavedati vedno veþjih problemov, ki jih povzroþa
poveþevanje motoriziranega prometa. Torej je razvoj trajnostnega prometnega naþrtovanja
neposredno povezan s pretiranim razvojem avtomobilizma in drugih oblik motoriziranega prometa, ki
ga je pospešilo veþ faktorjev: nizka cena goriva, razvoj tehnologije, izgradnja infrastrukture, mit o
avtomobilskih mestih in sistemih mest, spremembe v vrednostnem sistemu, izboljšan ekonomski
položaj prebivalstva, državne spodbude za nakup avtomobilov, poveþanje državnih dohodkov z davki
na gorivo itd. Hitre odloþitve so pogosto na dolgi rok uniþujoþe, kar se je kazalo in se še kaže v
številnih problemih povezanih s poveþanim motoriziranim prometom.
Bela knjiga trajnostnega naþrtovanja prometa britanskega parlamenta pravi, da je namen takšnega
naþrtovanja narediti prometni sistem bolj povezan med seboj, kar bi spodbudilo reševanje problemov
zastojev in onesnaževanja. Cilj danskega parlamenta pa je prerazporeditev prometa k bolj okolju
prijaznim oblikam (Næs in sod., 2001, str. 147).
1.1 Okoljski vidik razvijanja trajnostnega prometnega omrežja
Geografija je znanost, ki preuþuje površje in sovplivanje sestavin vseh sfer nanj in izraz tega vplivanja
na zemeljsko površje. Torej upošteva sovplivanje. Vkljuþitev tega v premišljene politiþne odloþitve in
odloþitve podjetij ter v dejanja vsakega posameznika, bi prepreþilo škodljive posledice prometa na
okolje. Poveþan motoriziran promet škodljivo vpliva na þlovekovo zdravje. Najveþji dejavnik
tveganja za srþni infarkt je ravno izpostavljenost onesnaževanju zaradi prometa. Onesnaženost zraka
povzroþi tudi srþne napade med prebivalstvom (Woznicki, 2010, str. 1), velike koliþine izpustov iz
prometa lahko povzroþijo srþni napad še veþ kot šest ur po tem, ko so jim ljudje izpostavljeni. Vsako
leto zaradi izpustov iz prometa v Evropi umre 20.000 ljudi (Brown, 2000).
Vsi uþinki izgradnje obvoznic, razen preusmeritev prometnih nevšeþnosti iz manjših cest na veþje,
imajo negativne vplive s socialnega in okoljskega vidika. Najveþji vpliv imajo na porabo energije, ki
se moþno poveþa. Vzroki za to so prerazporeditev potovanj z osebnimi avtomobili iz obdobij izven
prometnih konic v obdobja znotraj njih, poveþanje prepotovanih razdalj, poveþanje urban sprawl-a
(vzorec razpršene poselitve na obsežnem obmoþju) in prehajanje potnikov iz javnih naþinov prevoza
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na prevoz z osebnim avtomobilom. Vzporedno s poveþano
pove ano uporabo energije se pove
poveþajo tudi emisije
iz prometa (Næs in sod., 2001, str. 149).
Eden od virov onesnaževanja iz prometa je tudi hrup.
hrup Druge
ruge oblike prometa mnogo manj hrupno
onesnažujejo kot cestni promet. Število ljudi, ki je
je tekom dneva izpostavljeno hrupu iz železnic, je kkar
šestkrat manjše kot je število ljudi izpostavljeno hrupu iz cest (Laying the …, 2011, str. 36). To vel
velja
za Evropoo kot celoto; pa tudi za obþino
obþino Bled to velja, saj je tu cestno omrežje mnogo bbolj razvejano
kot železniško. Z gradnjo obeh naþrtovanih
naþ
obvoznic v obþini
ini Bled bi se gotovo poveþalo
pove
hrupno
onesnaževanje in s tem število ljudi izpostavljenih prekomernemu hrupu.
pu. Tako bi se poveþala
pove
možnost bolezni zaradi hrupa iz prometa in poslediþno
posledi no tudi možnost smrti (Laying the …, 2011, str.
37).
Graf 1: Število prebivalcev v Evropi izpostavljenih prekomernemu hrupu v milijonih:
Primerjava cest in železnic

Avtorica: Lana Šimenc, 2012

Vir podatkov: Laying
Laying the …, 2011, str. 36

Turistiþno
no najbolj zanimiva obmoþja
obmo ja so najmanj prostorsko fragmentirana. To so npr. Alpe,
Toskana, Romunija, severna Skandinavija in Škotska. Prav zaradi Alp je Gorenjska najma
najmanj
prostorsko fragmentirana pokrajina v Sloveniji. Z gradnjo
gradnjo novih cest se pove
poveþa fragmentacija
obmoþja,
ja, kar bo imelo škodljive uuþinke
inke na vodo, prst in ekosisteme, saj bo z obvoznico
obvoznic
postavljena loþnica,
nica, ki bo prepreþevala uuþinkovito skupno delovanje teh ekosistemov.
kosistemov. Prostorska
fragmentacija se ugotavlja na podlagi kazalnikov povezanosti
povezanosti površja, na kar kaže prosto
prehajanje živali, ki ni omejeno s cestami, urbanimi
urbanim obmoþji
ji in glavnimi rekami. Meri se z
»efektivno mrežno gostoto« (effective mesh size) (pokaže
(p aže razdeljenost nekega obmoþja,
obmo
pokrajine, regije ipd., na kose) (Laying the …, 2011,
201 str. 37).
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Karta 1: Prostorska fragmentacija na državo Evrope (stopnja razdeljenosti držav na dele)

Vir: Illustration of the …, 2009
Poleg tega se pri množiþni uporabi motornih vozil porabi zelo veliko neobnovljivih virov energije.
Najpogostejše vožnje v Sloveniji in Evropi so na kratke razdalje. Ravno pri teh vožnjah pa se porabi
najveþ goriva. Tudi za izdelavo avtomobila se porabi zelo velika koliþina energije, porabi pa se tudi
zelo veliko materiala. Tudi pri izdelavi elektriþnih avtomobilov ni niþ drugaþe.
1.2 Ekonomski vidik razvijanja trajnostnega prometnega omrežja
Konec 19. stoletja in v zaþetku 20. stoletja so v Združenih državah Amerike videli tramvaje kot
prvinski motor ekonomskega razvoja. Podobno kot so kasneje videli osebne avtomobile (Post, R., C.,
2007). Donosnost je najveþja pri najkrajši obvoznici. Rast prometa pomeni rast BDP, pravijo
prometni inženirji. Namen prometnega sistema je ujeti ljudi v osebne avtomobile in s þim veþjo
dolžino prometne infrastrukture zagotoviti, da ljudje porabijo þim veþ goriva (Orlov, 2005) in so
dobiþki od davkov, ki jih pobere država, þim veþji. Na ta naþin se ustvarja zaþaran krog, ki slabša
razmere za trajnostno mobilnost in obenem kakovost bivanja prebivalstva sveta na obmoþjih, kjer je
prisotno takšno enostransko prometno naþrtovanje, in sicer prometno naþrtovanje po meri motornih
vozil. Sicer gre za hiter dotok denarja v državni proraþun, vendar se moþno poslabšujejo razmere za
ustvarjalna delovna mesta, ker je tu manj sreþevanja med ljudmi in manj socialnega kapitala (Jacobs,
1992), zato je tudi delovnih mest v razmerah gospodarske krize tu vedno manj (Heinberg, 2008a).
Pokrajina se spreminja v enoliþen preplet cest in razpršene poselitve.
Pa poglejmo še eno od ekonomskih teorij, ki lahko pojasnjuje tudi razvoj prometa v zahodnih
družbah: V 70-ih letih 20. stoletja so v Združenih državah Amerike ponujali posojila. Obljubljali so,
da se bodo povrnila v približno desetih letih. To pa se ni zgodilo, ampak so cene moþno narasle.
Zaradi tega si ljudje niso mogli skoraj niþesar veþ kupiti. Na tej toþki se je vmešala politika, a se njeni
ukrepi niso usmerili v potrebno varþevanje. Namesto tega se je politika usmerila v nadaljnje trošenje
in najemanje novih kreditov. Ameriþani so kupili hiše na kredit, ker so mislili, da jih bodo kasneje
drago prodali. Zato niso veþ varþevali za svoje pokojnine, za šolanje svojih otrok, niso si veþ želeli
zaposlitve itd. Zgodila pa se je inflacija, zato je bil denar razvrednoten. To je bil razlog, da Ameriþani
niso mogli prodati svojih hiš ali pa niso mogli odplaþati dolga za odkup hiš. Zaradi prejšnje
naravnanosti po nenehnem trošenju in pomanjkanja naravnanosti k varþevanju in ustvarjanju, so v
þasu inflacije in gospodarske krize številni Ameriþani postali revni in brez službe (Schiff, 2006). Isto
se dogaja tudi v nekaterih primerih v EU, npr. sedanja dolžniška kriza v Grþiji (Kriza v Grþiji …,
2012). Torej tudi evropski strukturni skladi in drugi programi evropske pomoþi ob njihovem
nepravilnem korišþenju lahko pripomorejo h gospodarski krizi. DARS na primer še ni odplaþal dolga,
ki ga je porabil za izgradnjo avtocest, a obenem Slovenija že gradi in si želi še nove obvoznice.
Raþunsko sodišþe zato ocenjuje, da se bo izvajanje avtocestnega programa vleklo vse do leta 2050 in
to prav zaradi dolgotrajnega odplaþevanja dolga. DARS naj bi prišel po oceni tega sodišþa, pod
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20.000.000 € dolga, ki ga še mora odplaþati, šele leta 2033. V letošnjem letu naj bi imeli približno
150.000.000 € dolga. Po grafu odplaþila dolga, ki kaže rast, lahko ocenimo, da se bo moral DARS v
prihodnosti dodatno zadolževati (Izvajanje in financiranje …, 2011). V bistvu tovrstno zadolževanje
zelo spominja na napaþni ameriški model nenehne rasti, še bolj z ozirom na to, da bi že pred desetimi
leti morali zaþeti z izvajanjem ukrepov za varþevanje z neobnovljivimi viri energije, a smo takrat
nasprotno neobnovljive vire (zaradi umetne državne pomoþi) zaþeli še bolj trošiti. Slovenijo je v letu
2009 namreþ prehitelo le sedem držav, þe gledamo kazalnik število osebnih avtomobilov na 1000
prebivalcev (Laying the …, 2011, str. 86). Še za obnovo obstojeþih cest nimamo denarja (Izvajanje in
financiranje …, 2011), pa na DARS-u, DRSC in številnih obþinah še vedno želijo iz evropskih
skladov in od države dobiti denar za nove ceste, vkljuþno z obvoznicami. Vendar smo že dosegli
naftni vrh (The End of Suburbia …, 2006) in cena goriva se je zato znatno poveþala, to pa bo verjetno
umirilo rast prometa na naših cestah. Tudi obstojeþi osebni avtomobili bodo izgubili svojo ceno, ker
tudi po njih ne bo veþ povpraševanja in zato jih skoraj nihþe ne bo veþ mogel prodati. Avtomobili
torej niso dobra investicija za družine, tudi ne za kogarkoli, ker z njihovim nakupom dejansko izgubiš
denar. Avto je seveda v sedanjem stanju gospodarstva in politiþnega sistema v številnih primerih nuja,
saj je javni promet v Sloveniji v izredno slabem stanju in najveþkrat na daljše razdalje ne predstavlja
ustrezne alternative osebnemu avtomobilu (Vsi v enega …, 2012). Vendar se bo trend podražitve
naftnih derivatov v Sloveniji v prihodnosti nadaljeval (Zbašnik-Senegaþnik, 2008) in vožnja z
avtomobili bo za þedalje veþ prebivalstva postala predraga, hkrati pa se bo družba zaradi þedalje veþ
potrebnega denarja za vožnjo na daljše razdalje preoblikovala iz globalne v vse bolj lokalno (Rubin,
2010), potem avtomobil v Sloveniji ne bo veþ nuja, kot je sedaj.
Poveþanje prometne infrastrukture namenjene motornim vozilom povzroþi poveþanje števila osebnih
avtomobilov. Hitrosti se tako zmanjšajo, prepotovani þas od kraja bivanja do mesta zaposlitve se
zaradi mnogo veþjih zastojev kot prej podaljša. Ta ne intuitivni pojav imenujemo Downs-Thomsonov
paradoks, saj se ob poveþanem številu osebnih avtomobilov njihova hitrost zmanjša, medtem ko se
poveþanemu številu javnih prevoznih sredstev hitrost poveþa, saj se s tem omogoþi pogostejše odhode
in poslediþno zmanjša þakanje na doloþeno javno prevozno sredstvo. Zaradi možnosti dobiþka, lahko
omogoþa tudi trajnostne investicije v javni promet. Torej pri gradnji obvoznic ne gre za
razbremenitev, ampak dodatno obremenitev in veþje stroške prevoza. Zaradi veþjega števila vozil tudi
veþjo porabo energije in intenzivnejše onesnaževanje ozraþja (Næs in sod., 2001, str. 3). Izboljševanje
javnega prometnega sistema in hkratna gradnja obvoznic ni možna predvsem zaradi previsokih
stroškov z obojim. S poveþanjem števila vozil javnega prometa namreþ nastaja ekonomija velikosti in
dobiþki, ki lahko zagotovijo nove investicije v urejanje poti in površin za pešaþenje, kolesarjenje,
nadaljnje izboljševanje javnega prometnega sistema in povezovanje vseh sistemov trajnostnega
prometa v zelo dobro delujoþo celoto. Z izgradnjo obvoznic pa se ustvarijo obratne razmere. Ne
ustvarijo se dobiþki, ampak najprej izgube zaradi gradnje, potem izgube zaradi energije in nazadnje
zaradi obnove. Ni dobiþkov, ki bi jih lahko uporabili za razvoj sistema trajnostnega prometa,
propadajo že obstojeþi naþini tega prometa. Na osnovi tega menim, da so naþrti obþine Bled nerealni
in kontradiktorni. Po izgraditvi obvoznic je tako cena osebnega kot tudi javnega prometa mnogo višja
kot pred tem. Obenem pa sta oba prometna naþina v slabšem stanju kot pred izgradnjo obvoznic (Næs
in sod., 2001, str. 4). Bled ima namreþ naþrte razvijati promet z obvoznicama, hkrati pa razvijati javni
promet, kolesarjenje in pešaþenje (Fajfar, 2010), kar pa je zaradi prej opisanih razlogov popolnoma
neizvedljivo in nerazumno, tudi ob pridobitvi evropskih ali kakršnihkoli drugih sredstev. Res je, da bi
obvoznica lahko služila tranzitu, na primer dnevni migranti iz Bohinja, Sorice in Pokljuke, vendar
bodo zaradi trenda pretežnega zmanjševanja prometa na cestah skozi Bled, lahko hitreje prišli do
Kranja, Ljubljane itd. tudi brez obvoznice (višje cene goriva, pomanjkanje neobnovljivih virov v
svetu). Kaj pa tranzit turistov? Tudi turisti bodo zaradi zmanjševanja prometa v prihodnosti hitreje
prišli do Bohinja.
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Tudi izletniški turizem z osebnimi avtomobili se bo zaradi prej opisanih razlogov zmanjšal. Zaradi
zmanjšanja motornega prometa se bodo poveþale možnosti za razvoj javnega prometa, ki je veliko
bolj trajnosten. Tako bi bila v prihodnosti rešitev v intermodalnosti, saj bi lahko turisti pustili avto na
parkirišþu pred Bledom in jim tako ne bi bila zaraþunana mestna pristojbina. Za to bi bila potrebna
izgradnja veþjega parkirišþa pri nakupovalnem obmoþju v Lescah (v bližini železniške postaje). Tu bi
se moralo postaviti tudi novo avtobusno postajo. Od tu dalje pa bi morali avtobusi do Bleda in
Bohinja voziti na vsakih 20 minut. Poleg tega bi morala biti na obmoþju parkirišþa zgrajena tudi
kolesarnica. V þim veþji meri bi morali voziti avtobusi na obnovljive vire energije. Torej obvoznice
zaradi zmanjšanja osebnega prometa v prihodnosti (Rubin, 2010) ter s tem veþjim razvojem javnega
prometa, pešaþenja in kolesarjenja, ne bodo smiselne. V primeru izgradnje obvoznic pa bi se
najverjetneje zgodilo naslednje: Nafta bi se hitro porabljala in razmeroma hitro bi bila cena nafte
predraga za prebivalce Bleda, Bohinja, Sorice, Pokljuke ter turiste, zato bi se zgodil moþan padec
motornih vozil in ljudje bi sprevideli, da se gradnja obvoznic, tudi v smislu poveþanja kapacitet in
prometne pretoþnosti za motorna vozila, ni izplaþala, a takrat bi bilo po vsej verjetnosti že prepozno.
Res je, da se danes javni potniški promet skoraj nikjer ne izplaþa, ampak bo zaradi pomanjkanja
neobnovljivih virov energije in vse višje cene naftnih derivatov v prihodnosti to obrnjeno. Tudi danes
se bi moþno izplaþal v smislu ohranjanja neobnovljivih virov energije za prihodnje generacije, a smo
na žalost v Sloveniji vzpostavili infrastrukturo, ki deluje skoraj le s pomoþjo naftnih derivatov (ta ni v
sorazmerju z bolj trajnostno infrastrukturo, ampak njene kapacitete moþno presegajo slednjo),
predvsem zato se javni promet danes skoraj nikjer ne izplaþa. V Ljubljani obvoznica poleg
omogoþanja tranzita, omogoþa tudi dostop veþjemu številu motornih vozil do razliþnih mestnih
predelov Ljubljane. S tem obvoznica prispeva k veþjemu generiranju prometa znotraj našega glavnega
mesta, seveda pa imajo kljuþno vlogo pri tem avtoceste. Tako avtoceste in v manjši meri tudi
ljubljanska obvoznica, poslabšujejo razmere za mestni javni potniški promet v Ljubljani (veþajo se
namreþ zastoji, ki slabšajo razmere za javni potniški promet). Vendar bomo morali svojo
infrastrukturo zaþeti spreminjati že sedaj, þe želimo preživeti v svetu prihodnosti, ki bo svet z
omejenimi viri (res je, da je svet takšen že sedaj). Omejenost virov se že kaže in se bo v prihodnosti
pokazala še moþneje tudi v ekonomskem smislu. Spreminjanje prometne infrastrukture v bolj
trajnostno je en vidik prilagajanja. Le tisti, ki se bodo prilagodili omejenim virom, bodo preživeli. Na
nas je delovanje in razmišljanje v smeri drugaþnega, a kakovostnega preživetja v prihodnosti.
Torej menim, þe se bo Bled odloþil za obvoznici, se bo hkrati odloþil napaþno, ker se bo namesto za
varþevanje in v primeru resniþne potrebe za majhne, premišljene, dolgoroþne investicije, odloþil za
zadolževanje s pomoþjo uresniþevanja idej obþine s finanþnimi sredstvi na državni in evropski ravni.
ýe se niža cena bencina, potem se veþ ljudi vozi z osebnimi avtomobili. Sedaj pa se viša cena
bencina in kmalu bo manj ljudi potovalo z osebnimi avtomobili. Tisti, ki se še odpeljejo v nek kraj z
osebnimi avtomobili, pa tam manj trošijo. Na manjšo potrošnjo naj bi vplivale predvsem zvišane cene
goriva (Motorists braced for …, 2011).

2. Vkljuþevanje civilne družbe
Obstajajo številne možnosti vkljuþevanja lokalnega prebivalstva v projekte trajnostnih prometnih
rešitev, ki lahko moþno pripomorejo k razvoju nekega manjšega obmoþja. Ena od njih je povabilo k
javni razpravi, druga je možnost podajanja predlogov vseh zainteresiranih. Malo drugaþen naþin je
sodelovanje strokovnjakov z lokalnimi skupnostmi ter spodbujanje in podpora strokovnjakov,
financerjev, politikov in drugih lokalnih skupnosti pri njihovih zares trajnostnih projektih. ýetrta, zelo
pomembna možnost, ki združuje vse prej omenjene, pa je odloþanje od spodaj navzgor, torej s
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težišþem odloþanja pri lokalnih skupnostih, ki delujejo lokalno in niso pod vplivom globalizacije
(Heinberg, 2008b). Trajnostne skupnosti so danes v svetu redkost, najpogosteje se vzpostavijo v þasu
hude gospodarske krize: Takšen primer je skupnost v glavnem mestu Kube (v Havani), ki je preživela
zaradi vzpostavitve uþinkovitega sistema ekološkega kmetijstva. Je lep primer sodelovanja kmetijskih
strokovnjakov in lokalne skupnosti (Murphy, 2007). Potem je primer uspešne vzpostavitve trajnostne
skupnosti tudi skupnost v vzhodnem delu Demokratiþne Republike Kongo. Tudi tu gre za uspešen
primer sodelovanja strokovnjakov z lokalnim prebivalstvom in vzpostavljanje tako imenovanega
koncepta »10-acre farms«. S tem si lokalna skupnost zagotavlja preživetje (Working villages …,
2012). Na sreþo pa se obetajo zelo dobre priložnosti za nastanek trajnostnih skupnosti, saj je s
primanjkovanjem dostopnih virov in gospodarsko krizo vedno veþ ljudi prisiljenih v prilagajanje in
spremembo naþina življenja v bolj trajnostno. Najbolj uþinkovit naþin je verjetno povezovanje
javnosti, politike in nevladnih organizacij in vzpostavitev širše promocije trajnostnega naþina
življenja s poudarkom na varþevanju z viri energije, saj je dostopnih virov vedno manj (Heinberg,
2008b) in gospodarska rast se ne bo veþ vzpostavila. Gospodarska rast in svetovni denar je temeljil na
dolgovih, ki se jih ne more odplaþati, saj na Zemlji ni veþ dovolj virov za to. Svetovno gospodarsko
krizo, ki že obstaja in ki bo po napovedih vedno hujša, lahko vzamemo kot zelo dobro priložnost
(Heinberg, 2011). »To je priložnost za razvoj lokalnih trajnostnih skupnosti, v katerih se bodo
razvijale naslednje vrednote: zadovoljstvo po dobro opravljenem delu, medgeneracijska solidarnost,
sodelovanje, prosti þas, sreþa, umetnost in lepota grajenega okolja (Heinberg, 2011)«. Tako se tudi v
obþini Bled dolgoroþno lahko vzpostavi trajnostna skupnost, ki si bo lahko delila vire na osnovi tega,
kolikor je teh virov ohranila za prihodnost. Gradnja obvoznic bo povzroþila še veþje pomanjkanje teh
virov in tako tudi manjše možnosti za preživetje trajnostne skupnosti.

3. Možnosti sodelovanja z nevladnimi organizacijami, obþino Bled in
Ministrstvom za infrastrukturo in prostor
3.1 Pešaþenje in kolesarjenje prinašata prihodke
Manj osebnih avtomobilov in manj parkiranih avtomobilov poveþa preglednost mestnih ulic, poveþa
se tudi prostor, ki je tako namenjen najbolj trajnostnim oblikam mobilnosti, in sicer hoji in nato na
malo daljše razdalje kolesarjenju. Pripomore tudi k manjšem onesnaženju ozraþja središþ mest z delci.
Tako mestne ulice ponovno dobivajo življenje. Ljudje si med hojo vzamejo þas za ogled izložb
trgovin z oblaþili, obutvijo itd. V teh trgovinah tudi veþ kupijo, ker jih bolj poznajo. Poveþa se tudi
število gostov v kavarnah, restavracijah, hotelih ter drugih prenoþišþih. Središþa vasi in mest
postanejo privlaþna za širjenje medosebnih stikov (najveþ takšnih interakcij se razvije ravno med
hojo, ker je tu hitrost ravno pravšnja) (Gehl, 2006), vzpostavitev ekonomskih partnerstev,
zadrževanje, igro otrok ali preprosto pogovor, ki se lahko izvede brez težav. Takšne razmere ustvarja
boljša kakovost okolja in veþ prostora, ki je namenjen ljudem. Tu je veliko prostora za hojo. Med tem
naþinom mobilnosti se ustvarja mnogo veþ prijateljstev kot z vsemi drugimi. Veþ prostora je tudi za
druge naþine trajnostne mobilnosti (kolesarjenje, vožnja z javnim prevozom). Številna sedanja
središþa mest in drugih naselij so v popolnem nasprotju z mesti in vasmi, kjer imajo pešci prednost. V
teh naseljih je v skladu s poveþanim motoriziranim prometom pretiran hrup in ni prostora za pogovor,
ampak le za tek pešcev þez zeleno luþ, saj so te za pešce enostavno prekratko trajajoþe. Dokazano iz
primerov delov ameriških mest je, da tak razvoj (razvoj, kjer se v mestih daje prednost pešaþenju pred
ostalimi oblikami mobilnosti) pripomore k poveþani ekonomski moþi delov mest, kjer se dogajajo
omenjeni procesi. Tudi poveþanje števila delovnih mest na takšnih obmoþjih je dokazano. Poveþa se
potrošnja in tudi privlaþnost takšnih mestnih okolij se zagotovo poveþa (Jacobs, 1992), saj se tako vse
bolj krepi identificiranje prebivalcev s temi prostori, kar spodbudi nadaljnje izboljšave v teh delih
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mestnih središþ. Z zagotovitvijo delovnih mest in postopno identifikacijo z obmoþjem se zagotovo
pojavi želja po življenju v teh obmoþjih ali pa vsaj v njihovi neposredni bližini (v oddaljenosti do pet
kilometrov). Tako se ljudje vedno bolj naseljujejo na teh obmoþjih, kar je v skladu z urbanistiþnim
konceptom zgošþevanja mestnih središþ. Potreba po prevozu z osebnimi avtomobili se tako
popolnoma izniþi, saj prideš do pet kilometrov razdalje najhitreje s kolesom. Kasneje pa do želene
toþke potrošnje, zaposlitve ali katerekoli druge dejavnosti v mestu najhitreje peš (do 500 metrov
razdalje), to je znotraj obmoþja, kjer se število pešcev tako poveþa, da je na takih obmoþjih tudi s
kolesom potrebno voziti s hitrostjo pešca. Potrebne so hitre kolesarske povezave do teh obmoþij in ob
koncu izgraditev stojeþe kolesarske infrastrukture (pokrite kolesarnice, kolesarska stojala). Torej je to
najprimerneje namestiti na obmoþju prehoda iz kolesarjenja v pešaþenje (oziroma na obmoþju
prehoda v obmoþje za pešce). Takšna kolesarska infrastruktura mora biti dovolj obsežna, da omogoþa
hiter prehod na druge trajnostne oblike mobilnosti (hoja, avtobusi, vlaki, tramvaji). S tem pa je tudi
mnogo bolj varna, saj ob pravilnem naþrtovanju veliko število kolesarskih stojal povzroþi veþ
parkiranih koles. Veliko število parkiranih koles pa zagotavlja zelo veliko varnost, medtem ko so
obmoþja s parkiranim enim ali dvema kolesoma nevarna (možnost kraj koles je na teh obmoþjih
veliko veþja) (Design manual …, 2007, str. 332). Na obmoþjih, kjer je parkirano veþje število koles,
je veliko veþ pasivne kontrole kot na obmoþjih z majhnim številom koles. Vsak, ki ima na teh
obmoþjih svoje kolo, vidi tudi sosednja kolesa. Tako je na razpolago bistveno manj þasa za krajo in so
tu kraje koles zato zelo redke (Jacobs, 1992; Design manual …, 2007, str. 332 ). Tako varnost poveþa
tudi prisotnost ljudi na nekem obmoþju, zato mora biti takšna infrastruktura locirana v bližini takšnih
obmoþij (Jacobs, 1992).
Treba je torej spodbuditi zavedanje ljudi zaposlenih na Obþini Bled in ljudi zaposlenih na Ministrstvu
za infrastrukturo in prostor, da pešaþenje in kolesarjenje resniþno prinašata prihodke. Tako bodo
njihove odloþitve vse bolj obrnjene v prid tema dvema najbolj trajnostnima oblikama mobilnosti in s
tem tudi v prid kakovosti bivanja.


4.
Primeri dobre prakse na podroþju trajnostnega prometnega
naþrtovanja iz tujine
4.1 Devet švicarskih vasi brez avtomobila
V Švici se zavedajo združevanja trajnostnega turizma in trajnostnega prometa, saj lahko trajnostni
promet zagotovi pogoje za najbolj privlaþna turistiþna obmoþja sveta. To bodo v 21. stoletju kot
napovedujejo (Langer, 1999) turistiþna obmoþja tišine. Po tem konceptu se ravna devet obmoþij brez
avtomobila v Švici (Gemeinschaft autofreier ..., 2011), kar dokazuje, da se v svetu da razvijati tudi z
omejeno uporabo avtomobila, þeprav bi pri nas marsikdo temu nasprotoval. Te vasi predvsem
poudarjajo ohranjenost okolja kot promocijo za turizem (Gemeinschaft autofreier ..., 2011). Poleg
tega je njihov namen v ljudeh spodbuditi zavedanje o sožitju þloveka z naravo, v nasprotju z njegovim
150-letnim uniþevanjem naravnih virov za namene doseganja namišljene rasti (Bonner, 2011). Te
švicarske vasi brez avtomobila so naslednje: Braunwald, Bettmeralp, Murren, Riederalp, Rigi, SaasFee, Stoos, Wengen in Zermatt. Dve od teh turistiþnih vasi sta vkljuþeni tudi v obmoþji naravne
dedišþine UNESCO (Gemeinschaft autofreier ..., 2011), kar pomembnost okoljskega vidika le še
poudari. Obvoznice nima nobena od teh švicarskih vasi, kar kaže na nepomembnost in nekoristnost
obvoznic za razvoj turizma.
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4.2 Zelo uspešen razvoj turizma, ki ga je omogoþil koncept vasi brez avtomobila
Alpski biseri je ime za organizacijo, ki združuje veþ mest in krajev, kjer je prisoten visoko kakovosten
turizem na obmoþju alpskega loka z namenom njihovega povezovanja in skupnim ciljem podnebju
prijaznega turizma (Biseri zagotavljajo …, 2011), ki bi ga zagotovili s spodbujanjem uporabe
trajnostnih naþinov prevoza pri turistih. To je združenje vedno bolj številnih alpskih turistiþnih krajev,
ki prvo na svetu ponuja klimatsko nevtralne poþitnice (Klimatsko nevtralne …, 2011). Vzorþni primer
vasi brez avtomobila je prav gotovo Werfenweng v Avstriji, saj je njegova ponudba razliþnih
trajnostnih prevoznih sistemov najveþja med vsemi alpskimi biseri. Poleg tega ima tudi
najuþinkovitejši prometni sistem trajnostne mobilnosti. Je namreþ vzorþni primer vasi brez
avtomobila in ima zaradi tega tudi najuspešnejši turizem med vsemi alpskimi biseri (Werfenweng,
2011). Turisti se sicer do vasi lahko pripeljejo tudi z osebnimi avtomobili, vendar pa na obmoþju vasi
uporabljajo izkljuþno trajnostna prevozna sredstva. Tudi avtomobile, a ne na fosilna goriva, ampak na
bolj okolju prijazno elektriþno energijo. Vzpostavili so sistem dveh velikih sonþnih elektrarn. Poleg
tega imajo tako imenovani sonþni stolp ter polnilne postaje za elektriþne avtomobile s solarno
elektriko. Imajo tudi elektrarno na biomaso (uporaba trave s travnikov) in vetrno elektrarno
(Appreciation …, 2012).
Slika 1: Werfenweng pozimi

Vir slike: Woodridge, 2012
Koncept vasi brez avtomobila ima zelo veliko prednosti in s propadanjem gospodarstva mu skušajo
slediti (tako, da se vanj spreminjajo) tudi druge vasi in celo urbana obmoþja, ki so spoznala tak
koncept kot najbolj trajnosten. Tako mesto je npr. stari del Benetk, ki ima avtomobilom nedostopne
ulice ter tudi suburbano obmoþje Kalifornijske Benetke v zvezni državi Kalifornija v ZDA je pred
þasom dobilo podobo vasi brez avtomobila (Arth, 2011).
Poleg spodbujanja trajnostnega in tako dolgoroþno uspešnega razvoja turizma ima koncept vasi brez
avtomobila in zelo podoben proces (ki se že dogaja ponekod po svetu) spremembe mest in suburbanih
obmoþij v predele brez avtomobila (v površine za pešaþenje in kolesarjenje) zelo veliko pozitivnih
uþinkov in ti so: zmanjšanje asfaltiranih površin, kar omogoþi manj stroškov za vzdrževanje
infrastrukture in zato znatne prihranke v blagajni lokalne skupnosti; nudi tudi veþ prihrankov in manj
avtomobilov, kar še dodatno zmanjša uporabo osebnega avtomobila. Ukrepi koncepta vasi brez
avtomobila moþno poveþajo tudi prometno varnost, ker se moþno zmanjša število nesreþ s
poškodbami in blažji trki, ki povzroþijo ekonomsko škodo na vozilih in ljudeh. Poveþa se tudi zdravje
in zmanjšajo se stroški zdravljenja, ker je obolenj in poškodb mnogo manj kot v naseljih z veliko
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motornega prometa. Poveþa se tudi fiziþna aktivnost ljudi, ker se zaradi moþnega poveþanja uporabe
trajnostne mobilnosti ljudje veþ gibajo, zato je v takšnih skupnostih manjša pogostost debelosti,
depresije in dihalnih bolezni ter poškodb možganskih celic (Lee Hotz …, 2011). Izboljša se tudi
splošno zdravje prebivalstva. Obmoþje postane privlaþno in edinstveno, zato je tudi turistiþno mnogo
zanimivejše. Poleg tega je veþ prostora za drevesa in ekološko kmetijstvo, kar še dodatno polepša
pokrajino ter zagotavlja še veþje zdravje prebivalstva.
Pravimo, da se moþno zmanjša vizualno onesnaževanje vasi in mest. Obmoþje brez avtomobila
pripomore k zdravju prebivalstva tudi zaradi tega, ker je tu mnogo manj onesnaževanja zraka in tudi
mnogo manj hrupa. Trajnostne oblike mobilnosti so tudi mnogo bolj vsesplošno energijsko uþinkovite
(Arth, 2011), kar omogoþa prihranke sedaj že tako piþlih neobnovljivih virov energije in prihranke
denarja zaradi manjše cene nakupa energije, saj se pretežno uporabljajo obnovljivi viri energije. Treba
je tudi poudariti, da obnovljivi viri niso nujno res takšni, þe se mora obnovljiva energija prenašati na
dolge razdalje, saj se zato spet porabijo velike koliþine neobnovljivih virov energije, predvsem nafte
(Collapse …, 2011). Zato se pri najbolj trajnostnih skupnostih brez avtomobila, kakršna je skupnost v
Werfenwengu, za energijo uporablja lokalne surovine, na primer sonþno energijo (Werfenweng,
2011). Te oblike mobilnosti porabljajo tudi manj prostora, zato so tudi v tem smislu bolj uþinkovite
od motoriziranih oblik prevoza. Zelo dober uþinek je tudi poveþanje javnega prostora, ki sedaj vodi
prav do vsakega bivališþa in ga povezuje s pomembnimi zanimivimi znaþilnostmi vasi in njenega
središþa (Arth, 2011) in tako oživi kulturno dedišþino te vasi. S tem se poveþa povezanost skupnosti
in njen socialni kapital in poslediþno tudi bogastvo skupnosti. Izjemna prijaznost za hojo, ki jo sedaj
nudi ta prostor, pa v najveþji meri koristi šibkejšim in bolj ogroženim skupinam: To so otroci, starejši
in gibalno ovirani (Arth, 2011). Otroci se npr. lahko sprehajajo kjerkoli brez skrbi staršev, saj jih
imajo vedno na oþeh drugi ljudje (posredno varovanje) (Jacobs, 1992) in starši ne zapravljajo za
gorivo in ne razmišljajo o dodatnem avtomobilu skoraj le za potrebe prevoza svojih otrok (Arth,
2011) na njihove razliþne dejavnosti, kot se sedaj dogaja na skoraj vseh suburbanih in podeželskih
obmoþjih v Sloveniji. Pri razvoju v smeri motoriziranega prometa gre torej za obrnjeno sliko, kot je
zgoraj opisana in zato tak koncept povzroþa vedno veþ težav in vedno manj prednosti in z
nadaljevanjem vodi do okoljskega, gospodarskega in politiþnega propada.

5. Pogled na mobilnost v Gorenjski statistiþni regiji

Marsikatere znaþilnosti, prednosti in tudi težave manjših geografskih obmoþij se lažje razberejo po
prouþitvi širšega obmoþja, s katerim se prouþevano obmoþje moþno povezuje. To je obmoþje
Gorenjske. V njem sem s pomoþjo ekipe opravljala raziskavo od zaþetka septembra do konca
novembra 2011. V ekipi smo sodelovali Gašper Žemva, Janko Rožiþ in jaz. Sestavljali smo skupino
za mobilnost in transport, ki je bila ena od raziskovalnih skupin evropskega projekta European Rural
Futures, s slovenskim imenom Evropska podeželska prihodnost oziroma njegovega podprojekta v
Sloveniji z imenom Prihodnost podeželja na Gorenjskem. Projekt je v Sloveniji vodila Regionalna
razvojna agencija Sora, naša projektna koordinatorka pa je bila Darja Bariþ. Raziskava je vsebovala
zbiranje uporabnih statistiþnih podatkov in navedbo kljuþnih podatkov, ki bodo v pomoþ prihodnjem
trajnostnem razvoju obmoþja v enem od glavnih delov projekta. Nato je sledilo terensko raziskovanje
obmoþja, v okviru katerega smo se osredotoþili na obþine, ki so naštete v nadaljevanju tega dela
naloge. Izmed obþin Gorenjske statistiþne regije smo izbrali tako obþine s podeželskimi znaþilnostmi
(Gorje, Žirovnica ...), kot tudi obþine z bolj izrazitimi mestnimi znaþilnostmi (Škofja Loka, Kranj).
Projekt se je sicer ukvarjal predvsem z iskanjem trajnostnih prometnih rešitev za podeželje Gorenjske,
zato smo s tako izbiro lahko spoznali kljuþne razlike med urbanimi mobilnostnimi sistemi in
mobilnostnimi sistemi na podeželju. Po terenskem delu je sledila analiza prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti v prometnih sistemih, ki so jo predvsem omogoþili rezultati terenskega
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preuþevanja, opira pa se tudi na statistiko. Po tej analizi je sledila izloþitev dobrih mobilnostnih praks
na podeželju Gorenjske. Pri tem sem izbrala tri primere dobrih praks.
Gorenjska je zelo zanimivo obmoþje: je najmanj prostorsko fragmentirana, kar pomeni, da ima najveþ
okoljskega kapitala od vseh regij Slovenije, a se žal ta njen kapital z gradnjo obvoznic in
dokonþanjem avtoceste (zadnjega kraka v Sloveniji po osnovnem Nacionalnem planu izgradnje
avtocest) v zadnjem þasu zmanjšuje (Kajfež Bogataj, 2011).
5.1 Terensko raziskovanje
Obþine, ki sem jih izbrala za terensko prouþevanje so bile: Jesenice, Žirovnica, Bled, Gorje,
Radovljica, Železniki, Bohinj, Kranj, Šenþur in Škofja Loka. Za vsako od obþin so znaþilne specifiþne
posebnosti prometnega sistema in prometne infrastrukture. Vse pa imajo tudi skupne lastnosti, ki sem
jih združila v okviru prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti v SWOT analizi. Za Gorenjsko je
znaþilna razpršena poselitev, saj ima kar deset od 18 obþin nadpovpreþno razpršena naselja(Površina
naselij, 2011). Ta dejavnik pa pogojuje veliko odvisnost od osebnega avtomobila prebivalcev
Gorenjske. V letu 2009 je imela en avto vsaka druga oseba. V upravni enoti Tržiþ je zasedenost
avtomobilov 1,72 prebivalcev na vozilo, v upravni enoti Kranj pa je zasedenost 1,62 prebivalcev na
vozilo (Prebivalci na vozila …, 2011). Torej imamo na Gorenjskem opravka z zelo visokim
lastništvom avtomobilov. To odvisnost pa še okrepijo delovne obþine v Gorenjski statistiþni regiji.
Izraz delovna obþina pomeni, da je v tej obþini veþ tistih, ki samo delajo v njej kot tistih, ki delajo in
živijo v njej hkrati. Takšne obþine so Bled, Naklo in Kranj. Gorenjske obþine so imele v desetletju
2000-2010 težnjo spreminjanja predvsem iz manj bivalnih v bolj bivalne in iz bolj delavnih v manj
delavne (Indeks delovne migracije, 2010). Bivalna obþina je tista obþina, v kateri veþ ljudi dela in
hkrati živi, kot pa samo dela v njej. Ta trend torej pomeni za trajnostno mobilnost pozitivno
spreminjanje, saj je potrebno opraviti krajše poti. Poleg tega se v veþini obþin Gorenjske dogaja
proces staranja prebivalstva, nekatere obþine (med njimi tudi obþina Bled) se spopadajo celo z
moþnim staranjem prebivalstva (Indeks staranja, 2010). To pomeni, da se bo moral tudi mobilnostni
sistem prilagoditi tem spremembam v starostni strukturi prebivalstva.
SWOT analiza je predstavila rezultate terenskega raziskovanja in v njej so navedeni iz slabosti
izpeljani potrebni ukrepi in prepoznani že dobro izpeljani ukrepi. Tako smo tudi za obmoþje obþine
Bled lahko predvideli potrebne ukrepe. Že izvedene prednosti so npr.: ponekod že vzpostavljena
obmoþja omejene hitrosti, hitrostne ovire tudi z vdolbinami na vozišþu in ozkimi ulicami, spušþeni
ploþniki do ravnine vozišþa pri prehodih za pešce in ponekod že urejene kolesarske poti.

ϭϯ


V mostu þez Savo v Kranju v bližini železniške postaje je potrebna obnova ploþnika, saj so v njem
velike luknje, ki so nevarne za vsakega pešca, še posebej pa za otroke.
Slika 2: Luknja v mostu þez Savo v Kranju

Avtorica: Lana Šimenc, 2011



To je ovira za pešaþenje do železniške postaje Kranj. ýe ta ploþnik primerjamo s cesto za motorna
vozila ob njem, je ta mnogo bolj vzdrževana. Tudi Bled ima težave z obnavljanjem prometne
infrastrukture, þeprav malo blažje kot v tem primeru.
Slika 3: Luknja v ploþniku na obmoþju sprehajalne poti okoli Blejskega jezera (obmoþje vasi
Mlino)

Avtorica: Lana Šimenc, 2012

ϭϰ


Spodnja slika predstavlja primer dobre prakse urejanja infrastrukture za pešce na Bledu, saj je na njej
prikazan drevored in ploþnik sestavljen iz kakovostnih tlakovcev, kar skupaj daje estetsko vrednost
ploþnika.
Slika 4: Ploþnik prijazen za pešce ob Ljubljanski cesti v središþu Bleda

Avtorica: Lana Šimenc, 2011



Ploþnik je prijazen zato, ker drevored na njem daje prijetno senco pešcem v poletni vroþini, saj so
javorji razporejeni ob cesti v primernih razdaljah. Razporejeni so enakomerno in dajejo vizualni
uþinek zmanjševanja prostora v smeri navzdol proti Blejskemu jezeru. S tem se ustvarja obþutek
prostora. Sonþni žarki se prebijejo þez listno drevje in ustvarjajo zelo kakovostno okolje in vizualno
prijeten svetlobni uþinek. »ýloveške oþi se neprestano premikajo, težko obstanejo na eni in isti toþki
dalj þasa, saj se najbolje poþutijo, þe se premikajo. Drevesa s svojimi listi, na katere padajo svetlobni
žarki, ustvarjajo uþinek tisoþih in tisoþih premikov spreminjajoþih se ploskev ter igro senc, ki jo
povzroþijo ti premiki, zato nenehno ustvarjajo izjemno prijeten uþinek ter izzive za þloveške oþi (B.
Jacobs, 1995)«. Poleg tega nudi estetsko zadovoljstvo zaradi lepih tlakovcev(kakovostna barva in lep
ponavljajoþ pravokotni vzorec). Ploþnik je tlakovan z manjšimi kamenþki ter obdajajoþimi veþjimi
prodniki). Zunanji prostori, tudi ploþniki, postanejo bolj priljubljeni in bolj služijo svojem namenu, þe
so tlakovani oziroma oblikovani s pomoþjo detajlov (Gehl, 2006). Poleg tega se v primerjavi z
asfaltom lepše obnavljajo, saj se enostavno položi enake tlakovce, v asfaltu pa se vedno pozna krpa
drugaþne barve od preostalega ploþnika in je zato neestetska.

V središþu Bleda imajo ploþniki previsoke robnike, ki so visoki tudi tik ob prehodih za pešce, kar
onemogoþa starejšim, otrokom in gibalno oviranim udoben, varen in hiter prehod. Obþina Bled želi
zagotavljati razmere za mesto po meri ljudi le na obmoþju ožjega središþa Bleda (obmoþje
neposredno ob jezeru), a ji tudi za te ukrepe moþno primanjkuje denarnih sredstev (Fajfar, 2010).
Okoli tega ožjega središþa ne želi uvajati izboljšav v smeri trajnosti oziroma želi marsikje (obmoþja
naþrtovanja obvoznic) razmere še moþno poslabšati.

ϭϱ


Slika 5: Primer previsokega robnika pred prehodom za pešce na obmoþju središþa Bleda


Avtorica: Lana Šimenc, 2011

Neprijaznost za trajnostne oblike mobilnosti in šibkejše udeležence ter previsoke hitrosti so
znaþilnosti obmoþij v vseh prouþevanih obþinah. Obstajajo sicer redka obmoþja za pešce (Kranj,
Škofja Loka, Bled ima le neposredno ob jezeru sprehajalno pot, a ne obmoþja za pešce), vendar
premajhna, da bi zagotavljala živost urbanih, suburbanih in vaških jeder. To pa predvsem zaradi
neobstajanja urejenih sistemov trajnostne mobilnosti, zaradi pomanjkanja intermodalnosti in drugih že
v predhodnem besedilu navedenih znaþilnosti. Tako se že takoj izven obmoþij za pešce pojavljajo
mnoge nevarnosti za pešce in kolesarje, vendar ne samo v izrazito suburbanih obmoþjih, ampak tudi v
bolj zgošþenih obmoþjih poselitve, kakršna je v Kranju, Škofji Loki in na Bledu. Predvsem je
znaþilno, da sta kolesarjenje po opravkih in hoja po opravkih skoraj povsem zanemarjena naþina
mobilnosti, ker infrastruktura in ukrepi temu niso prilagojeni. Zato se najveþ poti z osebnim
avtomobilom opravi ravno na kratke razdalje, ki so sicer najprimernejše za vožnjo s kolesom ali
pešaþenje (Razgoršek, 2009). Tudi v Londonu se veþina poti z osebnim avtomobilom opravi na
takokratke razdalje (razdalje do deset kilometrov), kljub temu da bi se na taki razdalji na cilj najhitreje
pripeljali s kolesom. Poti na tako kratke razdalje z osebnim avtomobilom predstavljajo kar 68 % vseh
potovanj (Cycling is …, 2012). 30 % potovanj na razdalji manjši od treh kilometrov se v Evropi
opravi z osebnim avtomobilom. Na razdalji manjši od petih kilometrov pa se v Evropi opravi kar
50 % vseh potovanj z osebnim avtomobilom. To so razdalje, ki bi jih lahko opravili s kolesom v
petnajstih do dvajsetih minutah ali pa peš (hitra hoja), za kar bi porabili pol ure do petdeset minut
(Edwards, Tsouros, 2006). V suburbanih naseljih namreþ 2/3 stanovalcev teh obmoþij uporablja
osebni avtomobil za vsako svojo pot (veliko spalnih naselij, monofunkcionalnost obmoþij, zelo malo
mešane rabe prostora); medtem ko na obmoþjih z gosto poselitvijo osebni avtomobil za vsako svojo
pot uporablja 1/3 stanovalcev. To dokazuje kanadska sociološka in statistiþna raziskava (Turcotte,
2008). Za Slovenijo je znaþilna velika razpršenost naselij in v povpreþju manjša naselja. Poleg tega je
v zadnjih štiridesetih letih tudi trend razvoja suburbanih naselij s poveþevanjem spalnih naselij,
monofunkcionalnosti obmoþij ter vedno manjšim naþrtovanjem naselij z raznolikimi dejavnostmi
(vedno veþ naselij z eno samo dejavnostjo) ter neuveljavljanje mešane rabe znotraj stavb v suburbanih
naseljih. Poleg tega se v Sloveniji že dalj þasa pojavlja trend razpršenosti stavb v naseljih (stavbe so
vedno manj gosto skupaj), tako da so naselja zunaj veþjih mest vse bolj razpršena. Veþja razpršenost
znotraj naselij oziroma razpršenost stavb pa dokazano povzroþa veþjo uporabo osebnega avtomobila
za opravljanje poti (Turcotte, 2008). Med temi najpogostejšimi vožnjami z osebnim avtomobilom
(razdalje do pet kilometrov) le ti tudi najbolj onesnažujejo, saj tistih nekaj minut vozijo s še neogretim
motorjem. To pa pomeni, da se mehanizmi v avtomobilu, ki nadzorujejo emisije, še ne vzpostavijo
(Vehicle Emissions, 1993).

ϭϲ


Da je središþe Bleda narejeno po meri avtomobilov brez zadostnega ozira na pešce, lepo prikazuje
naslednja slika. Cesta ima na obeh straneh preozek ploþnik. Poleg tega je preozka tudi za kolesarjenje
v situacijah, ko se po cesti peljejo težki tovornjaki in avtobusi.
Slika 6: Cesta v središþu Bleda je neprilagojena za pešaþenje in kolesarjenje


Avtorica: Lana Šimenc, 2011

Onesnažen zrak, hrup in visoke hitrosti motornih vozil še bolj odvrnejo željo po uporabi trajnostnih
naþinov mobilnosti. Tako se ustvari zaþaran krog netrajnostnega prometnega sistema. Izven obmoþij
za pešce so za rekreativne kolesarje najbolj primerne kolesarske poti, ki se jih uporablja tudi za
kolesarjenje po opravkih. Pospešujejo pa tudi kolesarski turizem, ki se v Sloveniji iz leta v leto
poveþuje. To lahko izboljša razmere za razvoj povezanega sistema trajnostne mobilnosti v regiji,
vendar je sedaj problem v izraziti sezonskosti turizma, zato je kolesarski turizem sicer zelo dobra,
vendar ne celovita rešitev in sam po sebi ne more omogoþiti razvoja sistema trajnostne mobilnosti.
Najbolj znan primer kolesarske poti v Sloveniji je prav gotovo Kolesarska pot Treh dežel. Obþina
Jesenice in Direkcija Republike Slovenije za ceste imata v naþrtu tudi njeno navezavo do Bleda (Pot
treh dežel, 2012). Manj znana kolesarska pot pa je Bohinjska kolesarska pot (Rožiþ, 2011).

Slika 7: Zaþetek Bohinjske kolesarske poti v bližini Bohinjske Bistrice

Avtorica: Lana Šimenc, 2011



ϭϳ


Preglednica 1: Prednosti in slabosti infrastrukture in storitev za osebe z omejeno mobilnostjo

ƉƌĞĚŶŽƐƚŝ

ǀŽēŶŝŽƉŽŵŶŝŬŶĂ^ŝĞŵĞŶƐ
ŝŶŵĞĚŶĂƌŽĚŶŝŚǀůĂŬŝŚ
;ƉŽŵŽēƐůĞƉŝŵͿ͘ĂŐŽƚŽǀůũĞŶĂ
ƐŽƉĂƌŬŝƌŶĂŵĞƐƚĂŝŶĚŽƐƚŽƉŝ
ǌĂŐŝďĂůŶŽŽǀŝƌĂŶĞĚŽ
ƉŽŵĞŵďŶĞũƓŝŚƐƚŽƌŝƚĞǀ
;ƉŽƓƚĂ͕ƚƌŐŽǀŝŶĂ͘͘͘ͿŝŶƓŽů͘

WŽŶĞŬŽĚǀZĂĚŽǀůũŝĐŝ
ũĞƉůŽēŶŝŬƉƌŝŵĞƌŶŽ
ŶŝǌĞŬŝŶƌŽďŶŝŬŝ
ƉŽƌĂǀŶĂŶŝƐ
ĐĞƐƚŝƓēĞŵ͕ŬũĞƌŐƌĞǌĂ
ƐƚŝŬĚǀĞŚĐĞƐƚ͘dŽũĞ
ǌĂƉƌĞŚŽĚŝŶǀĂůŝĚŽǀ
ƵƐƚƌĞǌŶŽ͘

DĞƐƚŶŝĂǀƚŽďƵƐŝ;<ƌĂŶũ͕
aŬŽĨũĂ>ŽŬĂͿƐŽĚŽǀŽůũŶŝǌŬŝ͕
ĚĂŽŵŽŐŽēĂũŽĚŽƐƚŽƉŶŽƐƚ
ǌĂŽƐĞďĞŶĂŝŶǀĂůŝĚƐŬŝŚ
ǀŽǌŝēŬŝŚ͘^ƉƌĞŵůũĞǀĂůĐŝ
ŽƐĞďŶĂŝŶǀĂůŝĚƐŬŝŚǀŽǌŝēŬŝŚ
ƉŽƚƵũĞũŽǌǀůĂŬŝďƌĞǌƉůĂēŶŽ͘

<ũĞƌƐŽĞůĞŬƚƌŝĨŝĐŝƌĂŶĞǎĞůĞǌŶŝƓŬĞƉƌŽŐĞ͕
ŶĂŶũŝŚƉĂǀŽǌŝũŽŶŽǀĞũƓŝǀůĂŬŝ͕ůĂŚŬŽ
ŽƐĞďĞŶĂŝŶǀĂůŝĚƐŬŝŚǀŽǌŝēŬŝŚƚĞǎŬŝŚ
ϭϬϬŬŐŝŶǀĞēǀƐƚŽƉĂũŽŶĂǀůĂŬĞ͖ŶĂ
ĚƌƵŐŝŚǀůĂŬŝŚůĞǌǀŽǌŝēŬŝƚĞǎŬŝŵŝŵĂŶũ
ŬŽƚϭϬϬŬŐŝŶŽďƉƌĞĚŚŽĚŶŝŶĂũĂǀŝ͘EĂ
ƐůĞĚŶũĞǀůĂŬĞŝŶǀĂůŝĚŝŶĂǀŽǌŝēŬŝŚŶĞ
ŵŽƌĞũŽǀƐƚŽƉĂƚŝƐĂŵŽƐƚŽũŶŽ;ŶĞŬĚŽũŝŚ
ŵŽƌĂĚǀŝŐŶŝƚŝŶĂǀůĂŬͿ͘

ƐůĂďŽƐƚŝ

EŝǌĂŐŽƚŽǀůũĞŶĚŽƐƚŽƉǌĂ
ŐŝďĂůŶŽŽǀŝƌĂŶĞĚŽƉĞƌŽŶŽǀ
ǎĞůĞǌŶŝƓŬŝŚƉŽƐƚĂũ͘^ĂŵŽĞŶĂ
ŽĚŽƐŵŝŚǎĞůĞǌŶŝƓŬŝŚƉŽƐƚĂũ
ŝŵĂƉĞƌŽŶǌĂŝŶǀĂůŝĚĞ;ǎ͘Ɖ͘
:ĞƐĞŶŝĐĞͿ͘

EŝƌĂŝůŽǀĞƉŝƐĂǀĞ͘
WƌĞǀŝƐŽŬŝƉůŽēŶŝŬŝŶĞ
ǌĂŐŽƚĂǀůũĂũŽĚŽǀŽůũ
ĚŽďƌĞƉƌĞŚŽĚŶŽƐƚŝǌĂ
ŝŶǀĂůŝĚĞ͘

WůŽēŶŝŬŝƐŽŶĂŽďŵŽēũƵ
aĞŶēƵƌũĂ͕ĞůĞǌŶŝŬŽǀŝŶŶĂ
ŵĂƌƐŝŬĂƚĞƌŝŚŽďŵŽēũŝŚ
ƐƌĞĚŝƓēĂůĞĚĂƉƌĞŽǌŬŝ͕ĚĂ
ďŝũŝŚŝŶǀĂůŝĚŝůĂŚŬŽǀĂƌŶŽ
ƵƉŽƌĂďůũĂůŝ͘

ŽƓƚĞǀŝůŶŝŚŽďũĞŬƚŽǀŶŝǌĂŐŽƚŽǀůũĞŶŝŚ
ƵƐƚƌĞǌŶŝŚŬůĂŶēŝŶǌĂŐŝďĂůŶŽŽǀŝƌĂŶĞ
;ŶƉƌ͘ĚŽƐƚĂǀďĞKďēŝŶĞŽŚŝŶũ͖
ƉŽŬŽƉĂůŝƓēĂǀƌĞǌŶŝĐŝǀŽďēŝŶŝ
ŝƌŽǀŶŝĐĂͿ͘

Avtorica: Lana Šimenc, 2012


<ũĞƌƉĂƐĞǀŽǌŝũŽ
ƐƚĂƌĞũƓŝǀůĂŬŝ͕ƉĂ
ǀƐƚŽƉŶĂƚĞǀůĂŬĞǌĂ
ŝŶǀĂůŝĚĞŶŝŵŽŐŽē͖
ƚƵĚŝŶŝĚǀŝŐĂůǌĂ
ŝŶǀĂůŝĚƐŬĞǀŽǌŝēŬĞ͘

Vir podatkov: Šimenc, Žemva, 2011

Slika 8: Preozek ploþnik na dovozni poti iz parkirišþa Hotela Krim

Avtorica: Lana Šimenc, 2011



Preglednica 2: SWOT analiza za javni promet

ƉƌĞĚŶŽƐƚŝ

WƌŝŵĞƌŶĂŚŝƚƌŽƐƚ
ǀůĂŬĂ͕ƵŐŽĚŶĂĐĞŶĂ
ǀůĂŬĂ͘

hŐŽĚŶĂĐĞŶĂŵĞƐƚŶĞŐĂ
ƉŽƚŶŝƓŬĞŐĂƉƌŽŵĞƚĂŝŶ
ĚŽďĞƌŝǌŐůĞĚĂǀƚŽďƵƐŶĞ
ƉŽƐƚĂũĞ;aŬŽĨũĂ>ŽŬĂͿ͘

EĂƉŝƐŝŶĂĂǀƚŽďƵƐŝŚǌŽǌŶĂŬĂŵŝ
ƌĞůĂĐŝũ͘

ŽďƌĞĨƌĞŬǀĞŶĐĞĂǀƚŽďƵƐŽǀǀ
ŽŚŝŶũŝŶŽůŝŶŽ͘

EĂēƌƚŝƵŵŝƌũĂŶũĂ
ƉƌŽŵĞƚĂǀĂůƉƐŬŝŚ
ĚŽůŝŶĂŚ͘

ƐůĂďŽƐƚŝ

sŝƐŽŬĂĐĞŶĂ
ĂǀƚŽďƵƐŶĞ
ǀŽǌŽǀŶŝĐĞ͕ƉŽŶĂǀĂĚŝ
ƉƌĞŵĂůŽǌĂƐĞĚĞŶŝ
ĂǀƚŽďƵƐŝ͕ƉŽƉƵƐƚŝǌĂ
ƐƚĂƌĞũƓĞŝŶŵůĂĚĞůĞ
ǌĂǎĞůĞǌŶŝƓŬĞ
ǀŽǌŽǀŶŝĐĞ͘

^ŬŽƌĂũƉŽǀƐŽĚ
ŶĞƉŽǀĞǌĂŶŽƐƚ
ĂǀƚŽďƵƐŶĞŝŶǎĞůĞǌŶŝƓŬĞ
ƉŽƐƚĂũĞ͖ƐůĂďŽ
ŽďǀĞƓēĂŶũĞ͕ĂǀƚŽďƵƐŶĂ
ƉŽƐƚĂũĂůŝƓēĂďƌĞǌǀŽǌŶŝŚ
ƌĞĚŽǀ͕ƐŬƌŝƚŝǀŽǌŶŝƌĞĚŝ
;^ƚĂƌĂ&ƵǎŝŶĂͿ͘

^ůĂďŽƐƚĂŶũĞǎĞůĞǌŶŝƓŬŝŚƉŽƐƚĂũ͖
ŶĞƐŬůĂĚũĞĂǀƚŽďƵƐŶŝŚŝŶ
ǎĞůĞǌŶŝƓŬŝŚǀŽǌŶŝŚƌĞĚŽǀ;ŝǌũĞŵĂ
ƉƌŽŐĂĂǀƚŽďƵƐĂƓƚĞǀŝůŬĂĞŶĂǀ
<ƌĂŶũƵͿ͖ƌĂǌƉŽůŽǎůũŝǀŽƐƚ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝũƐŬĞŐĂŵĂƚĞƌŝĂůĂŽ
ũĂǀŶĞŵƉƌŽŵĞƚƵƉŽŶĂǀĂĚŝŶŝ
ĚŽďƌĂ͘

WŽŶĞŬŽĚŵĂŶũŬĂũŽ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĞŬĂŬŽƉƌŝƚŝĚŽ
ĂǀƚŽďƵƐŶŝŚŝŶǎĞůĞǌŶŝƓŬŝŚ
ƉŽƐƚĂũ͖ƉƌŽďůĞŵĚŽƐƚŽƉŶŽƐƚŝ
ǌũĂǀŶŝŵƉƌĞǀŽǌŽŵĚŽ
ŶĞŬĂƚĞƌŝŚďŽůũŽĚĚĂůũĞŶŝŚ
ŶĂƐĞůŝũŝŶƉůĂŶŽƚ;aŬŽĨũĞůŽƓŬŽ
ŚƌŝďŽǀũĞ͕WŽŬůũƵŬĂͿ͘

sŽǌŶŝƌĞĚŝŶĂǀĞēŝŶŝ
ƉŽƐƚĂũƐŽƐĂŵŽǀ
ƐůŽǀĞŶƓēŝŶŝ͕ǌĂƚŽƐĞ
ƚƵƌŝƐƚŝƚĞǎũĞǌŶĂũĚĞũŽ͘

ϭϴ


ƉƌŝůŽǎŶŽƐƚŝ

<ŽŵďŝƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶŝƌĂŶŝŵŝ
ƉƌĞǀŽǌŝĚŽ
ŽĚĚĂůũĞŶŝŚŶĂƐĞůŝũ
'ŽƌĞŶũƐŬĞ͘

ĂŐŽƚŽǀŝƚĞǀĂǀƚŽďƵƐŶŝŚ
ƉŽǀĞǌĂǀŶĂŽďŵŽēũŝŚ
'ŽƌĞŶũƐŬĞ͕ŬŝŝŵĂũŽ
ĚĂŶĞƐŵĂůŽƚĂŬŝŚ
ƉŽǀĞǌĂǀ;^ĞůŽ͕ZŝďŶŽ͕
<ŽƌŝƚŶŽ͕<ƵƉůũĞŶŝŬ͘͘͘Ϳ͘

WƌĞƵƐŵĞƌŝƚĞǀƐƌĞĚƐƚĞǀ
ŶĂŵĞŶũĞŶŝŚŽďǀŽǌŶŝĐĂŵǀ
ƐƌĞĚƐƚǀĂŶĂŵĞŶũĞŶĂŝǌďŽůũƓĂŶũƵ
ƌĂǌŵĞƌǌĂŬŽůĞƐĂƌũĞŶũĞ͕
ƉĞƓĂēĞŶũĞƚĞƌũĂǀŶŝƉƌŽŵĞƚ͘

Ύ

* v tabeli ni zajeta kategorija nevarnosti, saj jim v raziskavi (del javni promet) nismo pripisali velikega pomena

Avtorica: Lana Šimenc, 2012

Vir podatkov: Šimenc, Žemva, 2011

Preglednica 3: Intermodalnost oziroma povezovanje razliþnih oblik mobilnosti (SWOT analiza)
WŽǀĞǌŽǀĂŶũĞŬŽůĞƐĂƌũĞŶũĂŝŶ
ƉƌĞǀŽǌĂǌǀůĂŬŽŵƚĞƌŬŽůĞƐĂƌũĞŶũĂ ŽďƌĂŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŶŽƐƚĂǀƚŽͲ
ŝŶƉƌĞǀŽǌĂǌĂǀƚŽďƵƐŽŵŽďƐƚĂũĂ͘ ũĂǀŶŝƉƌŽŵĞƚ͘

ƉƌĞĚŶŽƐƚŝ

WƌĞŵĂůŽŬŽůĞƐĂƌƐŬŝŚƐƚŽũĂůŶĂ
ƉƌĞƐƚŽƉŶŝŚƚŽēŬĂŚ;ǎĞůĞǌŶŝƓŬĞŝŶ
ĂǀƚŽďƵƐŶĞƉŽƐƚĂũĞ͕ŽďŵŽēũĂǌĂ
ƉĞƓĐĞ͕ƉŽƚŝǌĂƉĞƓĐĞͿ͘

ƐůĂďŽƐƚŝ

sĞŶĚĂƌũĞƚĞǎŬŽƵŐŽƚŽǀŝƚŝĂůŝŐƌĞ
ƚƵƌĞƐǌĂŶĂĚĂůũĞǀĂŶũĞƉŽƚŝǌ
<ŽůĞƐĂƌƐŬĂƐƚŽũĂůĂŵĂƌƐŝŬũĞƉƌĞŵĂůŽ
ũĂǀŶŝŵƉƌŽŵĞƚŽŵĂůŝƉĂƐŽƚŽ
ǀĂƌŶĂ͕ŶŝŬŽůĞƐĂƌŶŝĐĂůŝƉĂƐŽŵĂũŚŶĞ
ƉƌĞĚǀƐĞŵƉĂƌŬŝƌŝƓēĂ͕ŬŝŶŝƐŽ
WŽŵĂŶũŬĂŶũĞŬůĂŶēŝŶǌĂĚŽƐƚŽƉ ;ŶŝƵƌĂĚŶŝŚŝŬĞĂŶĚZŝĚĞŽǌŝƌŽŵĂ
ŶĂŵĞŶũĞŶĂŶĂĚĂůũĞǀĂŶũƵƉŽƚŝǌ ĚŽĂǀƚŽďƵƐŶŝŚŝŶǎĞůĞǌŶŝƓŬŝŚ нZͿ͖ƐůĂďĂŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŶŽƐƚĂǀƚŽďƵƐͲ
ĚƌƵŐŝŵŵŽďŝůŶŽƐƚŶŝŵ
ƉŽƐƚĂũƐŬŽůĞƐŽŵ͖ƐůĂďĂ
ǀůĂŬ;ƉŽƐƚĂũĞǀĞēŝŶŽŵĂƉƌĞŵŽēŶŽ
ƐƌĞĚƐƚǀŽŵ͘
ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŶŽƐƚǀůĂŬͲǀůĂŬ͘
ŶĂƌĂǌĞŶͿ͘

ŐƌĂĚŝƚĞǀŬŽůĞƐĂƌŶŝĐ;ƉŽǌŐůĞĚƵ
aŬŽĨũĞ>ŽŬĞͿŶĂĂǀƚŽďƵƐŶŝŚŝŶ sǌƉŽƐƚĂǀŝƚĞǀǀĞƌŝŐŵĞĚ
ǎĞůĞǌŶŝƓŬŝŚƉŽƐƚĂũĂŚƚĞƌ
ŝǌƉŽƐŽũĞǀĂůŶŝĐĂŵŝŬŽůĞƐ͕
WŽǀĞēĂŶũĞŬĂƉĂĐŝƚĞƚǌĂ
ǌĂŐŽƚŽǀŝƚĞǀŵŶŽŐŽǀĞēũĞŐĂ
^ůŽǀĞŶƐŬŝŵŝǎĞůĞǌŶŝĐĂŵŝŝŶ
ƐŚƌĂŶũĞǀĂŶũĞŬŽůĞƐŶĂǀůĂŬŝŚ
ƓƚĞǀŝůĂŬŽůĞƐĂƌƐŬŝŚƐƚŽũĂůŶĂ
ĂǀƚŽďƵƐŶŝŵŝƉƌĞǀŽǌŶŝŬŝǌ
ŚŬƌĂƚŶŽǌŝǌďŽůũƓĂŶũĞŵŬĂŬŽǀŽƐƚŝ ĚƌƵŐŝŚůŽŬĂĐŝũĂŚ;ůŽŬĂůŝ͕ƚƌŐŽǀŝŶĞ͕ŶĂŵĞŶŽŵƵǀĞĚďĞǀŽǌŽǀŶŝĐĞƐ
ǀůĂŬŽǀƚĞƌƉŽƐŽĚĂďůũĂŶũĞŵ
ƓŽůĞ͕ǌĚƌĂǀƐƚǀĞŶŝĚŽŵŽǀŝ͘͘͘^ ƉŽƉƵƐƚŝǌĂƐŬƵƉŶŽǀŽǌŽǀŶŝĐŽ
ŐŽƌĞŶũƐŬĞǎĞůĞǌŶŝƓŬĞƉƌŽŐĞ͖
ƚĞŵƐĞŽŵŽŐŽēŝƚƵĚŝǀŽǎŶũĂƉŽ ĂǀƚŽďƵƐͲǀůĂŬƚĞƌŶĂũĞŵŬŽůĞƐĂ
ŽŵŽŐŽēĂŶũĞďƌĞǌƉůĂēŶĞŐĂƉƌĞǀŽǌĂ ŽƉƌĂǀŬŝŚƉƌĞĚŶĂǀĞǌĂǀŽŶĂĚƌƵŐ ŝŶŶŝǎũĂĐĞŶĂƉŽƉƌĂǀŝůĂŬŽůĞƐĂ
ƉƌŝůŽǎŶŽƐƚŝ ŬŽůĞƐŶĂǀůĂŬŝŚŝŶĂǀƚŽďƵƐŝŚ͘
ƚƌĂũŶŽƐƚĞŶŶĂēŝŶƉƌĞǀŽǌĂͿ͘
ǀŬůũƵēĞŶĂǀĐĞŶŽŬĂƌƚĞ͘

sŬůũƵēŝƚĞǀĐĞŶĞƉĂƌŬŝƌŶŝŶĞŶĂWнZ
ƉĂƌŬŝƌŝƓēŝŚǀĐĞŶŽǀŽǌŽǀŶŝĐĞǌĂũĂǀŶŝ
ƉƌŽŵĞƚ͕ƚĂŬŽĚĂďŝƐĞǌĂƉůĂēŝůŽ
ƉĂƌŬŝƌŶŝŶĞŝŶũĂǀŶĞŐĂƉƌŽŵĞƚĂ
ƵƉŽƌĂďůũĂůĂŝƐƚĂŬĂƌƚŝĐĂ͘EĂĚƌƵŐĞ
ŶĂēŝŶĞƐĞŶĂWнZƉĂƌŬŝƌŝƓēŝŚŶĞďŝ
ĚĂůŽƉůĂēĞǀĂƚŝ͘dĂŬŽƉƌĞũĞƚŝĚĞŶĂƌďŝ
ƐĞŶĂŵĞŶŝůŝǌďŽůũƓĂŶũƵũĂǀŶĞŐĂ
ƉƌŽŵĞƚŶĞŐĂƐŝƐƚĞŵĂŶĂ'ŽƌĞŶũƐŬĞŵ͕
ŝǌŐƌĂĚŶũŝŬŽůĞƐĂƌŶŝĐŝŶƉŽƐƚĂǀŝƚǀŝ
ǀĂƌŶŝŚŬŽůĞƐĂƌƐŬŝŚƐƚŽũĂůΎ͘

EĂĚĂůũŶũĞǌŵĂŶũƓĞǀĂŶũĞƓƚĞǀŝůĂ
ƉŽƚŶŝŬŽǀǀũĂǀŶĞŵĂǀƚŽďƵƐŶĞŵ
ƉƌŽŵĞƚƵŝŶǌŵĂŶũƓĞǀĂŶũĞƓƚĞǀŝůĂ
ƉŽƚŶŝŬŽǀǀǎĞůĞǌŶŝƓŬĞŵƉƌŽŵĞƚƵ
ƚĞƌŶĂĚĂůũŶũĞƐƵďǀĞŶĐŝũĞĚƌǎĂǀĞ
ƚĞŵĂĚǀĞŵĂŽďůŝŬĂŵĂƉƌŽŵĞƚĂ͕
ƐĂũƚŽǌŵĂŶũƓĂŶũŝŚŽǀŽ
ŬŽŶŬƵƌĞŶēŶŽƐƚǀƉƌŝŵĞƌũĂǀŝǌ
ŽƐĞďŶŝŵĂǀƚŽŵŽďŝůŽŵ͕ƐĂũƐĞǀůĂŐĂ
ǀĞĚŶŽŵĂŶũƚƌƵĚĂǀǌĂŐŽƚĂǀůũĂŶũĞ
ŶĞǀĂƌŶŽƐƚŝ ŝŶŝǌďŽůũƓĞǀĂŶũĞŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŶŽƐƚŝ͘

*Podobna je že praksa obþine Kranjska Gora, ki vzdržuje avtobusno linijo na Vršiþ na ta naþin (ýerne, 2011).
Avtorica: Lana Šimenc, 2012

Vir podatkov: Šimenc, Žemva, 2011

ϭϵ


Preglednica 4: Sistemi souporabe in deljenja avtomobilov (SWOT analiza)
^ŝƐƚĞŵŝǌƉŽƐŽũĞǀŽǌŝůŽďƐƚĂũĂŝŶďŝŐĂůĂŚŬŽƓƚĞůŝǌĂ
ŶĞŬĂŬƓŶĞŐĂƉƌĞĚŚŽĚŶŝŬĂƐŽƵƉŽƌĂďĞĂǀƚŽŵŽďŝůŽǀ͘

KďƐƚĂũĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũĂ͕ŬŝƐƉŽĚďƵũĂĚĞůũĞŶũĞĂǀƚŽŵŽďŝůĂŝŶƐĞŝŵĞŶƵũĞWƌĞǀŽǌŝ͘ŽƌŐ͘

ƐůĂďŽƐƚŝ

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝũĞǌĂƐŽƵƉŽƌĂďŽĂǀƚŽŵŽďŝůŽǀŶĞŽďƐƚĂũĂũŽ͘

ĞůũĞŶũĞĂǀƚŽŵŽďŝůŽǀũĞƉƌĞƉƵƓēĞŶŽŽƐĞďŶŝƉƌĞƐŽũŝ͕ƐĂũĚƌƵŐŝŚƐƉŽĚďƵĚ͕ƌĂǌĞŶƐ
ƐƚƌĂŶŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũĞWƌĞǀŽǌŝ͘ŽƌŐ͕Ŷŝ͘

ƉƌŝůŽǎŶŽƐƚŝ

dŝƐŝƐƚĞŵŝŝŵĂũŽǀĞůŝŬŽƉƌŝůŽǎŶŽƐƚŝ͕ƐĂũũĞŶĂĐĞƐƚĂŚ
'ŽƌĞŶũƐŬĞǀĞůŝŬŽŽƐĞďŶŝŚĂǀƚŽŵŽďŝůŽǀǌǌĞůŽŵĂũŚŶŽ
ǌĂƐĞĚĞŶŽƐƚũŽ;ĞŶĂĚŽĚǀĞŽƐĞďŝŶĂǀŽǌŝůŽͿ͘

sǌƉŽƐƚĂǀŝƚĞǀƐŝƐƚĞŵŽǀƐŽƵƉŽƌĂďĞǀŽǌŝůŝŶƐŝƐƚĞŵŽǀĚĞůũĞŶũĂǀŽǌŝůƚĞƌƓƚĞǀŝůēŶĞũƓĂ
ƵƉŽƌĂďĂƚĞŚƐŝƐƚĞŵŽǀďŝƐĞĚĂũǌĞůŽǀŝƐŽŬĞƐƚƌŽƓŬĞǌůĂƐƚŶŝƓƚǀŽŵŝŶƵƉŽƌĂďŽ
ŽƐĞďŶĞŐĂĂǀƚŽŵŽďŝůĂŵŽēŶŽǌŵĂŶũƓĂůĂ͕ǌŵĂŶũƓĂůĂƉĂďŝƚƵĚŝŚƌƵƉŝŶĞŵŝƐŝũĞ
ƚŽƉůŽŐƌĞĚŶŝŚƉůŝŶŽǀƚĞƌWDĚĞůĐĞǀ͘

ŶĞǀĂƌŶŽƐƚŝ

WƌĞŚŝƚĞƌŶĂŬƵƉĚŽĚĂƚŶŝŚŶĞƉŽƚƌĞďŶŝŚĂǀƚŽŵŽďŝůŽǀ
ǌĂƌĂĚŝŽŵŽŐŽēĂŶũĂŬƌĞĚŝƚŽǀ͘ƌǎĂǀĂƐŬƌĞĚŝƚŝůĂŚŬŽ
ǌĂŐŽƚŽǀŝĂǀƚŽŵŽďŝůǀĞĚŶŽǀĞēũĞŵƵƓƚĞǀŝůƵ
ƉŽƐĂŵĞǌŶŝŬŽǀ͕ǀĞŶĚĂƌƐƚĞŵƵƐƚǀĂƌŝƌĂǌŵĞƌĞ͕ǀ
ŬĂƚĞƌŝŚĚĞůũĞŶũĞĂǀƚŽŵŽďŝůĂŶŝƉŽƚƌĞďŶŽ͕ƌĂǌĞŶǀ
ƉƌŝŵĞƌƵŵŽēŶŽƉŽǀĞēĂŶĞĐĞŶĞŐŽƌŝǀĂ͘WƌĞĚǀƐĞŵǀ
ĚƌǎĂǀĂŚǌƌĂǌƉƌƓĞŶŽƉŽƐĞůŝƚǀŝũŽŝŶēĂƐŽǀŶŽƚĞƌ
ƉƌŽƐƚŽƌƐŬŽƌĂǌƉƌƓĞŶŝŵŝĚĞůŽǀŶŝŵŝŵĞƐƚŝ;ŐůŽďĂůŝǌĂĐŝũĂͿ
ũĞƚĂŬŽůũƵĚĞŵƵĚŽďŶĞũĞ͕ĚĂƐĞƐĂŵŝǀŽǌŝũŽǌůĂƐƚŶŝŵ
ĂǀƚŽŵŽďŝůŽŵ͘WŽůĞŐƚĞŐĂƐĞƉŽēƵƚŝũŽďŽůũǀĂƌŶĞ͕ēĞƐĞ
ŶĞŽĚůŽēŝũŽĚĂƚŝƐǀŽũĞŐĂĂǀƚŽŵŽďŝůĂǀƐŝƐƚĞŵ
ƐŽƵƉŽƌĂďĞ͕ƐĂũďŝĚƌƵŐǀŽǌŶŝŬůĂŚŬŽŶũŝŚŽǀĂǀƚŽ
ƉŽƓŬŽĚŽǀĂů͘

ƉƌĞĚŶŽƐƚŝ

Avtorica: Lana Šimenc

Vir podatkov: Šimenc, Žemva, 2011

Preglednica 5: Povezovanje prometnega sistema na obmoþju Gorenjske s turizmom (SWOT
analiza)

ƉƌĞĚŶŽƐƚŝ

Η^ŶĞǎŶŝΗĂǀƚŽďƵƐ͕ŬŝǀŽǌŝƚƵƌŝƐƚĞŝŶ
ŝǌůĞƚŶŝŬĞŶĂƐŵƵēŝƓēĂŝŶƉŽǀĞǌƵũĞ
ƐŵƵēĂƌƐŬĂƐƌĞĚŝƓēĂŶĂŽďŵŽēũƵŽŚŝŶũĂ͕
ůĞĚĂŝŶ<ƌĂŶũƐŬĞŐŽƌĞ͖ĚŽĚĂƚŶŝĂǀƚŽďƵƐŝ
ǀŽǌŝũŽŵĞĚƉŽůĞƚŶŽƚƵƌŝƐƚŝēŶŽƐĞǌŽŶŽŽĚ
ũƵŶŝũĂĚŽŬŽŶĐĂƐĞƉƚĞŵďƌĂ͖ēĞũĞ
ƉŽǀƉƌĂƓĞǀĂŶũĞ͕ƐĞƉŽƐĂŵĞǌŶĞǀŽǎŶũĞ
ŽƌŐĂŶŝǌŝƌĂũŽƚƵĚŝŶŽǀĞŵďƌĂ͘

WƌŝŵĞƌĚŽďƌĞƉƌĂŬƐĞ
ƉŽǀĞǌŽǀĂŶũĂƉĞƓĂēĞŶũĂŝŶ
ƚƵƌŝǌŵĂũĞ'ŽĚĞƓŬĂƵēŶŽͲ
ƐƉƌĞŚĂũĂůŶĂƉŽƚ͕ŬŝũŽũĞ
ǀǌƉŽƐƚĂǀŝůĂ<ƌĂũĞǀŶĂ
ƐŬƵƉŶŽƐƚ'ŽĚĞƓŝē;'ŽĚĞƓŬĂ
ƵēŶĂ͕͘͘͘ϮϬϬϲͿ͘

EĂƐƚĞŶŝŚŽƚĞůĂWĂƌŬŶĂ
ůĞĚƵũĞŽǌŶĂŬĂǌĂ
ƉĞƓĐĞŵŝŶŬŽůĞƐĂƌũĞŵ
ƉƌŝũĂǌĞŶŚŽƚĞů͘dĂŬŚŽƚĞů
ŶƵĚŝŐŽƐƚŽŵŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĞ
ŽƉŽŚŽĚŶŝƓŬŝŚŝŶ
ŬŽůĞƐĂƌƐŬŝŚƉŽƚĞŚŝŶ
ƉŽĚŽďŶĞŵ͘

ĂƚƌĂũŶŽƐƚŶŽŵŽďŝůŶŽƐƚǌĞůŽ
ƉŽǌŝƚŝǀĞŶũĞƉƌŝŵĞƌƚƵƌŝƐƚŝēŶĞ
ƌĞůĂĐŝũĞ>ũƵďůũĂŶĂͲŽŚŝŶũ
ůĂƚŽƌŽŐ͕ŬũĞƌũĞƉŽǀĞǌĂǀĂϭϮͲ
ŬƌĂƚŶĂĚĂŶǀƐŵĞƌŝƉƌŽƚŝ
ŽŚŝŶũƵŝŶϭϯͲŬƌĂƚŶĂĚĂŶǀ
ƐŵĞƌŝƉƌŽƚŝ>ũƵďůũĂŶŝƚĞƌƌĞůĂĐŝũŝ
>ĞƚĂůŝƓēĞƌŶŝŬͲ>ũƵďůũĂŶĂ͕ŬũĞƌ
ũĞƐŬƵƉŶŽŬĂƌϭϲƉŽǀĞǌĂǀǀ
ĞŶŽƐŵĞƌŝŶϭϲǀĚƌƵŐŽƐŵĞƌ͘
/ǌ>ũƵďůũĂŶĞĚŽůĞĚĂƉĂũĞϮϬ
ƉŽǀĞǌĂǀŶĂĚĂŶ͕ŝǌůĞĚĂǀ
>ũƵďůũĂŶŽƉĂϭϴƉŽǀĞǌĂǀŶĂ
ĚĂŶ;ǀƚŽďƵƐŶŝǀŽǌŶŝ͕͘͘͘
ϮϬϭϭͿ͘

ϮϬ


ƐůĂďŽƐƚŝ

ƉƌŝůŽǎŶŽƐƚŝ

ŶĞǀĂƌŶŽƐƚŝ

WƌĞǀĞēƉŽƵĚĂƌŬĂũĞŶĂŵĂƐŽǀŶŽƐƚŝ
ƚƵƌŝǌŵĂ͕ǌĂƚŽǀůĂĚĂǀĞůŝŬŽŶĞƐŽƌĂǌŵĞƌũĞ
ŵĞĚƌĞůĂĐŝũĂŵŝůƉĞƚŽƵƌũĂ͕ŬŝƐŽ
ŶĂŵĞŶũĞŶĞƚƵƌŝǌŵƵŝŶƌĞůĂĐŝũĂŵŝŝƐƚĞŐĂ
ƉƌĞǀŽǌŶŝŬĂ͕ŬŝƐŽŶĂŵĞŶũĞŶĞǀŽǎŶũŝ
ƉƌĞďŝǀĂůƐƚǀĂŽďēŝŶƉŽŽƉƌĂǀŬŝŚĂůŝ
ŶũŝŚŽǀĞŵŽŚƌĂŶũĂŶũƵƐƚŝŬŽǀƐƐŽƌŽĚŶŝŬŝ͕
ƉƌŝũĂƚĞůũŝŝŶƐƉŽǌŶĂǀĂŶũƵƐůŽǀĞŶƐŬĞŐĂ
ƉŽĚĞǎĞůũĂ͘^ůĞĚŶũŝŚĂǀƚŽďƵƐŶŝŚƉŽǀĞǌĂǀ
ŶĂŵƌĞēƐŬŽƌĂũŶŝĂůŝƉĂǀŽǌŝũŽůĞŵĞĚĚŶĞǀŝ
ƓŽůƐŬĞŐĂƉŽƵŬĂĞŶŬƌĂƚĂůŝĚǀĂŬƌĂƚĚŶĞǀŶŽ
;ƚĂŬƉƌŝŵĞƌũĞŶƉƌ͘ĂǀƚŽďƵƐŶĂƌĞůĂĐŝũŝ
ZĂĚŽǀůũŝĐĂƓŽůĂͲƌĞǌũĞͿ͘

EũĞŐŽǀĂƉŽŵĂŶũŬůũŝǀŽƐƚǀ
ƐŵŝƐůƵƚƌĂũŶŽƐƚŶĞ
ŵŽďŝůŶŽƐƚŝũĞƚĂ͕ĚĂ
ƐǀŽũŝŵŐŽƐƚŽŵǌĂŐŽƚĂǀůũĂ
ďƌĞǌƉůĂēŶŽƉĂƌŬŝƌĂŶũĞ͘

WŽǀĞǌŽǀĂŶũĞŬŽůĞƐĂƌƐŬĞŐĂŝŶ
ƉŽŚŽĚŶŝƓŬĞŐĂƚƵƌŝǌŵĂƐƚƵƌŝǌŵŽŵŶĂ
ŬŵĞƚŝũŝŝŶƚĂŬŽŽŵŽŐŽēĞŶĂĚŝƌĞŬƚŶĂ
ƉƌŽĚĂũĂŬŵĞēŬŝŚƉƌŽŝǌǀŽĚŽǀƚƵƌŝƐƚŽŵ͘

EĞŬĂƚĞƌĞǀŽǌŶĞƌĞĚĞŶĂ
ĂǀƚŽďƵƐŶŝŚŝŶǎĞůĞǌŶŝƓŬŝŚ
ƉŽƐƚĂũĂŚũĞƉŽƚƌĞďŶŽ
ƐƉƌĞŵĞŶŝƚŝǀǀĞēũĞǌŝēŶĞ͕Ɛ
ēŝŵĞƌďŽŽŵŽŐŽēĞŶĂďŽůũƓĂ
ŝŶĨŽƌŵŝƌĂŶŽƐƚƚƵũĐĞǀ͘

hǀĞĚďĂŬĂƌƚŝĐĞƐƉŽƉƵƐƚŝ
ǌĂũĂǀŶŝƉŽƚŶŝƓŬŝƉƌŽŵĞƚ͕
ŬŝďŝďŝůĂŶĂŵĞŶũĞŶĂ
ŐŽƐƚŽŵ͘dĂƉƌĂŬƐĂďŝƐĞ
ůĂŚŬŽƓĞƉŽƐĞďĞũƵǀĞĚůĂǀ
ŽďēŝŶŝůĞĚ͕ƐĂũŝŵĂ
ƉŽĚŽďŶŽƉƌĂŬƐŽǎĞǀĞůŝŬŽ
ĚƌƵŐŝŚůƉƐŬŝŚďŝƐĞƌŽǀϭ͘
KďůŝŬŽǀĂůĂďŝƐĞůĂŚŬŽƚƵĚŝ
ƉŽŶƵĚďĂǀƐŬůŽƉƵ
ΗĂŶŝŵŝǀŽĚŽǎŝǀĞƚũĞ
ƉŽŬƌĂũŝŶĞƐƉƌĞǀŽǌŶŝŵŝ
ƐƌĞĚƐƚǀŝ͕ŬŝŶŝƐŽŽƐĞďŶŝ
ĂǀƚŽŵŽďŝů͘Η

KďǀŽǌŶŝĐĞ͕ŬŝďŽĚŽůĞƓĞƉŽƐƉĞƓŝůĞ
ƐƵďƵƌďĂŶŝǌĂĐŝũŽƵƌďĂŶŝŚŽďŵŽēŝũŝŶƵŶŝēŝůĞ
ŶĂƌĂǀŶĞƉŽƚĞŶĐŝĂůĞŝŶŬƵůƚƵƌŶŽĚĞĚŝƓēŝŶŽ
ŽŬŽůŝĐĞ͖ƵŶŝēŝůĞďŽĚŽƓĞƉƌĞŽƐƚĂůŝƉƌŽƐƚŽƌ͕
ŬŝŶŝƓĞŚƌƵƉŶŽŽŶĞƐŶĂǎĞŶŝŶũĞŝǌũĞŵĞŶ
ƉŽƚĞŶĐŝĂůƉŽĚĞǎĞůũĂǀĂƐŝ͖ƉŽůĞŐƚĞŐĂ
ŽďǀŽǌŶŝĐĂŽĚƌĞǎĞŬƌĂũŽĚŶĂƌĂǀŶĞŐĂ
ǌĂůĞĚũĂΎ

WŽŶĞŬŽĚũĞƉĂƌŬŝƌĂŶũĞŶĂ
ŽďŵŽēũŝŚǌǀĞēũŽ
ŶĂĚŵŽƌƐŬŽǀŝƓŝŶŽĐĞŶĞũƓĞ
ŬŽƚƉĂƌŬŝƌĂŶũĞǀŶŝǎŝŶŝ;ƚŽƐĞ
ĚŽŐĂũĂǀŽďēŝŶŝŽŚŝŶũͿ͘Wƌŝ
ƚĞŵƐĞƉŽũĂǀůũĂŶĞǀĂƌŶŽƐƚ
ƐƉƌĞŵĞŵďĞŽďŵŽēŝũƚŝƓŝŶĞ
ǀŽďŵŽēũĂŚƌƵƉĂŝŶ
ŶĞǀĂƌŶŽƐƚƉƌĞƚŝƌĂŶĞŐĂ
ŽďƌĞŵĞŶũĞǀĂŶũĂŐŽƌƐŬŝŚ
ƉŽƚŝŝŶƐƚĞŵƉŽǀĞēĂŶũĞ
ǀŽĚŶĞĞƌŽǌŝũĞƉƌƐƚŝŝŶ
ĚƌƵŐŝŚĚĞƐƚƌƵŬĐŝũƐŬŝŚ
ƉƌŽĐĞƐŽǀŶĂŶũŝŚ͕ŵŽƚĞŶũĞ
ǎŝǀĂůŝǀŐŽƌƐŬŝŚĞŬŽƐŝƐƚĞŵŝŚ
dƌŝŐůĂǀƐŬĞŐĂŶĂƌŽĚŶĞŐĂ
ƉĂƌŬĂŝŶŽŶĞƐŶĂǎĞǀĂŶũĞ
ŽŬŽůũĂ;ƓŬŽĚůũŝǀŽǀƉůŝǀĂŶĂ
ƌĂƐƚƌĂƐƚůŝŶͿ͘

KďŵŽēũĂƐƓĞŶĞŽŬƌŶũĞŶŽ
ŶĂƌĂǀŽďŝǌĂƚŽŵŽƌĂůĂďŝƚŝ
ŶĂŵĞŶũĞŶĂǌŐŽůũ
ƚƌĂũŶŽƐƚŶŝŵŽďůŝŬĂŵ
ƉƌĞǀŽǌĂ͕ŬŝďŝŵŽƌĂůĞďŝƚŝ
ƉƌŝůĂŐŽũĞŶĞŽďŵŽēũƵ
ŶũŝŚŽǀĞŐĂƉŽũĂǀůũĂŶũĂ͘

Avtorica: Lana Šimenc

/ǌũĞŵĞŶƉŽƚĞŶĐŝĂůƉŽĚĞǎĞůũĂ
ǀĂƐŝƐĞůĂŚŬŽďƌĞǌŐƌĂĚŶũĞ
ŽďǀŽǌŶŝĐƵƌĞƐŶŝēŝǀƉŽůŶŝŵĞƌŝ
ǌƌĂǌǀŽũĞŵŬŵĞēŬĞŐĂƚƵƌŝǌŵĂ
ŝŶĚƌƵŐŝŚĚŽƉŽůŶŝůŶŝŚ
ĚĞũĂǀŶŽƐƚŝŶĂŬŵĞƚŝũŝƚĞƌ
ƉƌĞĚǀƐĞŵƌĂǌǀŽũĞŵēŝƐƚŝŚ
ĞŬŽůŽƓŬŝŚŬŵĞƚŝũŝŶůŽŬĂůŶĞŐĂ
ƚƌǎĞŶũĂ;'ůƺĐŬ͕ϭϵϵϯͿ͕ŬĂƌũĞ
ŶĂũďŽůũƚƌĂũŶŽƐƚŶĂŽďůŝŬĂ
ŬŵĞƚŽǀĂŶũĂ͕ŬŝŽŵŽŐŽēĂ
ƉŽƚƌŽƓŶŝŬƵŶĂũďŽůũƓŽ
ŝŶǀĞƐƚŝĐŝũŽǀǌĚƌĂǀũĞ͘dŽďŽ
ǌĂŐŽƚĂǀůũĂůŽǌŶŝǎĂŶĞƉŽƚƌĞďĞ
ƉŽŵŽďŝůŶŽƐƚŝŝŶŶŽǀĂĚĞůŽǀŶĂ
ŵĞƐƚĂ͘

Vir podatkov: Šimenc, Žemva, 2011

* Naþrtovane so namreþ številne obvoznice, in sicer severna in južna obvoznica okoli Škofje Loke, severna in južna
obvoznica okoli Bleda, obvoznica okoli Žirovnice in obvoznica okoli Železnikov.
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ůƉƐŬŝďŝƐĞƌŝƐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũĂƚƵƌŝƐƚŝēŶŝŚŬƌĂũĞǀǀůƉĂŚ͕ŬŝƐĞǌĂǀǌĞŵĂǌĂƉƌŝŚŽĚƚƵƌŝƐƚŽǀƐēŝŵďŽůũƚƌĂũŶŽƐƚŶŝŵŝ
ŶĂēŝŶŝŵŽďŝůŶŽƐƚŝ͘WƌĞĚǀƐĞŵƉĂƐŬƵƓĂǌĂŐŽƚŽǀŝƚŝēŝŵďŽůũƓĞƉŽŐŽũĞǌĂēŝŵǀĞēũŽƵƉŽƌĂďŽƚƌĂũŶŽƐƚŶŝŚƉƌĞǀŽǌŶŝŚ
ƐƌĞĚƐƚĞǀŝŶēŝŵŵĂŶũƓŽƵƉŽƌĂďŽŵŽƚŽƌŶŝŚǀŽǌŝůŶĂƐĂŵĞŵƚƵƌŝƐƚŝēŶĞŵŽďŵŽēũƵ͘
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Slika 9: Oznaki za kolesarski in pohodniški hotel na steni Park Hotela na Bledu

Avtorica: Lana Šimenc, 2011
V okviru naše delovne skupine projekta EURUFU z imenom Mobilnost in transport smo izbrali tri
primere dobre prakse mobilnosti na Gorenjskem z ozirom na spodbujanje razvoja podeželja
Gorenjske, in sicer naslednje: projekt Umirjanje prometa v Julijskih Alpah, Kolesarska pot treh dežel
in Bohinjska kolesarska pot.

6. Prouþitev sedanjega stanja in delovanja prometnega omrežja v obþini
Bled
Cestni odsek Lesce-Bled je v letu 2009 vsak dan prevozilo 20.122 vozil. Od tega najveþ osebnih vozil
(18.525). Druga najštevilþnejša skupina vozil so lahki tovornjaki (lažji od 3,5 ton), ki jih je 935.
Odsek Bled-Pristava (števno mesto Bled-jezero ob Ljubljanski cesti), kjer vodi glavna cesta skozi
Bled, je v letu 2009 dnevno prevozilo 6933 vozil. Od tega 6.134 osebnih vozil in 343 lahkih
tovornjakov. Odsek Gorje-Bled pa je v tem letu dnevno prevozilo 4.532 vozil, in sicer 4.055 osebnih
vozil in 205 lahkih tovornjakov (Prometne obremenitve, 2009). Število motornih vozil se je do leta
2011 zmanjšalo, saj je v tem letu odsek Lesce-Bled prevozilo 19.852 vozil dnevno, od tega 18.003
osebnih vozil. Tudi odsek Bled-Gorje je v tem letu prevozilo manj motornih vozil kot leta 2009; in
sicer 4.390 vozil dnevno, od tega 3.950 osebnih vozil. Le odsek Bled-Pristava je v tem letu prevozilo
veþ motornih vozil kot leta 2009; in sicer 7.130 vozil dnevno, od tega 6.309 osebnih vozil (Prometne
obremenitve, 2011). Tako se je skupno število motornih vozil na cestnih odsekih, ki potekajo skozi
Bled zmanjšalo. V letu 2011 je bilo namreþ skupno število motornih vozil, ki so prevozili cestne
odseke skozi Bled, za 215 manjše oziroma za 1 % manjše kot v letu 2009. Poleg tega je cestne odseke
skozi Bled leta 2011 prevozilo za kar 452 osebnih vozil na dan manj oziroma 1,6 % manj kot leta
2009. Promet se je od leta 2009 tako zmanjšal, da je bil leta 2010 približno na ravni leta 2006
(Prometne obremenitve, 2006). Najmoþnejši upad PLDP se je zgodil med letoma 2004 in 2005. PLDP
je v tem obdobju namreþ upadel kar za 4471 motornih vozil. Predstavljena nihanja PLDP prikazuje
spodnji graf.

ϮϮ


Graf 2: Prikaz gibanja PLDP v obdobju 2000-2011
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Avtorica: Lana Šimenc, 2012

Vir podatkov: Prometne obremenitve, 2000-2011

Res je, da se na glavni cesti skozi Bled že pojavljajo zastoji, a jih je po zgornjem grafu sodeþ þedalje
manj. Poleg tega lahko zastoji delujejo zelo pozitivno, saj se tako þedalje bolj vzpostavljajo sistemi
deljenja in souporabe vozil, þez þas pa se predvsem za vožnjo na krajše razdalje (do deset
kilometrov), vedno veþ voznikov lahko odloþi za preusmerjanje na trajnostne prometne naþine, še
posebej v razmerah zelo visokih cen goriva, ki se napovedujejo. Priþakovati je, da se bodo za deljenje
avtomobila vedno bolj odloþali dnevni migranti iz smeri Bohinja, za souporabo pa gotovo tudi številni
turisti. Številni gostje že sedaj pridejo na Bled z avtobusnim prevozom (predvsem Japonci). Med
poletno turistiþno sezono so zaradi turistov tudi avtobusi slovenskih avtobusnih prevoznikov (tisti, ki
povezujejo glavne turistiþne kraje) bolj polni, kot bi bili sicer.
V splošnem pa je stanje zasedenosti javnih avtobusov gorenjskega prevoznika Alpetour izjemno
slabo. V letu 2002 sta bila rentabilni le dve liniji, ena od njih je bila linija Bohinj-Ljubljana (Špende in
dopisniki Dnevnika, 2002). Z zmanjševanjem PLDP na Bledu, ki ga ponazarja zgornji graf, se
javnemu prometu obeta lepša prihodnost.
Gradnja novih cest ni rešitev za urejanje prometnih težav. Izkušnje govorijo o uniþevanju narave z
gradnjo cest in s tem moþnim poslabšanjem turistiþnega potenciala obmoþja.
Že ob zgraditvi ceste na Betinu je šlo za izredno slabo rešitev (Rožiþ, 2012). »Prej je bila tu þudovita
soteska, ki se je nadaljevala v þudoviti soteski Radovne in Blejskem Vintgarju. Z izgradnjo ceste po
Betinskem klancu do Bleda, pa je bila ta izjemno lepa soteska, ki je vodila do Bleda, uniþena (Rožiþ,
2012)« Prestavilo se je praktiþno celotno poboþje (Rožiþ, 2012).
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6.1 Južna razbremenilna cesta
Je naþrtovana cesta, s katero obþina Bled želi razbremeniti promet na obmoþju turistiþnega jedra
Bleda, s þimer namerava hkrati s spodbujanjem javnega prometa zagotoviti Bledu še veþji turistiþni
potencial (Fajfar, 2010). Vendar se je obþina odloþila za napaþno pot, morda zaradi nepoznavanja
trajnostnih rešitev tega problema ali pa zaradi drugaþnih ciljev razvijanja obmoþja, ki pa mu prav
gotovo ne bodo v dolgoroþno korist. Trajnostne rešitve bom predstavila kasneje. Zdaj pa se bom
osredotoþila na opis poteka naþrtovane Južne razbremenilne ceste. Tako sta jo namreþ poimenovali
obþina in država. Naþrtujejo naslednji potek te ceste: Najprej je naþrtovano krožišþe na vrhu
Betinskega klanca. Nato sledi potek þez polja na Jaršah pri Bledu, pod Ribensko cesto do križišþa s
cesto iz Sela, nato do predora med Stražo in Dobro goro in potem preko Mlinskega polja. Sledi
viadukt þez dolino potoka Jezernice, kjer gre za globljo dolino. Jezernica se na koncu svoje poti izlije
v Savo Bohinjko. Nato je naþrtovan potek preko travnika pod Zazerom in pod Pristavo (Rožiþ in sod.,
2007-2008).
Slika 10: Obmoþje naþrtovanega poteka obvoznice þez polja na Jaršah (pod Zagorico)

Avtorica: Lana Šimenc, 2. 3. 2012
Slika 11: Del naselja ob ulici Pod Kozarco na Mlinskem polju (v bližini je naþrtovana
obvoznica)

Avtorica: Lana Šimenc, 3. 3. 2012
Od tu dalje je predviden pokrit vkop in nato predor þez višje obmoþje z imenom Megre med Stražo in
Dobro goro. V primeru izgradnje predora bi se vrtalo skozi dolomitno plast (Špacapan in sod., 1995).
Dolomit je zelo dobra kamnina za gradnjo, ker gre za trdno osnovo, ki se ne poseda in ni polzenja
površja. Za gradnjo pa bi predstavljala problem in dodatne stroške, saj je njena lastnost ta, da v njej
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lahko nastajajo razpoke ali manjše jame (Šmuc, 2012). Z geološko in geotehniþno raziskavo je bilo
ugotovljeno, da je dolomit na obmoþju med Stražo in Dobro goro zares kavernozen (znaþilna je jamotvornost v njem) in bi v primeru izgradnje, na zaþetni stopnji prišlo do prodora vode skozi predor
(Špacapan in sod., 1995). Pred izgradnjo predora se na dveh obmoþjih izmeri koliþino vode, ki se
nahaja v kamnini. Potem pa se predpostavi, da se bo po celotni dolžini predora nahajala enaka
koliþina vode. Pri tem pa se pojavljajo problemi, saj najveþkrat ta predpostavka ne drži, saj se manjše
ali veþje jame v kamnini pojavljajo nepredvidljivo. V primeru, da bi jamarji odkrili, da se na obmoþju
naþrtovanega predora nahaja jama, se predor na tem obmoþju ne bi izgradil in bi morali razmisliti o
drugi lokaciji predora. ýas, v katerem voda preneha kapljati skozi stene in strop predora je
nepredvidljiv (Kocjan, 2012). To je še ena težava, ki lahko onemogoþi izgradnjo naþrtovane
obvoznice.
Slika 12: Oznaþena sprehajalna pot med Stražo in Dobro goro

Avtorica: Lana Šimenc, 3. 3. 2012
Izgradnja obvoznice bi uniþila to lepo sprehajalno pot, privlaþno tako za domaþine kot tudi za turiste.
Na obmoþju naþrtovane obvoznice so namreþ najlepše sprehajalne poti na Bledu.
Slika 13: Kraj, kjer naþrtujejo zaþetek viadukta þez dolino Jezernice na obmoþju ledinskega
imena Blato

Avtorica: Lana Šimenc, 3. 3. 2012
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Na obmoþju ledinskega imena Blato na levem bregu potoka Jezernice gre za mokrotno in plazovito
obmoþje, saj se tu nahajajo aktivni plazovi (Špacapan in sod., 1995). Gre za obmoþje mokrišþa, ki je
zgrajeno iz reþnih in ledeniških sedimentov (Šmuc, 2012). Razliþne vrste sedimentov so na tem
obmoþju razporejene neenakomerno. Na tem obmoþju se nahaja meljast in enako-zrnat pesek v tankih
plasteh. Te plasti segajo do globine okoli 11 metrov pod površjem, kar je bilo ugotovljeno z vrtino
(Špacapan in sod., 1995).
Slika 14: Obmoþje potoka Jezernica in obeh teras nad njim, s polnimi pušþicami so prikazani
aktivni plazovi

Vir: Špacapan in sod., 1995
Pod drugim bregom potoka in pod njegovim dnom pa je ugotovljena plast jezerske meljne gline, ki je
težko gnetna in svetlo rjava. Nahaja se v globini približno šest dosedem metrov pod površjem. Teren
je najbolj nestabilen ob stiku poboþja s strugo potoka (Špacapan in sod., 1995), ki je izdolbena dokaj
globoko. Nadalje proti zahodu in proti Savi Bohinjki postaja teren vse bolj nestabilen, namoþen in
plazovit. To je obmoþje ledinskega imena Ivovše ali Ilovše (Žerovc, 2011b).
Slika 15: S polnimi pušþicami so prikazani aktivni plazovi na obmoþju ledinskega imena Ilovše
ob zavoju Save Bohinjke

Špacapan in sod., 1995
Jezerska glina iz obdobja kreda (Špacapan in sod., 1995)se nahaja v zelo neenakomerno razporejenih
plasteh pod površjem. Razmere, ki povzroþajo destabilizacijo površja ustvarjajo reþni in ledeniški
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sedimenti v sodelovanju z delovanjem vode, vpadom plasti in nanosov grušþa, vendar te vplivi sami
po sebi ne bi povzroþali nestabilnosti površja (þe bi šlo zgolj za neoschwagerinske apnence ali
dolomite). Znaþilna je nepredvidljivost lokacije reþnih in ledeniških sedimentov pod površjem
oziroma nepredvidljivost lege ene vrste sedimenta glede na drugo. Na obmoþjih, kjer se nahaja
jezerska glina danes, so bile v þasu ledenih dob manjše ojezeritve. Vsi sedimenti so nestabilni, še
najbolj od njih pa jezerska glina. Poslediþno se obmoþja posedajo, rado plazi. Te procese pa še
pospeši velika vodnatost obmoþij (podtalnica, izviri)(Šmuc, 2012) in sorazmerno velika koliþina
padavin, ki je znaþilna za to obmoþje. To nazorno kaže tudi splazitev deponije odpadkov v Savo
Bohinjko (Špacapan in sod., 1995), kar je dokaz, da imajo domaþini Mlina prav, saj pravijo, da so
ostanki starega Hotela Park splazeli naravnost v to reko (Žerovc, 2011a). Gre za obmoþje ob zavoju
Save Bohinjke, kjer se poseda teren in so znaþilni aktivni in fosilni zemeljski plazovi. Obremenitev
predstavlja tudi grušþ, ki na tem obmoþju pada in se kotali iz obmoþij neoschwagerinskega apnenca
(neoschwagerinski apnenci v obliki sten se nadaljujejo tudi na obmoþju nad Bohinjsko Belo).
Obvoznica na tem mestu zato ne bi bila izvedljiva (Šmuc, 2012).
Nekatere vrste glin so še dodatno nestabilne. Gre za gline sestavljene iz mineralov glin, ki ob
prepojitvi z vodo nabrekajo. Druga vrsta glin so karbonatne gline, ki nimajo te lastnosti in se zato v
tem primeru ne povzroþa dodatna nestabilnost. Za kakšne vrste glin gre na opisanih obmoþjih, še ni
bilo preverjeno. Za to bi bile potrebne obširne raziskave in nepotrebno zaþasno uniþenje lepote
obmoþja z bagri ter nato preizkus gline z deset odstotno klorovodikovo kislino. ýe bi šlo za razloþno
in kratkotrajno šumenje, bi šlo za karbonatno glino ali karbonatno blato, v nasprotnem primeru pa bi
šlo za drugaþne vrste glino. Dodatna nestabilnost se povzroþa tudi, þe so sedimentne plasti nagnjene
in niso popolnoma vzporedne in ravne (Šmuc, 2012), kar je za omenjena obmoþja zaradi pomešanosti
in poslediþno razliþne lege sedimentov tudi znaþilno (Špacapan in sod., 1995).
Vidik statike pa pravi, da se ob gradnji ceste za obmoþja mokrišþ lahko izbere tudi tehnika izgradnje
ceste s þakanjem na njeno postopno posedanje (þas do zakljuþka posedanja je za razliþna obmoþja
razliþen). Ta naþin je namreþ cenejši kot izgradnja pilotov (Kocjan, 2012), vendar ne bi prišel v
poštev pri omenjenih obmoþjih, saj gre za prehod þez potok (potreben bi bil viadukt ali nasip) ali pa bi
padal grušþ na cesto, zato je predlagan naþin izvedbe z viaduktom severneje, kot je predviden po
idejnem naþrtu za južno obvoznico (Špacapan in sod., 1995). Zagotovo pa gre za predrage investicije,
ki bodo skupaj z drugimi dejavniki povzroþile, da obvoznice ne bo. Tako se bodo uresniþile trajnostne
rešitve, ki jih predlagam v tej nalogi.
Slika 16: Obmoþje Ilovš pod Pristavo (v stavbi v preteklosti kraljevi hlevi za konje), kjer je
naþrtovan prikljuþek trase obvoznice na cesto proti Bohinju

Avtorica: Lana Šimenc, 3. 3. 2012
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Karta 2: Naþrt Južne razbremenilne ceste v Obþinskem prostorskem naþrtu obþine Bled

Vir podatkov: Plan za …, 2011
Na teh treh na zadnje omenjenih obmoþjih se nahaja tudi podtalnica Blejskega jezera, zato so ta
obmoþja skupaj najobþutljivejša obmoþja, ki bi lahko (po pripovedovanju domaþinov) v primeru
izgradnje obvoznice delovala v smislu odtoka iz jezera(Žerovc, 2011a). Že sedaj je bilo na Bledu
veliko problemov s pritoki v jezero, zato so morali vanj umetno napeljati vodotok Radovno.
Podtalnica se na vseh obmoþjih mokrišþ nahaja do nekaj metrov pod površjem, saj je v enaki višini
kot gladina Blejskega jezera ter gladini obeh rek (Save Bohinjke in Save Dolinke) (Šmuc, 2012).
Voda pa se na obmoþju vzhodno od Gmajne v bližini Brja nahaja tudi 30 metrov pod površjem, v
sušnem obdobju pa 50 metrov pod površjem. To je zelo zanimiv podatek, a vzrok za tako globino
vode je še neraziskan (Žemva, 2012).
Prebivalci vasi Mlino se ne strinjajo s predlagano traso, izbrano s strani obþine Bled in s prostorskimi
naþrti že doloþeno varianto južne obvoznice, zato so se organizirali v civilno iniciativo in eden od
njih, gospod z imenom Franc Žerovc, je izdelal naþrt za njim ustrezno razliþico: Ne strinjajo se s
potekom obvoznice od predora na obmoþju Megr (je ledinsko ime, ki oznaþuje ozek dolinski pas med
osamelcema Stražo na severu in Dobro goro na jugu) proti zahodu, ki poteka vse do bohinjske ceste.
Ta odsek poteka severno pod poboþjem osamelca Kozarce. Ravno na tem delu odseka južni del vasi
Mlino in nekatere njive od bolj gosto poseljenega severnega dela te vasi, þemur pa vašþani zaradi
številnih upraviþenih razlogov, ki jih bom opisala v enem od poglavij v nadaljevanju, odloþno
nasprotujejo.
Slika 17: Obmoþje naþrtovanega spornega odseka obvoznice za Kozarco, ki preseka vas Mlino

Avtorica: Lana Šimenc, 3. 3. 2012
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Najbolj oþiten razlog neustreznosti je, da si trase strokovnjaki, ki so jo naþrtovali, niso niti enkrat
ogledali na terenu (Žerovc, 2011d). Potem poteka trasa þez Blato in preseka še vas Zazer toþno na
polovici. Temu tudi prebivalci Zazera odloþno nasprotujemo.
Slika 18: Obmoþje ledinskega imena Ilovše, kjer bi izvedba naþrtovane obvoznice presekala vas
Zazer na polovico

Avtorica: Lana Šimenc, 3. 3. 2012
Blato je ledinsko ime za dolinsko obmoþje tik za predvidenim viaduktom þez Jezernico. Že samo ime
pove, da je svet z veliko vode. Pod površjem se nahaja podtalnica Blejskega jezera (Žerovc, 2011a).
Podtalnica se nahaja tudi zahodno od tega obmoþja, to je obmoþje zahodno od glavne poti skozi vas
Zazer, ki se imenuje Savska cesta, saj poteka proti Savi Bohinjki.
Slika 19: Blato na obmoþju ledinskega imena Blato na obmoþju naþrtovanega viadukta þez
Jezernico

Avtorica: Lana Šimenc, 3. 3. 2012
Znaþilnosti obmoþja lepo poimenuje ledinsko ime Ilovše, saj je prst tu pretežno ilovnata (Žerovc,
2011a). Znaþilnost ilovice je, da nase veže vlago, zato lahko vsebuje velike koliþine vode. Druga
znaþilnost pa je, da se ob veþjih obremenitvah poseda (Problematiþna ilovica, 2009).
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Karta 3: Geološka karta obmoþja s prikazom obmoþja ledeniških in reþnih sedimentov s
plastmi jezerske gline pod površjem

KďŵŽēũĂƌĞēŶŝŚŝŶůĞĚĞŶŝƓŬŝŚƐĞĚŝŵĞŶƚŽǀ͕
ƉŽĚŬĂƚĞƌŝŵŝƐŽƉůĂƐƚŝũĞǌĞƌƐŬĞŐůŝŶĞ

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ, 1980

Oblikovanje: Lana Šimenc, 5. 3., 2012

S pomoþjo laborantke Simone Lukiþ sem izvedla mehansko analizo dveh vzorcev prsti, ki sem jih
nabrala na obmoþju ledinskega imena Ilovše. Na koncu sem na podlagi razliþnih frakcij prsti in mas
predhodno stehtanih izparilnic naredila izraþun, na podlagi katerega sem s pomoþjo teksturnega
trikotnika ugotovila, da imata oba vzorca ilovnato teksturo. Pri prvem je šlo za ilovico, pri drugem pa
za meljasto ilovico.

Slika 20: Izraþuni opravljeni pri mehanski analizi prsti
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Avtorica: Lana Šimenc, 2012
Slika 21: Ilovica na obmoþju ledinskega imena Ilovše ob Savski cesti v bližini Pristave

Avtorica: Lana Šimenc, 3. 3. 2012
Na obmoþju Blat in Ilovš je obmoþje jezerske gline, ki se nadaljuje iz neposredne okolice Pristave.
Pod že obstojeþo cesto od Pristave proti Bohinju so imeli težave pri gradnji, zato so morali izvesti
obsežne ukrepe za stabilizacijo ceste na glinasti podlagi. V primeru izgradnje južne obvoznice bi bili
potrebni obsežnejši ukrepi za stabilizacijo terena (npr. sidra, podporne in oporne konstrukcije). Takšni
ukrepi pa so zelo dragi (Zupan, 2012). To je še en dokaz, ki kaže na ne trajnostnost projekta obvoznic.
O velikih cenovnih in geoloških ovirah pred in med naþrtovanjem izgradnje južne obvoznice je veliko
napisano tudi v Inženirskem-geološkem in geotehniþnem poroþilu iz leta 1995, ki ga je izdelal Zavod
za raziskavo materialov in konstrukcij Ljubljana. Naroþnik pa je bila Direkcija Republike Slovenije za
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ceste. Njihove ugotovitve so skupaj z geološkimi znaþilnostmi obmoþja predstavljene v predhodnem
besedilu.
Slika 22: Bohinjska cesta v bližini Save Bohinjke: krpanje ceste zaradi posedanja terena

Avtorica: Lana Šimenc, 11. 3. 2012
Zaradi vseh teh problematiþnih odsekov poteka južne obvoznice je rešitev prebivalcev Mlina, ki jo
imenujejo kar »Najboljša rešitev ceste« takšna: Od Megr gre v pokritem vkopu naprej pod Mlinsko
cesto, nato gre od severovzhoda proti jugozahodu pod poboþjem Kozarce do þistilne naprave in
zbiralnega centra odpadkov pod južnim poboþjem osamelca Obroþ, kjer doseže svojo najjužnejšo
toþko (v bližini križišþa med Selsko in Prežihovo cesto), nato se nadaljuje pod poboþjem Obroþa in
kmalu zavije proti severozahodu (mora namreþ obiti zavoj Save Bohinjke), nadalje s pomoþjo nasutja
dolžine sto petdeset metrov in višine dveh metrov preþka dolino iztoka iz jezera Jezernico. Tukaj gre
namreþ za spodnji del doline tega vodotoka, kjer razlike v reliefu niso tako velike, da bi bil viadukt
potreben. Nato se nadaljuje proti zahodu in poteka tik ob zavoju Save Bohinjke pri mostu þez to reko,
kjer je potrebno še eno nasutje dolžine 100 metrov in višine 1,5 do dva metra. Sledi nadaljevanje proti
jugozahodu, kjer se cesta prikljuþi na cesto Svobode, ki vodi mimo Bohinjske Bele proti Bohinjski
Bistrici in Bohinjskemu jezeru. S prikljuþkom na cesto Svobode se predlagana varianta odseka južne
obvoznice izdelana s strani prebivalcev vasi Mlino zakljuþi (Žerovc, 2011b).
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Slika 23: Predlagan potek obvoznice s strani prebivalcev naselja Mlino okoli južnega dela
osamelca Obroþ

Avtorica: Lana Šimenc, 3. 3. 2012
Predlog pravi, da lahko obvoznica poteka kar po obstojeþi stari cesti na sliki zgoraj.
Slika 24: Obmoþje predloga južne obvoznice prebivalcev Mlina (spredaj levo je þistilna
naprava, za njo osamelec Kozarca, v ozadju pa prehod Megre)

Avtorica: Lana Šimenc, 3. 3. 2012
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Slika 25: Predlog poteka Južne razbremenilne ceste podan s strani prebivalcev vasi Mlino

Avtor: Franc Žerovc, 2007
Slika 26: Predlog poteka Južne razbremenilne ceste prikazan s podrobnejšim naþrtom

Avtor: Franc Žerovc, 2011c
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Karta 4: Potek južne obvoznice in predlagana varianta
varianta dela obvoznice s strani prebivalcev vasi
Mlino

Avtorica: Lana Šimenc, 2012

Vir podatkov:
podatkov: Plan za …, 2011; Franc Žerovc, 2011d
201
Vir podlage: Geopedia, 2012

6.2 Severna razbremenilna cesta v veþ
ve razliþicah

Obþina
ina Bled jo želi zgraditi, da bi z njo razbremenila središþee Bleda prometnih obremenitev in
hkrati izboljšala dostopnost do Gorij. Vendar se je tudi tu zaradi istih razlogov kot pri »južni
razbremenilni cesti« obþina
ina odloþila
odloþ
za napaþno pot. Problemi
roblemi in rešitve (razen mogoþe
mogo s
tehniþnega stališþa) so pri južni in prav tako severni obvoznici skoraj popolnoma identiþni.
identi
Razlika je le v tem, da ta trasa še ni sprejeta z lokacijskim naþrtom
na rtom in še ni potrjena s strani drugih
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obþin in da tu še ni bilo organizirane civilne iniciative proti obvoznici (Fajfar, 2011). Cesta je
naþrtovana z naslednjim potekom: Od glavne ceste na Bled þez potok Reþico do križišþa na
Gmajni. Od tu naprej se strokovnjaki na Arhitekturno urbanistiþni delavnici na Bledu v letu 2008,
niso mogli opredeliti kje naj bi cesta potekala (Rožiþ in sod., 2007-2008), kar že na tej toþki kaže
nesmiselnost tega posega v prostor, ki jo v nadaljevanju utemeljujem pri nesmiselnosti gradnje
severne obvoznice in destruktivnih uþinkih obvoznic na razvoj Bleda ob morebitni izgradnji, ki
jih opisujem predvsem v poglavju Naþrtovanje trajnostne prometne mobilnosti v obþini Bled, teh
tem pa se dotakne tudi skoraj vsako poglavje te naloge.
Varianti, ki so ju predlagali strokovnjaki na tej delavnici sta naslednji: Ena poteka od križišþa na
Gmajni skozi Reþico (torej bi v primeru izgradnje uniþila celovitost te vasi). ýe pa bi jo speljali po
najkrajši poti naravnost do križišþa s Kolodvorsko cesto, bi uniþili številna obdelovalna zemljišþa.
Kakor vemo je že sedaj samooskrba s hrano v Sloveniji piþla, zato bi se morali zamisliti ob grožnji
uniþenja vsake naše njive. Reševanje tega problema s predorom skozi manjši osamelec Turnþ pa so
tudi strokovnjaki ocenili kot neprimerno, saj bi to neposredno uniþilo kulturno dedišþino dvorca
Grimšþe. Tudi na Mlinem je bil nekoþ dvor, v Zagorici pa gradiþ, vendar ju zdaj ni veþ in se uvršþata
kot izginula objekta (Bizjak, 2002-2008). Kulturna dedišþina torej s þasom izginja, þe se ne ohranja in
oživlja, zato jo je toliko pomembneje varovati, tudi zaradi izredne turistiþne zanimivosti, ki jo
predstavlja. Druga predlagana varianta poteka od križišþa na Gmajni po obstojeþi trasi ceste (Cesta v
Vintgar). Kmalu zavije proti zahodu v smeri proti Gorjam. Presenetljivo se tudi to obmoþje oznaþuje z
ledinskim imenom Blato, saj je bilo tu v fevdalnih þasih posestvo Blata. Cesta v nadaljevanju vodi þez
to mokrišþe z imenom Blatovsko polje (Petkoš, 2012). Mokrišþa imajo najveþji okoljski kapital in bi
morala biti zašþitena, saj že od leta 1970 naprej v Sloveniji spoznavamo škodljive posledice
množiþnega uniþevanja teh rezervatov biotske raznovrstnosti in hkrati najbolj uþinkovitih þistilnih
naprav na svetu. Nad mokrišþem pa se cesta v podhodu križa z železniško progo. Pred obrtno cono pa
se prikljuþi na obstojeþo traso Gorje-Bled (Rožiþ in sod., 2008).
Naredila sem tudi terenski ogled naþrtovane trase severne obvoznice. Zato ga predstavljam v
nadaljevanju tega poglavja.
Severna obvoznica bi se prikljuþila bohinjski cesti v bližini cerkve na obrobju Bohinjske Bele.
Bohinjska cesta leži v soteski, Bohinjska Bela na terasi, zato bi morala biti premagana znatna višinska
razlika, v primeru gradnje te obvoznice.
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Slika 27: Župnijska cerkev sv. Marjete na obrobju vasi Bohinjska Bela

Avtorica: Lana Šimenc, 2012
Cerkev leži v slikoviti ledeniški pokrajini blejskih osamelcev ter visokih planot Pokljuke in Jelovice.
Z izgradnjo severne obvoznice bi bila slikovitost te pokrajine uniþena, kakovost bivanja prebivalcev
vasi Bohinjska Bela pa moþno poslabšana.
Slika 28: Hiša v Bohinjski Beli z zanimivim starim imenom »Na vahtnc«

Avtorica: Lana Šimenc, 2012
Hiša je nekoþ služila železniški þuvajnici ali »vahtnci«, saj leži tik nad Bohinjsko železniško progo. V
njej so službovali železniški þuvaji ali »vahtarji«. ýuvaji so skrbeli za varnost na progi, skrbeli so tudi
za cestne prehode þez železniško progo in progo tudi vzdrževali (Verbiþ, 2005). Verjetno je þuvaj v
tej þuvajnici v Bohinjski Beli skrbel tudi za bližnja železniška predora: Eden poteka skozi osamelec
Osojnica, drugi pa skozi osamelec Rebro nad kampom Zaka. Drugo ime za »vahtnco« je železniški
kontrolni stolp. Nekoþ je imela Bohinjska železniška proga mnogo veþji pomen kot danes. Imena hiš
v Bohinjski Beli kažejo na veliko kulturno, etnološko in zgodovinsko dedišþino obmoþja. Na obmoþju
te vasi sledovi propadanja niso še tako moþno vidni, þe jo primerjamo s številnimi drugimi vasmi v
Sloveniji, kjer so od nekaterih starih hiš ostale le ruševine, saj so tu stare hiše še ohranjene in v njih še
živijo ljudje. Z gradnjo severne obvoznice bi se poslabšale razmere za ohranjanje kulturne dedišþine,
saj bo manj možnosti za ustvarjalna delovna mesta (uniþenje naravnega in socialnega kapitala na
obmoþju Bohinjske Bele) in delovna mesta v lokalnem okolju na splošno.
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Slika 29: Stena neoschwagerinskega apnenca nad Bohinjsko Belo

Avtorica: Lana Šimenc, 2012
Prav tako bi bila poslabšana hodljivost2 obmoþja ter razmere za kolesarjenje, saj bi obvoznica
ustvarjala še veþ prometa in kolesarji bi bili na obvoznici, prikljuþku obvoznice bohinjski cesti ter
bohinjski cesti zaradi poveþanega prometa, še manj varni kot sedaj (glede na sedanje stanje na
bohinjski cesti, ki je prav gotovo nevarna za družinsko kolesarjenje). V primeru izgradnje obvoznice
bi se poveþal tudi hrup, poleg tega bi se tudi pokrajina spremenila v bolj generiþno, kar se sklada z
razlago o prostorski fragmentaciji (Laying the …, 2011). Veþ cest kot dodaš v neko obmoþje, bolj ga
delaš enoliþnega (posplošenega); na koncu postane obmoþje skoraj brez posebnosti, ki bi ga
razlikovale od katerekoli druge pokrajine. Na primer v Franciji in Nemþiji je veþ cest v alpskih
dolinah kot v Sloveniji. Takšna generiþnost zabrisuje edinstvene posebnosti alpskih pokrajin. V tej
nalogi je prostorska fragmentacija razložena v drugem poglavju »Okoljski vidik razvijanja
trajnostnega prometnega omrežja«.
Obvoznica bi na obmoþju terase verjetno potekala v pokritem vkopu. Tako bi najverjetneje potekala
tudi v nadaljevanju med Osojnico in manjšim osamelcem na zahodu. Nato bi potekala v predoru skozi
osamelec z imenom Osojnica. Predor bi se konþal v bližini zakljuþka sedanjega železniškega predora
na obmoþju Osojnice.
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Slika 30: Zakljuþek železniškega predora na obmoþju Osojnice

Avtorica: Lana Šimenc, 2012
Nato bi cesta vodila proti kampu Zaka. Nato bi vodila v neposredni bližini tega kampa, kar bi zaradi
hrupa, veþje onesnaženosti zraka in uniþenja sprehajalne poti na osamelec Osojnica, zmanjšalo prihod
obiskovalcev tega kampa ali pa bi celo vodilo v njegov propad.
Slika 31: Potek severne obvoznice v neposredni bližini kampa Zaka

Avtorica: Lana Šimenc, 2012
Prikljuþek Kolodvorske ceste severni obvoznici bi potekal þez travnike na izraziti turistiþni lokaciji
neposredno nad Blejskim jezerom (zahodni del naselja Reþica).
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Slika 32: Obmoþje poteka prikljuþne Kolodvorske ceste severni obvoznici

Avtorica: Lana Šimenc, 2012
Na obmoþju vzpetine z imenom Rebro je naþrtovan manjši predor, ki bi potekal vzporedno s sedanjim
železniškim predorom, tako da bi se severna obvoznica iz predora nadaljevala po današnji
Kolodvorski cesti pred železniško postajo. Severna obvoznica bi tako zamenjala Kolodvorsko cesto.
Ta cesta pa bi po naþrtih tako postala prikljuþna cesta, ki bi presekala slikovito pokrajino nad
Blejskim jezerom. Severna obvoznica bi uniþila slikovito pešpot do naravne zanimivosti z imenom
Velika smreka, ki danes vodi od Kolodvorske ceste navzgor v gozd vzpetine nad njo. Tako bi
izgradnja obvoznice moþno zmanjšala privlaþnost obmoþja za turiste in hodljivost prostora. Torej se
bodo razmere za trajnostno mobilnost poslabšale. Poleg tega je tu eno od obmoþij najlepših razgledov
na blejsko pokrajino.
Slika 33: Oznaka za pešpot, ki vodi do velike smreke, nad Kolodvorsko cesto

Avtorica: Lana Šimenc, 2012
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Severna obvoznica bi se nadaljevala po poteku Kolodvorske ceste, kot je prikazano na slikah spodaj.
Slika 34: Obmoþje, kjer bi po naþrtih, severna obvoznica prišla iz predora (pred železniško
postajo Bled-Jezero)

Avtorica: Lana Šimenc, 2012
Slika 35: Potek Kolodvorske ceste pred železniško postajo Bled-Jezero

Avtorica: Lana Šimenc, 2012
V nadaljevanju Kolodvorske ceste za železniško postajo Bled-Jezero bi se morala, za potrebe severne
razbremenilne ceste, cesta zagotovo razširiti. Tako bi propadel lep drevored divjega kostanja ob cesti.
V veliko drevo divji kostanj zraste šele po 20 ali veþ letih (Gornik, 2008). Takšna drevesa, kakršna so
v drevoredu, ob Kolodvorski cesti, so izredno dragocena. Poleg tega bi propadel potencial Hotela
Triglav (stoji ob železniški postaji Bled-Jezero) za turiste.
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Slika 36: Dolg drevored divjega kostanja (Aesculus hippocastanum) ter prijetno senþna pešpot
ob njem (obmoþje Kolodvorske ceste)

Avtorica: Lana Šimenc, 2012
Slika 37: Pogled na obmoþje Kolodvorske ceste v primeru izgradnje severne obvoznice namesto
nje

Avtorica: Lana Šimenc, 2012
Del Kolodvorske ceste od železniške postaje Bled-Jezero dalje bi zaradi lepe pešpoti in drevoreda
brez dvoma uvrstili med najlepše ceste na obmoþju obþine Bled. Z menjavanjem svetlobe in sence
(uþinek drevoreda) je cesti dodan estetski uþinek (Jacobs, 1993). Tako drevesa prispevajo k prijetnosti
in lepoti mestnega okolja (Simoneti, 2012). Z drevoredom je obiskovalcem zagotovljena tudi senca ob
vroþih pomladnih, jesenskih in predvsem poletnih dneh. Ureditev tega odseka Kolodvorske ceste bi
lahko imeli kot primer dobre prakse urejanja trajnostne mobilnosti. Odpravila bi se lahko le ena
pomanjkljivost: Predlagam, da se izbriše sredinska þrta. Tako bi se lahko ustvarile razmere deljenega
prostora, kjer bi se tudi starejši in mlajši kolesarji poþutili varnejše (Lutz, 2009). Z uresniþenjem ideje
severne obvoznice, pa bi se ta izjemno kakovostna cesta uniþila, saj bi se uniþile njene glavne
sestavine, s katerimi ustvarja visoko kakovost bivanja: pešpot in drevored divjega kostanja. »Drevesa
spodbujajo rabo odprtega prostora, pešaþenje je tako prijetnejše, spodbujajo tudi gostoljubnost
prostora (Simoneti, 2012)«. Veþje število velikih dreves pripomore k boljšemu zdravju prebivalstva,
saj ustvarja kisik ter služi kot zadrževalnik prašnih delcev. ýim starejša so drevesa tem bolj dragocena
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so. To tudi zaradi tega, ker so v mestih vedno slabše razmere za rast dreves, v slovenskih mestih se
tudi vedno slabše ravna z velikimi drevesi (Simoneti, 2012).
Na obmoþju središþa naselja Reþica kmetijstvo in obrt zamirata. To se vidi po opušþanju in
propadanju zgradb. Gostinstvo in turizem pa še obstajata. Številni prebivalci imajo namreþ apartmaje.
Glavna pot je še vedno Kolodvorska cesta, ki se nadaljuje skozi središþe tega naselja. Ob koncu te
ceste stoji gostilna. Manjše ulice, ki potekajo pravokotno na to cesto, so obmoþja omejene hitrosti (5
km/h) in zato prijazne za igro in pešaþenje. Ob Kolodvorski cesti vodi tudi kvalitetna pešpot. Ni sicer
veþ drevoreda, ampak ob njej stojijo posamezna sadna drevesa. To priþa o pretekli vaški podobi tega
naselja. Pešpot vodi tudi þez konzolno konstrukcijo preko potoka Reþica, ki je zanimivo okrašena s
podkvicami, v potoku pa so pogostokrat videne ribe. Zato je za pešaþenje pot þez konzolno
konstrukcijo zelo privlaþna, polna prijetne estetike in zanimivosti (Jacobs, 1993). Po naþrtih je
predvidena trasa severne obvoznice po celotnem obmoþju sedanje Kolodvorske ceste, kar bi zaradi
razširitve ceste uniþilo to pešpot (konzolno konstrukcijo in ploþnik ter sadna drevesa ob njem).
Predviden je tudi sistem prikljuþnih cest, zato obmoþja omejenih hitrosti po vsej verjetnosti ne bi veþ
obstajala. Poleg tega bi severna obvoznica vas presekala tako, da bi južni del vasi ostal odrezan od
severnega. To bi moþno poslabšalo kakovost bivanja na obmoþju vasi Reþica ter odvrnilo številne
turiste od potovanja na Bled.
Slika 38: Konzolna konstrukcija þez potok Reþico na obmoþju naselja Reþica okrašena s
podkvicami

Avtorica: Lana Šimenc, 2012
Velika gostota rib v potoku je prava zanimivost. Tako zanimiv ploþnik poveþa privlaþnost prostora za
hojo.
Na koncu Kolodvorske ceste v neposredni bližini prikljuþka na Reþiško cesto je prostor med stavbami
zelo ozek, zato bi bilo ob izvedbi naþrtovane obvoznice potrebno rušenje nekaterih stavb. To bi bilo
vsekakor zelo škodljivo za Bled tako z vidika ohranjanja kulturne dedišþine kot tudi z ohranjanja
turistiþne zanimivosti obmoþja, saj se zanimivost obmoþja ne da doseþi le z novogradnjami. Turist se
namreþ zaþne zanimati za zgodbe kraja, þe jih vidi v njegovi pokrajini. Slike starih zgradb lahko vidi
že prek spleta. Nujno je, da obnovljene stare zgradbe obstajajo tudi v realnosti. ýe stare zgradbe
pustimo propasti ali jih celo porušimo, se na tem obmoþju gostota pozidave zmanjša. Gradnja
obvoznice bi povzroþila, da bi bilo manj stavb, manj ljudi in manj mešanja aktivnosti, kar bi imelo za
posledico poveþanje osebnega avtomobilskega prometa.
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Slika 39: Stare zgradbe v konþnem ožjem delu Kolodvorske ceste v bližini prikljuþka na
Reþiško cesto

Avtorica: Lana Šimenc, 2012
Potek severne obvoznice je nadalje naþrtovan þez polja ob Reþiški cesti najprej tik ob regulaciji
potoka Reþica. Nato pa v nadaljevanju þez polja proti severovzhodu. Ves þas na mokrotnem obmoþju,
ki ga je ustvaril potok Reþica, potekajoþ proti naselju Gmajna. Veliko število polžev, trave in grmovja
je kazalo na mokroten znaþaj tega obmoþja.
Slika 40: Potok Reþica in mokrotno obmoþje ob njem

Avtorica: Lana Šimenc, 2012
Verjetno je, da se tudi pod tem obmoþjem nahajajo labilne plasti gline, saj leži v bližini obmoþja z
ledinskim imenom Blato (enako ime kot za obmoþje v bližini Mlina). Leži tudi blizu veþje reke, in
sicer Save Dolinke; prav tako kot je bližina veþje reke znaþilna za obmoþje z ledinskim imenom Blato
v bližini Mlinega. V tem primeru so tudi na tem obmoþju mnogo težje razmere za gradnjo in bi bila
gradnja severne obvoznice (þe seveda izvzamemo drago gradnjo predorov) tu mnogo dražja.
Nadalje bi obvoznica uniþila lepe sprehajalne poti,primerne za potrebe kmetijstva, turizma in
rekreacije ter za šolske izlete primerne poti ob poljih. Z gradnjo severne obvoznice bi se tu uniþile
razmere za dobro hodljivost ter ugodne razmere za kolesarjenje. Poleg tega bi obvoznica pretrgala vas
Gmajno na polovico, uniþila njen potencial za turizem, moþno zmanjšala kakovost bivanja
prebivalcev tega naselja ter pospešila njihovo izseljevanje. V prejšnjih povedih je opisano tudi
obmoþje Poljske poti, ki poteka od naselja Gmajna proti vzhodu. Del te poti se potem nadaljuje proti
jugu proti Seliški cesti, del pa nadalje proti vzhodu. Skozi to še sedaj poljedelsko obmoþje je
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naþrtovan potek severne obvoznice. Obvoznica bi uniþila še ta, za naša mesta redek, samooskrbni
potencial tega obmoþja.
Slika 41: Lep most za pešaþenje in kolesarjenje na obmoþju Poljske poti

Avtorica: Lana Šimenc, 2012
Most se bi v primeru izgradnje obvoznice nadomestil z novim (novi most bi bil zato seveda veþji),
poveþal se bi hrup, smrad, onesnaženje; pot ne bi bila veþ privlaþna za pešaþenje ali mnogo manj (v
primeru ploþnika ob obvoznici), bila bi tudi grožnja za živali.
Severna obvoznica bi se prikljuþila Seliški cesti v bližini vrtca. Tako bi se zaradi veþ prometa in
veþjih hitrosti poveþala nevarnost nezgod, v katerih bi bili udeleženi malþki. Poleg tega bi se poveþala
nevarnost astmatiþnih obolenj pri malþkih in tudi mladostnikih (obvoznica bi bila namreþ tudi blizu
osnovni šoli). Moþno bi se zmanjšala privlaþnost za opravljanje šolskih poti peš pri šolarjih (vsaj v
smeri proti Gmajni ter ob Seliški cesti proti sedanjemu središþu Bleda).
Slika 42: Kozolci, njiva in travniki priþajo o še vedno ohranjeni kmetijski dejavnosti obmoþja
ob Poljski poti

Avtorica: Lana Šimenc, 2012
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Slika 43: Obmoþje pred vrtcem na Bledu, kjer bi se severna obvoznica prikljuþila Seliški cesti

Avtorica: Lana Šimenc, 2012
Od obmoþja pred vrtcem dalje, ki je prikazano na fotografiji zgoraj, bi se Seliška cesta spremenila v
severno obvoznico. Severna obvoznica bi se prikljuþila glavni Ljubljanski cesti skozi Bled na mestu,
kjer se danes tej cesti prikljuþi Seliška cesta. S tem bi se severna obvoznica (glede na naþrt) konþala.
Slika 44: Obmoþje prikljuþitve severne obvoznice Ljubljanski cesti

Avtorica: Lana Šimenc, 2012
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Karta 5: Potek naþrtovane
rtovane trase severne obvoznice
obvoznice*

Avtorica: Lana Šimenc, 2012

Vir podatkov: Rožiþ
Roži in sod., 2007-2008
Vir podlage: Geopedia,
Geop
2012

* Na zgornji karti je prikazana le ena varianta severne
sever obvoznice. Obstaja namreþ veþ variant na
naþrtovanega poteka te
obvoznice.
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Karta 6: Potek naþrtovane
rtovane trase severne obvoznice znotraj ožjega obmo
obmoþ obþine Bled ter z
obmoþja
vidnejšim prikazom legee fotografij

Avtorica: Lana Šimenc, 2012

Vir podatkov: Rožiþ
Roži in sod., 2007-2008
Vir podlage:
podlage Geopedia, 2012

ϰϴ


6.3 Analiza prednosti in slabosti gradnje obvoznic v obþini Bled
6.3.1 Predlog domaþinov vasi Mlino
Prebivalci vasi Mlino se ne strinjajo z Odlokom o lokacijskem naþrtu za južno razbremenilno cesto na
Bledu, zaradi naslednjih razlogov:
Naþrtovalec in investitor ni sledil ciljem prostorskega naþrtovanja, ki v 3. þlenu Zakona o prostorskem
naþrtovanju med drugim doloþa, »da je posege v prostor in prostorske ureditve treba naþrtovati tako,
da se omogoþa trajnostni razvoj v prostoru in uþinkovita ter gospodarna raba zemljišþ, kakovostne
bivalne razmere, ohranjanje prepoznavnih znaþilnosti prostora, celostno ohranjanje kulturne dedišþine
vkljuþno z naselbinsko dedišþino in zagotavljanje zdravja prebivalstva« (Zakon o prostorskem …,
2010). Umestitev trase v vas Mlino krši vsa zgoraj citirana naþela (Žerovc, 2011d).
Hrupno onesnaževanje in onesnaževanje z izpušnimi plini, ki bi ga povzroþili s preselitvijo prometa v
vaško okolje, namreþ ni v skladu s ciljem zagotavljanja zdravja prebivalstva. Poleg tega je dokazano,
da številþnejši socialni stiki pripomorejo k boljšemu duševnemu zdravju prebivalstva. Obvoznica bi
moþno zmanjšala te stike, saj bi moþno fragmentirala pokrajino, vas Mlino razdelila na dva dela in
tako moþno zmanjšala dostop prebivalstva iz severa vasi proti jugu in obratno. Tako se bi socialne
vezi med prebivalstvom moþno okrnile in tako socialni stiki moþno zmanjšali.
Najveþja pogostost socialnih stikov se dogaja ravno ob hoji, pri vožnji z osebnim avtomobilom pa se
dogaja najmanj socialnih stikov na þasovno enoto (Gehl, 2006). Z izgradnjo obvoznic se zato ne
poveþa dostopnost na doloþenem manjšem obmoþju, ampak moþno zmanjša.
Trasa degradira obmoþja, ki so bila prej namenjena kmetijski dejavnosti, saj preþka sadovnjak ob
kmetiji, uniþi obdelano njivo…, poleg tega posega v pozidana zemljišþa, saj preþka kmeþko dvorišþe,
pelje mimo stanovanjskega objekta v oddaljenosti manj kot deset metrov. Poleg tega posega v
interakcijo med pozidanimi in kmetijskimi zemljišþi, ki je nujna za obstoj vasi, saj preseka pomembno
poljsko pot, ki povezuje vas s travniki in njivami (Žerovc, 2011d). ýe prebivalstvu neke vasi uniþiš
kmetijska zemljišþa, zanje raba zemljišþ ni veþ gospodarna, kar pa ni v skladu s ciljem uþinkovite in
gospodarne rabe zemljišþ.
Trasa preþka potok Jezernico in v nadaljevanju preseka zelene površine ob stanovanjskih objektih.
Prej podeželska kulturna pokrajina z njivami, vrtovi in gruþasto pozidavo s spremljajoþimi zelenimi in
vodnimi površinami po izgradnji trase postane hrupna, onesnažena in pretirano pozidana pokrajina.
Najbolj sporno pa je, da se s presekanjem dostopa iz pozidanih do kmetijskih zemljišþ in uniþenjem
slednjih, povzroþi uniþenje prej glavne oskrbne dejavnosti prebivalstva oziroma kot to poimenujejo
domaþini to vodi k uniþenju celovitosti vasi (Žerovc, 2011d). Prostor ni veþ prepoznaven, kar pa ni v
skladu s ciljem ohranjanja prepoznavnih znaþilnosti prostora.
Uniþenje celovitosti vasi predstavlja zelo slabe bivalne razmere oziroma si je treba poiskati zaslužek v
drugi dejavnosti. To bi bil lahko turizem. Vendar turizem v tako spremenjeni pokrajini zaradi
razliþnih oblik degradacije okolja ne more obstajati, ker se zmanjšajo zelene površine, presekajo prej
najlepše sprehajalne poti na obmoþju obþine Bled, povsem odpravijo pa se možnosti za obstoj
ekološkega kmetijstva, ki bi bil poleg þiste pokrajine lahko glavni privlaþni dejavnik za razvoj
trajnostnega kmeþkega turizma. Torej je zagotavljanje kakovostnih bivalnih razmer moþno povezano
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z zagotavljanjem ustreznih okoljskih razmer. Iz tega ugotovimo, da projekt blejskih obvoznic tudi ni v
skladu s ciljem kakovostnih bivalnih razmer.
Naselbinska dedišþina se s postavitvijo trase ne ohranja, saj neposredno posega v celotno strukturo
vasi. Kot že omenjeno bi izgradnja obvoznice povzroþila degradacijo okolja, kar bi moþno zmanjšalo
zaposlitveni potencial obmoþja. Še veþ prebivalcev bi se zaþelo voziti na delo v veþje kraje
Gorenjske(Žerovc, 2011d). Tisti, ki bi ocenili, da bi bila njihova vožnja na delo predolga, bi se
preselili na druga obmoþja Slovenije. Tako bi se kulturna dedišþina3iz starejše na mlajšo generacijo
vedno težje prenašala (obiþaji, prazniki …) in lokalna identiteta se bi moþno zmanjšala. Vas bi postala
tudi moþno »pomešþena«, saj se bi vedno moþneje uveljavljala suburbanizacija, zato bi se njen
znaþilen gruþast videz zabrisal, prav tako bi kmalu izginile vse tradicionalne gorenjske kmeþke hiše in
tradicionalna kmeþka orodja in kozolci za shranjevanje sena. Tudi zaradi tega, ker bi uniþen okoljski
in socialni kapital (pretrgan stik med prebivalci vasi, ki se bi naenkrat znašli na dveh razliþnih straneh
obvoznice) povzroþil hitro umikanje kmeþkega turizma, glavne dejavnosti, ki najveþ pripomore k
ohranjanju kmetijstva, kar ga je še ostalo v vaseh Mlino, Selo ter Zazer (verjetno tudi naselij Dindol,
Zagorica in Koritno, saj je obvoznica naþrtovana zelo blizu teh naselij). Torej izgradnja obvoznice
zagotovo ni v skladu s ciljem celostnega ohranjanja kulturne dedišþine.
Tudi trasa obvoznice, ki jo predlagajo prebivalci vasi Mlino, bi uniþila naravni kapital obmoþja in
poslediþno njegov turistiþni potencial, saj bi presekala najlepše sprehajalne poti in prostor, kjer je zrak
še vedno še razmeroma þist in kjer ni veliko hrupa. Je pa res, da predlog uspešno zaustavlja za Bled
uniþujoþ projekt naþrtovane Južne razbremenilne ceste.
6.4 Praktiþni predlogi za izboljšave na Bledu in v sosednjih ter bližnjih obþinah z namenom
izboljšanja prometnega sistema na Bledu v bolj trajnostnega
V splošnem bi bilo v sosednjih obþinah potrebno stremeti k zgošþanju pozidave in dejavnosti
(trgovine, prireditve) v središþih naselij in njihovi najbližji okolici, saj se tako zagotavlja ugodne
razmere za veþjo uporabo javnega prometa (predvsem medkrajevno). S terenskim raziskovanjem
(projekt EURUFU) smo namreþ ugotovili, da je zasedenost medkrajevnih avtobusov na splošno slaba
(vozijo se skoraj prazni). Seveda z izjemo avtobusov, ki vozijo turiste, osnovnošolce in dijake ter tisti
mestni avtobusi, ki vozijo v prometnih konicah.
V nadaljevanju bom opisala dva bolj podrobna predloga izboljšav, ki ob uresniþitvi lahko pripomorejo
k hitrejšemu približevanju k zgoraj opisanim ciljem. Zaradi omejenega obsega naloge in zaradi
naslova, saj se noþem odmakniti od bistva naloge, ne bom opisala predlogov izboljšav za vse terensko
preuþevane obþine Gorenjske. Predlog izboljšav za obþino Jesenice naj torej služi le kot zanimivost in
spodbudo za iskanje podobnih rešitev. Lahko bi torej izbrala tudi katerokoli drugo v projektu
EURUFU prouþevano obþino.


3

V vasi Zazer, nasproti hiše, kjer sem odrasla in na obmoþju sedanje Sokliþeve hiše, je bila nekoþ
osrednja šola na Bledu. To je bilo obdobje še pred Socialistiþno federativno republiko Jugoslavijo.
Vas Mlino je v tistih þasih predstavljala središþe Bleda (Žerovc, 2011a).
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Slabost je ozek ploþnik pri Hotelu Toplice na Bledu, zato je potrebna njegova razširitev bodisi z
zožanjem ceste na tem delu ali pa prilagoditvijo stene tega hotela za namene razširitve ploþnika
(Rožiþ, 2011).

Slika 45: Ozek ploþnik pri Hotelu Toplice na Bledu

Avtorica: Lana Šimenc, 2011



Na Jesenicah je premalo prehodov za pešce in kolesarje. Šibkejše udeležence v prometu (gibalno
ovirane, otroke, starejše, druge pešce in kolesarje) se je pri urejanju tukajšnje infrastrukture dajalo na
zadnje mesto. Vožnja s kolesom je na cesti v središþu Jesenic, ki vodi v podvoz, prepovedana. To je
primer enostranskega, naþrtovanja prometne infrastrukture, ki daje prednost motornemu prometu.
Verjetno so prepoved postavili zaradi želje po izboljšanju prometne varnosti. Predlagam rešitev, da se
pred vstopom na to krožno podvozno cesto postavi znak obmoþje omejene hitrosti (30 km/h) in tu
dovoli vožnjo tudi kolesarjem. Naj se tudi zbriše sredinska þrta, saj daje voznikom motornih vozil
obþutek, da lahko hitijo. Vozniki tako postanejo bolj previdni in tako zmanjšajo hitrost tudi brez
znaka za omejitev (Lutz, 2009).
Slika 46: Cesta, ki vodi v podvoz s prepovedjo kolesarjenja

Avtorica: Lana Šimenc, 2011
Poleg tega bi bilo potrebno najprej urediti cesto na zaþetku Jesenic, saj na njej ni kolesarskega pasu.
Potrebno bi bilo ukiniti enega od dveh pasov za motorna vozila, ki potekata v smeri proti Kranjski
Gori in pridobljeno površino nameniti kolesarskima pasovoma na obeh straneh vozišþa.
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Slika 47: Cesta na zaþetku Jesenic

Avtorica: Lana Šimenc, 2011
V središþu Jesenic (slika 48 spodaj) bi morale biti kolesarske površine na vozišþu, ne pa na ploþniku
kot so pretežno sedaj. Tako bi se kolesarska infrastruktura prestavila na cestišþe, zato bi bilo tudi za
pešce veþ prostora. Priporoþljiva je tudi uvedba obmoþja omejene hitrosti (30km/h) za motorna
vozila. Tako bi se zmanjšalo število motornih vozil ter zagotovile boljše razmere za trajnostne oblike
prometa.
Slika 48: Cesta v središþu Jesenic

Avtorica: Lana Šimenc, 2012
6.5 Naþrt možnih naþinov preusmerjanja iz ne trajnostnih oblik prometa v bolj trajnostne
ýe bi bilo železniško omrežje bolj razvejano in þe bi bila frekventnost vlakov veþja, bi bilo manj
cestnega prometa in zato manj hrupa. Na obmoþju središþa Bleda (ob Ljubljanski cesti in Cesti
svobode) je že zdaj zaznati težave zaradi prekomernega hrupa predvsem med poletno turistiþno
sezono in ob veþjih športnih dogodkih. Takrat so že opazna nezadovoljstva tako s strani domaþinov
kot tudi turistov. Primeren ukrep bi bil ponuditi alternative osebnemu avtomobilu kot npr. Bledtricikl,
Bledtandem in Bledcikl; cenejša vožnja s pletnami do obmoþja nastanitve, vožnja s turistiþnim
vlakcem v paketu s prenoþišþi v apartmajih, za starejše z manjšo kondicijsko pripravljenostjo ugoden
paket prevoza z elektriþnim kolesom in prenoþišþem. Ena od zanimivih rešitev je tudi ugodnost za
tiste, ki ostanejo na Bledu veþ kot tri dni, ker se tako tudi zmanjša cestni promet, ter ugodnosti za
tiste, ki pridejo z drugimi naþini prevoza, ki niso motorna vozila. S tem se zagotavljajo boljše
razmere za zdravje ljudi, ki tu bivajo; tistih, ki tu poþitnikujejo in tistih, ki so tu na izletu. Poleg tega
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se izboljša njihovo splošno poþutje, moþno se poveþa zanimivost in privlaþnost kraja, ker so prisotni
raznoliki in zanimivi naþini prevoza zaradi takšne trajnostno naravnane prometne politike naselja.
6.5.1 Hoja, kolesarjenje in javni promet
Druga, še bolj trajnostna rešitev pa bi bila izposoja koles pri Informacijski toþki Triglavskega
narodnega parka, ki je locirana med Prešernovo in Seliško cesto. Za starejše, otroke in nasploh ljudi,
ki si želijo manj naporne vožnje, bi tu lahko izposojali tudi elektriþna kolesa. V deževnem vremenu bi
morala biti v sklopu izposoje koles ponujena tudi zastonj izposoja dežnega plašþa. Vendar moramo tu
upoštevati, da gre na Bledu za razgiban relief, kateremu odtis je pustilo predvsem ledeniško
preoblikovanje (Melik, 1954), zato sta ob slabem vremenu kar dve oviri, ob katerih lahko marsikdo
izgubi voljo do kolesarjenja. Vendar se moramo zavedati, da nikoli ni krivo vreme, ampak obleka,
oprema in naša kondicijska pripravljenost.
Uporabnost takšnih sistemov javnih koles nam kažeta primera Londona in Pariza. V obeh mestih so
dosegli skoraj 80 % preusmeritev iz drugih naþinov mobilnosti na kolo. Pri tem je šlo predvsem za
zamenjave vožnje z javnim prometom (avtobusi in vlaki) za kolo. Delež tistih, ki so v Parizu
zamenjali osebni avto za kolo je bil 13 % (Laying the ..., 2011). To je relativno majhen delež, vendar
skupaj z drugimi naþini preusmerjanja moþno pripomore h konþnemu uþinku, in sicer k veþinskem
prehodu iz osebnih avtomobilov na druge oblike mobilnosti. Še bolj pa nas k podobnim ukrepom v
drugih mestih v Sloveniji spodbudi uspešen primer javne izposoje koles v Ljubljani z imenom
Bicikelj. V obþini Bled imamo opravka z manjšim obmoþjem, kjer pa javni promet v glavnem prihaja
iz veþje oddaljenosti in torej ni lokalen, zato do preusmerjanja iz javnega prevoza na druge trajnostne
oblike mobilnosti lahko pride šele ob vstopu na obmoþje mesta. S ciljem zagotoviti veþ takšnih
postajališþ oziroma zagotovitev njihove enakomerne razporejenosti po vsej obþini, pa bi bilo treba
uvesti še druge sledeþe ukrepe preusmerjanja, kot so na primer varna kolesarska parkirišþa in
infrastruktura za zagotavljanje varnosti. Najbolj prostorsko varþna in zato najprimernejša rešitev za to
je uvedba obmoþja omejene hitrosti 30 km/h, ugodna rešitev je tudi izgradnja kolesarske
infrastrukture, ampak je ta finanþno težje izvedljiva, poleg tega pa lahko tudi porablja precej prostora,
za kar ni nevarnosti v primeru, ko se naredi zožitev na cesti in se tako zagotovi poþasnejše vožnje
motornih vozil (Stanek, 2007) in zagotovi prijetnejše ter manj nevarno okolje za pešce, kolesarje ter
poveþa kakovost javnega prometa. Ta rešitev je tudi zelo ugodna, ker spodbuja zmanjševanje
prometa z osebnimi avtomobili in s tem zagotavlja manjšo fragmentacijo prostora. To pa poslediþno
pripomore k veþji varnosti tudi pri preþkanju ceste, zato so preþkanja ceste peš in s kolesom mnogo
pogostejša (Jacobs, 1992; Burden in sod.).
Na zaþetku, ko je še veliko motornih vozil, je najprimerneje uvesti obmoþje omejen hitrosti30 km/h,
kar hkrati s prej omenjenim preusmerjanjem še bolj spodbudi razvoj povezanega sistema trajnostne
mobilnosti. Tako ljudje raje pešaþijo, ker je manj hrupa in se poþutijo bolj varne pri vožnji s kolesi,
zaradi zmanjšanih hitrosti. Kot sem že omenila, se del preusmerjanja zagotovi že z izboljšanjem
kakovosti javnega prevoza, kar pomeni poveþano frekventnost vozil, poveþano hitrost vozil, poveþano
udobje na javnih vozilih in boljšo informiranost o možnostih javnega prevoza. V Evropi in tudi v
Združenih državah Amerike (New York) se v današnjem þasu organizira vse veþ skupnosti, ki si
prizadevajo predvsem za veþjo varnost v prometu. Delujejo pod naslovom »30 km/h je dovolj«
(»Twenty is plenty«). Na obmoþjih, kjer je veþja gostota pešcev in kolesarjev, se zato vzpostavljajo
obmoþja omejene hitrosti 30 km/h. Upoštevanje tega pravila poleg veþje varnosti pripomore k veþjem
obþutku prostora in zato veþjemu obþutku pripadnosti doloþeni skupnosti in zato daje mestnim
obmoþjem veliko življenjsko moþ, kar se kaže v ustvarjanju kakovostnega prostora za življenje in
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delo ter varnega in zanimivega prostora za igro otrok. V tem se odsevajo tudi moralne vrednote neke
družbe, ker tu vsak upošteva pravice drugega po varnosti in kakovosti življenja (20's Plenty …, 2012).
6.6 Potrebno je doseþi ravnovesje z naravnimi in družbenimi viri in si s tem zagotoviti zares
trajen kapital4
Tako lahko zakljuþimo, da za ekonomski razvoj mestnih obmoþji obvoznice sploh niso potrebne, saj
se osebni promet lahko zmanjša na predstavljen naþin, ki je zares trajnosten in ne z obvoznicami, ki to
niso. Saj bodo v prihodnosti najpomembnejša lokalna delovna mesta, ker bo vse manj neobnovljivih
virov energije in bodo zato ti vse dražji ter se bo zato dolgoroþno gotovo zmanjšal motorni promet.
Zato gradnja obvoznic ni smiselna, saj se jih gradi zaradi razmišljanja o narašþajoþem številu
motornega prometa (obvoznice naj bi tako razbremenile mestna središþa). Vendar dejansko ne bo
tako, ker se bodo ceste razbremenile že same od sebe zaradi zmanjšanja motornega prometa, saj se bo
zgodil izravnalni uþinek regulacijske zanke(v tem pogledu bo to povzroþil »peak oil« oziroma naftni
vrh,ki se je že zgodil) (Has the World …, 2010).Že podatki za Slovenijo kažejo zmanjšanje prviþ
registriranih cestnih motornih vozil v letošnjem marcu, glede na isti mesec v letu 2011. Gre za 5,4
odstotno zmanjšanje (ýampa, 2012). Poleg tega je zelo spodbudno, da je s prvim junijem prišel v
veljavo novi zakon o uravnoteženju javnih financ, ki uvaja dodatni davek za motorna vozila (Pivk,
2012). »Kupec vozila v Sloveniji bo dodatni davek plaþal vkljuþen v nakupno ceno vozila« (Pivk,
2012). Poleg tega se je tudi nadomestilo stroškov prevoza na delo v Sloveniji pri javni upravi ukinilo
(Bertoncelj, Žemva, 2012).Torej lahko priþakujemo, da se bo zmanjševala rast prodanih vozil v
Sloveniji in tako tudi znotraj obþine Bled, dolgoroþno pa tudi število prodanih vozil(to tudi zaradi
sedanjega zelo velikega povpraševanja po motornih vozilih in nafti v državah OPEC, predvsem v
Rusiji in Mehiki, v Indiji in na Kitajskem) (Rubin, 2010). »Leta 2009 je že veþ Kitajcev uporabljalo
motorna vozila kot prebivalcev Združenih držav Amerike. Tega leta so na Kitajskem prodali 14
milijonov vozil, v Združenih državah Amerike pa 11 milijonov. Istega leta štiri milijone vozil v
Združenih državah Amerike ni opravljalo veþ svoje funkcije. Leta 2010 je Kitajska na dan porabila
8,5 milijonov sodþkov nafte (leta 1980 le dva milijona sodþkov nafte), istega leta je Rusija porabila
13,5 milijonov sodþkov nafte na dan in ravno toliko Mehika. Države OPEC imajo mnogo nižje cene
nafte na sodþek kot države neþlanice te organizacije. Države þlanice OPEC ne uporabljajo nafte le kot
gorivo, ampak številnim nafta predstavlja edini vir energije, nafta pri njih stane le sedem centov na
sodþek, v Karakasu pa stane nafta 20 centov na sodþek. V Združenih državah Amerike je cena nafte
že v trimestnih številih za sodþek, prav tako v Evropi (tu so cene malo manjše kot v Združenih
državah Amerike). Države OPEC izvozijo vsako leto manj nafte, medtem pa le sedem odstotkov
vsega svetovnega goriva predstavlja dizelsko gorivo (Rubin, 2010)«. Jeff Rubin je v letu 2010
napovedal, »da bo 14 milijonov ljudi postalo novih voznikov motornih vozil v letu 2011 na Kitajskem
in v Indiji in zato bo 14 milijonov ljudi moralo nekje drugje iti s cest (Rubin, 2010)« (ne bodo mogli
veþ uporabljati motornih vozil).Skratka družba se popolnoma preoblikuje in vzpostavi nove odnose in
pravila z namenom, da bi dosegla ravnovesje z naravnimi viri, katerih je sedaj manj kot v preteklosti
(le tako si družba lahko zagotovi preživetje). V takšni družbi naravni viri hitro postanejo veþ vredni
kot denar (Orlov, 2005), zato koncept nenehne gospodarske rasti tudi samo z ekonomske perspektive
ne pride veþ v poštev. Ne da se predvideti, kako hitro se bo ta preobrat v družbi zgodil v Sloveniji.
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Kapital – ne gre za ekonomsko gledano trajen vir financiranja, ki ga v podjetje vložijo lastniki ali pa ga ustvari podjetje s
svojim delovanjem (velikokrat se zgodi, da podjetje propade in prihodnje generacije nimajo enakega vira kapitala); ampak
zares trajen kapital, ki je ustvarjen iz naravnih in družbenih virov na naþin nenehnega obnavljanja, zato je stalen in enak v
sedanjosti in prihodnosti. Ta kapital se ustvarja tudi z uporabo trajnostnih mobilnostih naþinov pri doloþeni skupnosti.
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ýloveštvo je po mnenju spodaj naštetih velikih znanstvenikov in ekonomistov v obdobju globalne
krize, ki so jo povzroþile visoke cene nafte. Ugotovljeno je namreþ, da se najprej pojavi vrh cen nafte,
nato pa mu sledi ekonomska kriza. To se je zgodilo pri štirih od petih ekonomskih kriz doslej (Rubin,
2008). Gospodarski padci nastanejo zaradi uþinka, ki ga je odkril rimski filozof Seneca, imenovanega
Senecov uþinek. To naþelo pravi, da po vsaki poþasni ekonomski rasti sledi višek rasti, po tem višku
rasti pa hiter in strm padec (Bardi, 2011).Številni teoretiki, govorci in ekonomisti izhajajo iz takšne
predpostavke, zato se njihova tolmaþenja le malo razlikujejo. To so Peter Schiff, Michael Ruppert,
Dmitry Orlov, Jeff Rubin, Richard Heinberg, Tom Murphy in Robert Hirsch ter drugi. Po napovedi
Jeff-a Rubina se bo cena nafte v petnajstih mesecih tako poveþala, da bo imela znaten uþinek na trg.
To 18-24 meseþno obdobje je leta 2008 napovedal tudi Heinberg (Heinberg, 2008a). Rubin zaradi
tega napoveduje tudi zaton globalizacije in znatno manj prevozov z motornimi vozili, saj bodo cene
nafte znatno višje. Rubin napoveduje, da se bo to zgodilo, ko bodo cene bencina v dolarjih dosegle tri
številska mesta. Vse te napovedi so se danes že izpolnile (v Združenih državah Amerike in delno tudi
v Evropi). Poleg tega je dr. Hirsh v svojem znamenitem Hirschevem poroþilu napovedal najveþje
težave þloveštva zaradi pomanjkanja tekoþih goriv (Hirsch, 2008), saj obnovljivi viri energije, ki jih je
že sedaj možno uporabljati, ne omogoþajo direktne spremembe v tekoþa goriva (Murphy, 2012).
Poleg tega je za izgradnjo infrastrukture za obnovljive vire energije potrebno vnaprej porabiti mnogo
nafte, ki jo hitro zmanjkuje. Primanjkljaj nafte, ki zaradi tega nastane, pa se povrne zelo poþasi. Tudi
v primeru infrastrukture, ki je že zgrajena, na primer jedrske elektrarne v Franciji, se primanjkljaj
nafte povrne v stopnjo pred izgradnjo šele po desetih letih. Nato obnovljivi viri energije povzroþijo
narašþanje energije, saj je razpoložljive energije vsako leto veþ. Mnogo manj nafte se kratkoroþno
porabi, þe se ne vzpostavlja infrastrukture za uporabo obnovljivih virov energije, zato je gospodarska
kriza na približno takšni ravni kakršna je sedaj v Združenih državah Amerike,katere razmere pa se
poþasi slabšajo. ýe torej nafte ne bomo zamenjali, se bodo njene zaloge zmanjševale poþasneje (v tem
primeru bi porabljali nafto tudi za izgradnjo infrastrukture za neobnovljive vire energije), ampak bo v
daljšem obdobju prišlo do skoraj popolnega izþrpanja dostopnih zalog. Tako se bo þloveštvo znašlo v
tako imenovani energijski pasti, saj ne bo ponovnega narašþanja (kot bi bilo v primeru vzpostavitve
infrastrukture obnovljivih virov energije), prav tako pa ne bo veþ mogoþe vzpostaviti zadovoljive
infrastrukture obnovljivih virov energije, saj bo premalo lahko dostopne nafte (Murphy, 2011).
»Prebivalci v neki državi ponavadi volijo politike, ki jim obljubljajo najveþ blagostanja. Zato se nikoli
ne bi odloþili za politika, ki bi jim obljubil dvakrat ali štirikrat veþje varþevanje z viri energije, kot ga
morajo izvajati v þasu gospodarske krize, kar bi bilo potrebno, þe bi se v neki državi odloþili za
izgradnjo infrastrukture obnovljivih virov energije v taki meri, da bi po približno šestih do desetih
letih proizvodnja obnovljivih virov energije pokrila izgubo nafte, ki je bila potrebna za izgradnjo te
infrastrukture (Murphy, 2011)«. Poleg tega obnovljivi viri energije ne bodo mogli nadomestiti tekoþih
goriv (Hirsch, 2008), saj postopek umetne fotosinteze še ni razvit, prav tako ne proizvodnja biogoriva
iz odpadkov rastlin. Zato bi povrnitev energije za infrastrukturo gotovo trajala veþ kot deset let
(Murphy, 2012). Poleg tega bi se infrastruktura sama vzpostavljala veþ desetletij (Heinberg, 2008a).
To bo povzroþilo pomanjkanje nafte in poslediþno še višje cene bencina, zato bo vožnja avtomobila
spet redkost. Vsekakor þloveštvo lahko preživi, ampak ob znatno manjši porabi energije, kot jo tako
imenovane razvite države porabljajo sedaj. Zato mnogi v smislu rešitve napovedujejo propad
globalizacije, propad kapitalistiþne civilizacije, spet prehod na obrti, ekološko kmetijstvo, propad
pomembnejših valut in ponoven prehod na izmenjavo blaga (Orlov, 2011).
Res je, da bi Evropa lahko dobila tekoþa goriva prek Rusije, vendar po zelo visoki ceni. Ko bo Rusija
dobila veliko denarja, ga bo tudi hitro zapravila. Taka napovedovanja so narejena na podlagi naþela,
da najhitreje porabiš tisto, þesar imaš veliko. Poleg tega bo za druge države cena teh goriv tako
narasla, da si jih bodo le redke še lahko privošþile, najlažje pa tiste države, ki bodo imele najveþ
prihrankov (Rubin, 2008) ter naftne izvoznice, države OPEC (Rubin, 2010). Zaradi visokih cen goriva
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in nenehnega porabljanja neobnovljivih virov energije, pa bodo tudi te države po napovedih na koncu
ostale brez teh virov (Rubin, 2008). Obratno bi seveda bilo, þe bi se države odloþile za varþevanje z
viri energije ter za konec globalizacije. Globalni naftni vrh se je že zgodil (Luis de Sousa, 2010) in
ima z gospodarsko krizo že vpliv tudi na Slovenijo. Slovenija je deseta od nafte najbolj odvisna
država v Evropi (Luis de Sousa, 2010). Tako lahko v Sloveniji priþakujemo še višje cene nafte, kot jih
imamo sedaj in s tem manj možnosti za uporabo motornih vozil.
Torej se mora þloveštvo že sedaj odloþiti in zaþeti z varþevanjem z energijo. Gradnja obvoznic v
obþini Bled, ki bo zahtevala ogromno denarja, poleg tega pa povzroþila moþno porabo energije za
izgradnjo, nato pa za vožnjo po njej ter manj kmetijskih površin, kar je ob nesposobnosti prehranske
samooskrbe slovenskega naroda zelo zaskrbljujoþe, zato zagotovo ni rešitev. Takšni posegi skupaj
povzroþajo še hitrejši padec v gospodarsko krizo, ekonomski, politiþni in konþno družbeni propad.
Vsak lokalni premik v glavah v smislu varþevanja z energijo je zato zares dragocen. ýe se zanesemo
na zgoraj opisane napovedi, se bo obstojeþa prometna obremenitev z motornimi vozili na cestah
obþine Bled v krajšem ali malo daljšem þasu zelo zmanjšala. Obstojeþa infrastruktura je vsekakor
dovolj, saj ravno zastoji prepriþujejo ljudi, da se odloþajo za druga prometna sredstva (Reclaiming …,
2012), ki so bolj trajnostna. Ljudje na primer razmislijo o prevozu z vlakom, avtobusom, s kolesom
ali pa se odloþijo, da bodo pot opravili peš. Tudi tovor se s cest prestavi na železnice.

7. Koncept trajnostne prometne ureditve v obþini Bled
7.1 Pešaþenje in kolesarjenje
Najbolj trajnosten naþin mobilnosti je hoja, saj na ta naþin porabiš najmanj prostora, niþ ne
onesnažuješ, najveþ vidiš in najbolje širiš poznanstva. Takoj za njo je kolo. Z vožnjo kolesa porabiš
najmanj energije, tudi s hojo porabiš veþ energije. S kolesom si tudi najhitrejši (na razdalje do deset
kilometrov), niþ ne onesnažuješ (z izjemo same proizvodnje koles). V mestih narejenih po meri ljudi
si od toþke A do toþke B najhitreje peš ali s kolesom. Zato sta to naþina mobilnosti, ki ju je potrebno
obravnavati prednostno pri izdelavi naþrta trajnostne mobilnosti.
Razmere v prometnem in urbanistiþnem sistemu obþine Bled bi se morale spremeniti, þe bi želela
obþina postati nekaj posebnega in ne bi veþ želela, da tudi na njenem obmoþju prevlada naþrtovanje,
ki se ravna po konceptu þim hitrejše vožnje skozi. S tem se tudi ne privablja turistov, ampak jih
spodbuja, da ostanejo v kraju þim manj þasa. Naša mesta ostajajo tako podobna hitrim cestam, ki
imajo edini cilj, da ljudi pripeljejo na obmoþje zaposlitve. A mesta ne morejo biti takšna. Imajo
namreþ svoje kulturne in naravne posebnosti, ki jih želijo svetu pokazati, na þim boljši naþin.
Da bi postalo obmoþje Obþine Bled res prijazno za ljudi, bi se moralo spodbujati pešaþenje in tudi
kolesarjenje. V obþini Bled so zelo kratke razdalje med središþem Bleda in okoliškimi vasmi.
Najdaljše razdalje so od dva do tri kilometre. Torej veþino razdalj z lahkoto opravimo peš ali s
kolesom. To bi se zagotovilo z naslednjimi ukrepi: Kot prvi ukrep bi se morala zaustaviti razpršena
gradnja. V kolikor pa bi obstajala želja in denar za gradnjo, bi se morala ta zagotoviti z zgošþanjem
naselij. Morala bi se zaustaviti gradnja parkirišþ in vzpostaviti ukrepi, ki bi parkiranje onemogoþali.
Ob tem bi bil vzpostavljen sistem P+R na obmoþju parkirišþa pri Merkurju v Lescah. O vzpostavitvi
takšnega parkirišþa bi se morala obþina Bled pogovoriti z obþino Radovljica ali pa z Merkurjem, þe je
zemljišþe, kjer je locirano parkirišþe last tega podjetja. Potrebno bo tudi omejevanje hitrosti vozil na
glavni Ljubljanski cesti skozi Bled in ob dveh stranskih cestah (Prešernovi in Seliški). Predvsem se ni
potrebno bati gneþe, ker se bo z izpolnitvijo omenjenih ukrepov sama zmanjšala. Poleg tega pa je
gneþa zdravilo za voznike avtomobilov, ki ne potrebujejo osebnega avtomobila za prevoz na delo,
ampak so se za ta naþin prevoza odloþili le zaradi luksuza in statusnega simbola (gre predvsem za
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vožnjo na kratke razdalje). Tako se veþ ljudi odloþi za drug naþin vožnje po naseljih obþine Bled.
Infrastrukturni ukrepi, ki bi jih bilo potrebno izvesti, da bi bilo obmoþje obþine pešcem in kolesarjem
prijazno so:
- Zagotoviti bi bilo potrebno prostor za pešce in kolesarje na nekaterih poteh. To bo povzroþilo proces
tako imenovanega izhlapevanja oziroma izginjanja osebnih avtomobilov s cest. V tujini obstajajo že
številne dobre prakse zagotavljanja veþ prostora trajnostnim oblikam prometa. Takšna primera dobre
prakse sta na primer univerzitetni središþi Oxford in Cambridge (Reclaiming …, 2012).Zaradi
znatnega zmanjšanja motornega prometa (visoke nedostopne cene goriva), to ne bo povzroþilo
nasprotovanja s strani lokalnih skupnosti. Tudi rešitev predstavljenih v nadaljevanju se lokalna
skupnost ne bi branila, ampak bi jih celo odobravala. Velika verjetnost je namreþ, da se zaradi
pomanjkanja neobnovljivih virov energije globalna ekonomija spremeni v lokalno in se v krajšem ali
malo daljšem þasu znatno zmanjša število motornih vozil. Oskrba Bohinja, Sorice in Pokljuke ob taki
spremembi mobilnosti v mnogo bolj trajnostno, ne bo veþ potrebna, saj bo ekonomska družba
globalizacije, kot jo poznamo, propadla, spet bo prevzela pobudo lokalna proizvodnja z lokalnimi
delovnimi mesti, ne bo veþ potrebe po visoki porabi vseh vrst energije, kot jo poznamo danes, ker ta
energija ne bo na razpolago (Heinberg, 2008a). Globalni naftni vrh se je namreþ že zgodil, vrh
premoga prihaja nekje v obdobju 2020-2030, vrh zemeljskega plina pa v obdobju 2050-2070 (Mohr,
2010). Vrhu sledijo izredno visoke cene neobnovljivih virov energije, to pa ima za posledico drastiþno
zmanjšanje prevozov z motornimi vozili (Rubin, 2008). Ti procesi se ne bodo zaþeli dogajati v daljni
prihodnosti, ampak se dogajajo že sedaj. Motorni promet po izgradnji obvoznice naraste. Podatki nam
v nasprotju s tem pokažejo, da je ostal na enaki ravni, vendar se to ni zgodilo zato, ker v nekaterih
primerih obvoznice ne bi privlaþile veþ motornega prometa. To se dogaja zaradi prej omenjenih
visokih cen nafte, kar ima za posledico, da bodo ljudje tudi v Sloveniji vse manj uporabljali motorna
vozila. Kljub temu se mora v prehodni fazi zagotoviti oskrba Sorice, Pokljuke in Bohinja, saj je lahko
prehodna faza prilagajanja v naši državi tudi daljša. Vsekakor pa je potrebno varþevati z gorivom in
ga ne zapravljati po nepotrebnem, kar se dogaja zaradi izredno pogostih kratkih voženj z motornimi
vozili sedaj (tu bi z lahkoto uporabili kolo ali odšli peš). Pomena varþevanja z energijo za naš obstoj
se vse premalo zavedamo. Oskrba Sorice, Pokljuke in Bohinja se lahko zagotavlja tako, kot se je že
do sedaj. Zato ni potrebnega nikakršnega spreminjanja cestne infrastrukture. Hkrati pa bi bilo
potrebno spodbujati lokalno proizvodnjo in lokalna delovna mesta v Bohinju, s tem v zvezi pa tudi
ohranjanje in oživljanje planin na Pokljuki in Sorici. S tem se bi tudi zmanjšala potreba po motornem
prevozu in tudi tovrstno povpraševanje, rešile bi se tudi težave z zastoji na obmoþju Bleda. V
prehodnem þasu je današnja kapaciteta cest in vsa cestna mreža v obþini Bled popolnoma ustrezna. ýe
so problemi z zastoji, se spodbuja souporabo in deljenje osebnih vozil in zastoji se zmanjšajo, hkrati
pa se poskrbi za varþevanje z dragocenim gorivom. S privarþevano energijo se lahko tako deluje na
izgradnji infrastrukture obnovljivih virov energije ter jo uporabi za pomoþ pri razvijanju ekološkega
kmetijstva ter razvoju lokalnih delovnih mest. S predstavljenim ali podobnim procesom prilagajanja
omejenim virom energije bi morale lokalne skupnosti znotraj obþine Bled ter na obmoþju Bohinja,
Pokljuke in Sorice, zaþeti že sedaj.
V nadaljevanju predstavljam naþrt prilagajanja obþine Bled razmeram omejenih neobnovljivih virov
energije. Turisti bi v primeru prihoda v mesto z motornim vozilom morali plaþati visoko mestno
pristojbino. Pristojbino bi lahko pobrala Obþina Bled in jo namenila pocenitvi avtobusnega prevoza (z
namenom poveþanja konkurenþnosti glede na osebni prevoz) in posodobitvi javnega prevoza v
splošnem. Lokalna skupnost in tudi Obþina Bled lahko vzpostavi tudi sistem promoviranja prihoda
turistov z javnim prevozov (mogoþe tudi s posebno ugodnostjo pri nastanitvi za turiste, ki pridejo na
poþitnice z javnim prevozom). Lokalna skupnost lahko vzpostavi tudi sistem souporabe avtomobilov
za turiste. Vzpostavitev takšnega sistema lahko financirata lokalna skupnost in obþina iz turistiþne
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pristojbine in dela prihodkov iz turizma. O tem morajo biti obvešþeni vsi prebivalci lokalne skupnosti,
ki se ukvarjajo s turizmom in o tem lahko razglabljajo tudi na zato namenjenem sestanku. Del denarja,
prisluženega s trajnostnim turizmom, bi bilo zelo dobro nameniti tudi razvoju lokalnih delovnih mest
ter trajnostno obnovo objektov s turistiþno nastanitvijo (toplotna izolacija, s privarþevanim denarjem
tudi veþje investicije kot so toplotne þrpalke in sonþni kolektorji, lahko tudi s spremembo v pasivne
hiše). Vsekakor je tudi pri investicijah v obnovljive vire energije potrebno varþevati, saj se le tako
dolgoroþno zagotovi preživetje lokalne skupnosti. Pri tem je potrebno upoštevati zakonitosti niþelne
teorije, ki jo uporabljajo v Švici. Švicarji namreþ privarþujejo in šele nato porabljajo, zato se nikoli ne
zadolžijo. Lahko so to avtomobili prebivalcev lokalne skupnosti, ki se z njimi vozijo redkeje, saj se s
tem privarþuje veþ. Tudi za mobilnost starejšega prebivalstva bi bila zelo koristna pocenitev
avtobusnih prevozov in posodobitev javnega prometnega sistema. Poleg tega bi bila za bolj oddaljena
naselja na obmoþju Bohinja, Sorice in Pokljuke ugodna vzpostavitev sistema kombijev na klic, ki bi
obratovali le v primeru napovedane polne zasedenosti. Starejši iz Bledu bližnjih naselij (Zasip,
Spodnje Gorje, Zgornje Gorje, Krnica, Ribno, Koritno, Bodešþe, Mevkuž in Višelnica) pa bi imeli
možnost uporabe elektriþnih koles, za kar bi bila potrebna vzpostavitev varnih kolesarskih povezav.
Poleg tega bi bilo potrebno spodbujati udejstvovanje starejših v lokalnih skupnostih (druženje, obrti,
ekološko kmetijstvo, medgeneracijsko sodelovanje in druge dejavnosti). Zanimivo zagotavljanje
mobilnosti starejšim je tudi mobilnost v okviru skupne uporabe osebnega avtomobila v družini (vsaj 4
osebe v avtu), še boljše možnosti varþevanja (veþ ljudi si lahko deli isti avtomobil) pa bi se lahko
zagotovile v okviru skupnosti sorodnikov ali v okviru lokalne organizacije, v katero bi se starejši
združevali. V procesu prilagajanja omejenim virom bo tudi za dnevne migrante zelo pomembno
varþevanje. Za varþevanje na podroþju mobilnosti bo najpomembnejše þim veþje združevanje v
skupnosti deljenja avtomobilov, ki že obstajajo (Prevozi.org). Zelo pomembno bo tudi iskanje
možnosti za zaposlitev v lokalnem ali okolju, þim manj oddaljenem od prebivališþa, kar bi moþno
poveþalo možnost varþevanja z energijo, saj bi se tako ustvarjalo dobre možnosti za uporabo
trajnostnih oblik prevoza (razdalje bi bile krajše). Pri tem je zelo pomembno združevanje v lokalne
interesne skupine ter tudi dobro delujoþo skupino deljenja avtomobilov. Na takšen naþin privarþevan
denar (na podlagi bolj trajnostne mobilnosti) bi bilo smiselno namenjati za izboljšanje trajnostnih
oblik prevoza (cenejše avtobusne vozovnice, posodabljanje javnega prevoza, v nakup koles,
vzpostavljanje sistema souporabe vozil za turiste itd.). V procesu prilagajanja bo potrebno tudi
navdušiti šolarje za hojo in kolesarjenje na krajše razdalje in vzpostaviti cenejši avtobusni prevoz za
šolarje na daljše razdalje ter posodobiti javni prevoz. S tem namenom bi lahko starši otrok, ki hodijo v
doloþeno šolo ter uþitelji te šole ustanovili denarni sklad. V ta sklad bi namenjali privarþevani denar,
ki so ga privarþevali zaradi veþjega deljenja in souporabe vozil, veþ hoje in kolesarjenja ter veþ
uporabe javnega prevoza. Del denarja iz sklada takšne skupnosti bi lahko skupnost namenila tudi
infrastrukturi obnovljivih virov energije za svoje domove in šolo. Tako bi bil javni prevoz za šolarje
cenejši (prihranili bi starši) in bolj prijeten, hkrati pa bi bili otroci na poti v šolo in njihovih drugih
poteh, zaradi zmanjšanja motornih vozil na cestah, bolj varni (tako marsikdo ne bi zavaroval svojih
otrok – še en strošek manj), poveþala bi se tudi varnost za vse generacije. Enako bi podoben sklad
lahko ustanovili starši dijakov in uþitelji. Ustrezna prilagoditev tovornega prometa razmeram
omejenih virov energije in visokih cen teh virov je preusmerjanje tovora iz cest na železnice. Sedanji
vozniki tovornjakov bi se z ustrezno finanþno spodbudo Obþine Bled ali države lahko odloþili za
spremembo dejavnosti, in sicer na primer za prevoz starejšega prebivalstva s kombiji na klic ali pa bi
lahko postali vozniki avtobusov (ti dve dejavnosti sem navedla, ker bi bila s tem prilagoditev na
spremenjene razmere manjša, seveda bi se lahko ukvarjali tudi s katerokoli drugo dejavnostjo v
lokalnem okolju). Hotelirji, ki jih sedaj prevoz tovora skozi Bled najbolj moti, bi lahko že sedaj zaþeli
vzpostavljati poseben denarni sklad, s katerim bi se posodobila železnica in izboljšale razmere za
prevoz tovora, podjetjem za prevoz po cesti pa bi se preko tega sklada (še bolje ob pomoþi Obþine
Bled, lahko tudi države) ponudila odškodnina. Vzpostaviti bi se morale razmere, da bi bilo za podjetje
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Lip Bled ceneje prevažati tovor po železnici. Ob tako zagotovljenih razmerah in preusmeritvi tovora
na železnice, bi se moralo dati prepoved za tovorna vozila na vseh cestah, ki potekajo skozi Bled.
Kar precej verjetno pa je, da þez þas takšna organizacija lokalne skupnosti in takšni varþevalni ukrepi
za preživetje prebivalstva ne bodo zadostni. Za takšno situacijo pa v nadaljevanju besedila
predstavljam rešitev, ki se bo marsikomu v sedanjih razmerah zdela pretirana, drastiþna in
nesprejemljiva, v bližnji ali malo bolj daljni prihodnosti pa se lahko izkaže kot zelo koristna in
potrebna. Tej rešitvi se morda lahko izognemo, þe takoj zdaj zaþnemo varþevati z vsemi
neobnovljivimi vrstami energije (tudi z gorivom) in vzpostavimo ustrezno infrastrukturo obnovljivih
virov energije. Zaradi potrebnega varþevanja popolna nadomestitev obstojeþih avtomobilov z
elektriþnimi gotovo ne bo možna, poleg tega prometni sistem z elektriþnimi avtomobili porabi veþ
vode kot sistem z bencinskim ali dizelskim gorivom. Poleg tega se z obnovljivimi viri energije in
jedrsko energijo nikoli ne bo dalo proizvesti toliko energije kot s fosilnimi gorivi, saj imajo ti viri
energije omejitve. Izjema je sonþna energija, katere delež pri proizvodnji celotne energije v
prihodnosti se danes še ne da oceniti. Da bi jih množiþno uporabljali v prometu, pa ti viri nimajo
ustrezne energijske gostote (fosilna goriva imajo mnogo veþjo energijsko gostoto) (Bauquis,
2012).Vendar je tudi pri vzpostavljanju infrastrukture za proizvodnjo energije s pomoþjo sonca
prisoten Liebigov zakon minimuma5, kajti tudi þe imamo dovolj fosilnih goriv za izgradnjo, se lahko
pojavijo nepriþakovani zunanji vplivi (nam kakšnega vira lahko zmanjka). Elektriþna vozila imajo na
primer štiri do 18-krat veþji vodni odtis6 kot vozila, ki vozijo na bencin (Hagens, 2012). Omejujoþi
dejavnik proizvodnje je voda, ki jo v svetu že tako zelo primanjkuje. V svetu že 1,1 milijarde ljudi
nima dostopa do varne pitne vode (Pomanjkanje vode …, 2012). Pomanjkanje vode se bo z
ohranjanjem sedanjega naþina uporabe vode, zaradi klimatskih sprememb in narašþanja svetovnega
prebivalstva, še poveþalo (Agencija Republike …, 2012). S problemom pomanjkanja vode so se letos
sreþali tudi na Gorenjskem, in sicer v obþinah Jesenice in Žirovnica (Peternel, 2012). Z uvajanjem veþ
elektriþnih vozil bomo še pospešili pomanjkanje vode, ki je že sedaj pereþ problem sveta in še
poveþali število smrti, ki bodo povzroþene zaradi pomanjkanja vode. Takoj bi morali zaþeti z
varþevanjem z vodo in se ne lotevati uniþujoþe množiþne proizvodnje elektriþnih vozil ter
pospeševanja povpraševanja in vožnje s temi vozili.
Pri tem se kot prvo fazo predlaga spremembo Prešernove ceste v enosmerno (smer proti gradu) in
tudi spremembo Seliške ceste v enosmerno. Pri tem se morajo zagotoviti semaforji za obvešþanje
voznikov (naj elektriko semaforja ustvarjajo sprejemniki sonþne energije) avtomobilov, ki prihajajo
na enosmerno cesto iz vseh dovoznih poti. Voznik mora pred vstopom na glavno cesto zaustaviti
vozilo in stopiti ven iz njega in pritisniti gumb na semaforju, na katerem je tudi znak, ki mu pove
smer enosmerne ceste (to velja za obe cesti spremenjeni iz dvosmernih v enosmerne). Tako se pridobi
prostor za pešce in kolesarje na Prešernovi in Seliški cesti, in sicer na obeh straneh. Ta prostor naj bo
5



Liebigov zakon minimuma je zakon, ki ga poznajo predvsem biologi in ekologi ter se najveþkrat ponazori s sodom,
ki ima razliþno dolge deske. Kdaj bo voda odtekla iz soda je odvisno od najmanjše deske. Prav tako je tudi rast rastlin
odvisna od snovi, ki je je najmanj, saj so vse snovi enako pomembne za rastlino. ýe torej ne bo fosforja, rastlina ne
bo rasla. Liebigov zakon se lahko prenese tudi v ekonomijo: Ko ni dostopnih kreditov in tudi poceni energije ni veþ,
je država odvisna od svojega omejujoþega vložka oziroma tiste surovine, ki jo je v državi najmanj (Hagens, 2012).
Na Zemlji ima vse omejitve, tudi ekonomski sistem.
6

Vodni odtis »je pokazatelj porabe vode, tako neposredne kot posredne porabe vode potrošnika ali proizvajalca.
Vodni odtis posameznika, skupnosti ali podjetja je definiran kot celotna koliþina pitne vode porabljene pri
proizvodnji dobrin v podjetju ali pri porabi storitev (koliþina pitne vode, ki jo porabi posameznik ter koliþina pitne
vode, ki jo porabi skupnost)« (Direct and indirect …, 2012).
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deljen, tako da se daje pešcem prednost in se prepušþa možnost dogovora med pešci in kolesarji.
Hkrati pa to omogoþa tudi, da gre po površini namenjeni za pešce in kolesarje veþ pešcev skupaj ali
veþ kolesarjev skupaj. Površina za pešce in kolesarje mora biti v istem nivoju ves þas poteka ceste.
Pred prikljuþkom iz Ljubljanske ceste na Prešernovo se postavi semafor z desetminutnim intervalom
rdeþe luþi za motorna vozila, to se naredi tudi pred prikljuþkom iz Ljubljanske na Seliško cesto. Na
enosmerni cesti je potrebno zagotoviti, da bodo pešci in kolesarji lahko prehajali cesto povsod. Cesta
mora biti v enakem nivoju kot površina za pešce in kolesarje na obeh straneh ceste. Površine za pešce
in kolesarje se loþi od ceste oziroma obmoþij prehajanja za pešce in kolesarje z drevoredom. Enak
sistem se v drugi fazi zagotovi na Ljubljanski cesti (glavna cesta skozi Bled), in sicer tako, da se pred
naseljem Dobe na Ljubljanski cesti postavi semafor z desetminutnim intervalom rdeþe luþi za motorna
vozila. Po tem intervalu se cesta zoži v eno-pasovno. Ta cesta se mora zožiti na odseku vse do
obmoþja malo naprej od Pristave, kjer se stara cesta združi s cesto Svobode (v bližini Savske ceste).
Tam je postavljen drugi semafor, ki po desetminutnem þakanju pri rdeþi luþi na motorna vozila z
nasprotne smeri, spusti na cesto vozila s smeri Bohinja. Tako se tudi tu zagotovi potreben prostor za
pešce in kolesarje. Ob jezeru se zagotovi še veþ prostora za pešce kot na nasprotni strani ceste, na
drugih obmoþjih naselij Bleda pa je prostor za pešce in kolesarje (deljena površina) na obeh straneh
ceste enak. Na cesti (po spremembi eno-pasovna) se zagotovi hitrostno oviro za motorna vozila tako,
da se na cesto položi cementne kocke, vmes pa se zasadi trava. Površina za kolesarje in pešce pa mora
biti iz zelo kakovostnega materiala. Vozišþe ceste mora biti v enakem nivoju kot površina za pešce in
kolesarje. Tako se zagotovi pešcem in kolesarjem kar se da udobno prehajanje þez cestišþe. Prehajanje
za pešce in kolesarje mora biti dovoljeno povsod. Na istem obmoþju se je že sedaj pokazalo, da turisti
tudi þe ni dovoljeno, preþkajo cesto kjerkoli in tako je prav, þe želi Bled biti obþina prijazna za ljudi.
Tako turisti in tudi drugi izletniški obiskovalci iz Slovenije ter domaþini sami kažejo pravilno prakso
trajnostne mobilnosti. Obe površini naj med seboj loþuje drevored (površino za pešce in kolesarje in
preoblikovano cesto v eno-pasovno). Dovozi na cesto naj bodo narejeni z nasutjem (kjer obstajajo
ploþniki na stranskih ulicah in cestah) ob nespremenjeni višini ploþnika. ýe je ploþnik previsok, ga je
potrebno znižati v celoti. Na omenjenem spremenjenem odseku Ljubljanske ceste in ceste Svobode, se
mora prepovedati tovorni promet vozil težjih od sedem ton in pol. Ob tem pa mora obþina obljubiti in
zagotoviti subvencijo podjetjem, ki so prej prevažala tovor s takšnimi tovornjaki po tej cesti, za ceno
razlike stroškov med železniškim prevozom tovora in prevozom tovora po cesti. S tem se lahko ta
cesta (ob spremembi postane eno-pasovna) še bolj zoži in sicer na naþin, da postane za tovornjake
težje od sedem ton in pol neprehodna; drugim motornim vozilom pa se s tem sama od sebe omejuje
hitrost (znaki za omejitev hitrosti skoraj niso potrebni). S tem se zagotovijo razmere za varno
preþkanje pešcev in kolesarjev þez to cesto. Zahodneje, že na obmoþju obþine Bled izven te ceste, to
je ob prikljuþku stare ceste, ki poteka mimo zavoja Save Bohinjke, na cesto proti Bohinjski Bistrici (v
besedilu prej omenjana tudi kot bohinjska cesta), to je Cesto svobode. ýez Cesto svobode ni prehoda
za pešce, to ni prijazno zanje in tudi ne za družinsko kolesarjenje. Zato je tu potrebno narediti prehod
za pešce. Tu so hitrosti že visoke, zato je potrebno, hkrati s prehodom za pešce in kolesarje, zožati
cestišþe s šikanami na obeh straneh cestišþa. ýe želimo vzpostaviti razmere prijazne za pešce in
kolesarje, moramo spodbujati tudi javni promet. Zožanje cest samo po sebi poslabša razmere za
vožnjo z osebnimi avtomobili, hkrati se izboljšajo razmere za vožnjo z javnim prometom.
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Karta 7: Predlagana
redlagana sprememba prometne ureditve na Bledu v bolj
bolj trajnostno za þas z moþnim
pomanjkanjem energije in nedostopnimi visokimi cenami
cena goriva

Avtorica: Lana Šimenc, 2012

Vir podlage: Geopedia,
Geopedia 2012

promet
7.1.1 Intermodalnost pešcev, kolesarjev in javnega prometa
Pešci in kolesarji imajo namreþþ hitrejši dostop do sredstev javnega prometa, saj jje oddaljenost do
najbližjih postaj javnega prometa samo pet do deset minut vožnje s kolesom, tudi s pešaþenjem
peša
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mnogo hitreje pride do postaj javnega prometa. Pred izvedenimi ukrepi pa je bilo peša
pešaþenje ali pa
vožnja s kolesom mnogo poþasnejša
þasnejša
asnejša in je bilo dostopanje do javnega prometa mnogo
mn
poþasnejše.
Zrak je bolj þist
ist in okolje mnogo prijetnejše, kar še okrepi pr
prihod
ihod na postaje javnega prometa na
trajnosten naþin.
in. Tako javni prometni na
naþini dobijo veþ potnikov. Za zagotavljanje še ve
veþje
uþinkovitosti
inkovitosti javnega prometa se odstrani avtobusno ppostajališþe Bled-Mlino
Mlino (da avtobusi ne þakajo v
zastojih). Intermodalnost avtobus
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vlak pa se zagotovi z vzpostavitvijo avtobusne povezave
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Prešernovi cesti do železniške postaje Bled-Jezero,
Bled
nazaj grede pa priporoþam
þam »razgledno avtobusno
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pentljo« skozi naselje Grad (da se reši vprašanje sistema enosmernih ulic) in povratek avtobusov
nazaj po Seliški cesti. Zraven obmoþja predlaganega parkirišþa P+R zraven Merkurja v Lescah bi se
morala zgraditi še dodatna avtobusna postaja, ki bi zadostila potrebam tega P+R-ja (zato priporoþam
spremembo nekaterih avtobusnih povezav v malo manj direktne). S temi ukrepi bi se zmanjšalo
število osebnih motornih vozil v obþini Bled. Naselja, ki to obþino sestavljajo in okoliška pokrajina,
pa bi predstavljala unikatno celoto z znatno manj onesnaženo pokrajino in naselji ter drugimi obmoþji
po meri ljudi ter estetsko popolnostjo, ki jo ne bi krnili prometni problemi, kot se to dogaja sedaj.
Pri spodbujanju trajnostne mobilnosti turistov bi se obþina Bled morala ravnati po najboljših
trajnostnih praksah turistiþnih naselij, ki sodijo v združenje Alpski biseri, da se ne bi ljudje veþ
spraševali ali ni ta obþina Alpski biser samo na papirju. S takšnim naþrtovanjem kot je omenjeno v
tem poglavju, bi Bled ponovno pridobil svojo edinstvenost in prepoznavnost po celem svetu in jo
zagotovo še okrepil ter presegel svoje zgodovinske dosežke.
7.2 Tramvaji
Poznamo veþ prometnih sistemov, s katerimi lahko pripomoremo k trajnostnem razvoju, a le sistemi
kot celota oziroma njihova prepletenost dodajo znaten peþat v smeri trajnostnega razvijanja obmoþja.
Eden od njih so tramvaji. Poznamo veþ vrst tramvajev; v osnovi pa jih delimo v tri osnovne skupine:
starejši tramvaji zgrajeni veþinoma do 1. svetovne vojne, moderni tramvaji zgrajeni po 2. svetovni
vojni in lahke železnice, ki so tudi neke vrste moderni tramvaji, a z nekoliko drugaþnimi lastnostmi.
Tramvaji se uporabljajo tako za povezave znotraj mest, kot tudi medkrajevne povezave. V sedanjem
þasu tramvaji veþinoma delujejo na elektriko.
Predhodniki tramvaja so bile poštne koþije; nato omnibusi, ki so bili nekakšna izpopolnjena razliþica
poštnih koþij. Izraz omnibus bi lahko prevedli kot "koþija za vse", saj so lahko sprejemale veþje
število potnikov kot njihove predhodnice. Leta 1914 so tramvaji vozili že povsod po Evropi; v
Združenih državah Amerike so bili v vzponu tudi medkrajevni tramvaji, ki so povezovali veþja in
manjša mesta. Tako so imeli vpliv tudi na podeželje (Post, 2007).
Vsekakor so moderni tramvaji s trajnostnega vidika ustreznejši kot gradnja obvoznic, ki povzroþa
hrup, pospešuje nastajanje obmoþij invazivnih rastlin (s tem ogroža biotsko raznovrstnost obmoþja)
(Invazivne tujerodne vrste ..., 2011), še poveþuje fragmentacijo okolja (kar pripomore, da bo najmanj
fragmentirana regija v državi kmalu izgubila svoje vodstvo), zmanjšuje možnosti za ekološko
kmetijstvo in razbija dragocene sestavine kulturne pokrajine, kar spreminja pokrajino iz zanimive v
dolgoþasno ter iz razliþne in edinstvene v monotono in splošno (generiþno). Turist lahko takšno
pokrajino vidi tudi doma in se zato ne bo odloþil za njen obisk.
Moderni tramvaji povezujejo predvsem bližnja obmoþja in ne tako oddaljena kot sistemi lahkih
železnic. Zato niso smiselni za vzpostavitev povezav za dnevne migrante.
Velja namreþ, da izgradnja tramvajske povezave pospeši gradnjo stavb ob progi, kar je z vidika
zgošþevanja znotraj naselij zelo ugodno, saj je manj potreb po opravljanju prevoza z osebnimi
avtomobili in tudi energetsko bolj uþinkovito (v primeru stikanja stavb) ter ob tem povzroþa manj
pritiska na pozidavo površin izven naselij. Težave se pojavijo pri gradnji tramvajske proge izven
obmoþij obstojeþih cest (podobni uþinki na pokrajino kot pri obvoznicah z izjemo emisij), negativna
je možnost pojava razpršene poselitve in negativna je tudi možnost uniþenja podobe vasi (v primeru
odloþitve za širitev cest ob postavitvi tramvajske povezave).
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Vzpostavitev tramvajskih povezav, ki bi delovale neprestano, je možna le v Ljubljani in delno v
Mariboru. Na Bledu bi tramvaj lahko vozil le v þasu turistiþne sezone, ne pa vsak dan. Zaradi veþje
zmogljivosti, ki jo ima tramvaj v primerjavi z avtobusom, bi bilo na Bledu premalo potnikov izven
turistiþne sezone. Vendar se tudi uvedba tramvaja, ki bi deloval le med turistiþno sezono ne bi
izplaþala, saj je investicija v popolnoma novo tramvajsko omrežje vredna 10.000.000 €. Investicija bi
bila manjša, þe bi imel Bled obstojeþo tramvajsko progo, vendar Bled te nima (Dekleva, 2012). Tako
sem tudi uvedbo tramvajev izkljuþila iz podlag za trajnostni prometni naþrt Obþine Bled.
7.3 Vlaki
7.3.1 Tovorni vlaki
Prevoz tovora z vlaki je mnogo bolj energetsko uþinkovit, saj se pri njem porabi mnogo manj energije
na prevoženo razdaljo kot pri prevozu tovora po cesti s tovornjaki. Temu se v þasu recesije in
poveþevanja cen nafte daje mnogo veþjo veljavo kot pa prihodom toþno ob pravem þasu, ki se s
tovornjaki sicer domnevno bolj ugodno rešuje (Laying the …, 2011). V Evropi je opazen trend
spremembe povpraševanja po virih energije v desetletju 1999-2009, na kar je moþno vplivala
evropska energetska kriza, ki je potekala v letih 1973-1974. Od leta 1997 se zmanjšuje delež tovora
prepeljanega po železnicah v novih državah þlanicah EU. Velik vpliv na to je imela tudi zamenjava
premoga v nekaterih državah þlanicah z drugimi vrstami tovora. Premog je sicer tradicionalni tovor,
ki ga peljejo vlaki že od samih zaþetkov železniškega prometa. Premik iz težkih tovorov na lažje je
predvsem opazen v obdobju ekonomske krize, ki se je zaþela v letu 2008 in poteka še danes. Podatki
Evropske okoljske agencije prikazujejo stanje do leta 2009. To je povzroþilo, da so se tonski kilometri
moþno zmanjšali, tovor velikih vrednosti (lahek tovor) pa se je poveþal, zato je nastalo veliko
nesorazmerje med bruto domaþim proizvodom in tovorom. Tovora je bilo vse manj, bruto domaþi
proizvod pa se je še vedno poveþeval (Laying the …, 2011). Železnice prevažajo predvsem veþje
koliþine tovora, vendar to v sedanjem þasu še mnogo bolj poþno tovornjaki. V prihodnje bo potrebno
uvesti dolgoroþne ukrepe varþevanja z neobnovljivimi viri energije. Tudi zaradi tega, ker se je število
prebivalstva sveta v þasu fosilne revolucije (od leta 1750 do danes) poveþalo za približno šest
milijard, tudi številke svetovnega BDP/prebivalca so v tem obdobju poletele v nebo, saj so se njegove
vrednosti do danes poveþale kar za devetkrat glede na þas pred fosilno revolucijo. Koliþine nafte,
premoga, zemeljskega plina in redkih snovi pa so ravno zaradi pretiranega izkorišþanja teh
neobnovljivih virov energije zaradi njihove množiþne uporabe v skoraj vseh þloveških dejavnostih
drastiþno upadle. Vrh teh snovi je þloveštvo doseglo v letu 2010. To nazorno kaže tudi primer, da
najveþjih nahajališþ nafte od leta 1915 dalje ne odkrivajo veþ (Heinberg, 2007). Kljub temu se v
veþini držav Evrope velike koliþine tovora veþinoma prevažajo po cestah s tovornjaki. Zato se bo
potencial tovornih železnic tu pokazal v polni meri, þe se bodo seveda izvedli ustrezni ukrepi
preusmerjanja.
Veliko vprašanje, ki je povezano z obremenjevanjem jezerske obale, je prevoz tovora, ki se je še
poveþal ob preusmeritvi dela obrata lesnega gospodarstva iz Bleda v Bohinjsko Bistrico ter tako
razširitvi lesnega obrata v tem naselju (Rožiþ, 2011). Lesno gospodarstvo se zato tako na Bledu
(naselje Reþica) kot v Bohinjski Bistrici imenuje Lip. Podjetje pa se ne uvršþa med trajnostno
mobilna, saj se industrijski tir v Bohinjski Bistrici ne uporablja (Telefonski pogovor …, 2012). Na
obmoþju Lip-a Bled pa industrijski tir sicer še uporabljajo, vendar le en vagon enkrat na teden. Veþino
tovora pa naložijo na tovornjake (Uslužbenec v kotlovnici …, 2012). Na Blejski Dobravi severno od
Bleda in v bližini Jesenic sta industrijska tira zarašþena. To kaže, da nista veþ v uporabi. Torej tudi
industrijski tiri kažejo na slabo stanje železniškega tovornega prometa in pomanjkanja uporabe
trajnostne mobilnosti pri prevozu tovora. Tu je potencial v železnici, ki pa je že moþno potrebna
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prenove (Pivk, 2006). Za hitrejši transport tovora bi bilo najbolje, da se poveþa tudi hitrost vlakov. Na
Gorenjski progi se zaradi ustavljanj (med križanji s potniškimi) tovorni vlaki vozijo zelo poþasi. K
poveþanju hitrosti tovornih vlakov bi najveþ pripomogla zgraditev drugega tira na Gorenjski progi.
Velja izraþun, da je v primeru veþ kot 80-odstotne izkorišþenosti proge treba zagotoviti drugi tir.
Njegova izgradnja se tudi že naþrtuje. Na Gorenjski progi med Ljubljano in Jesenicami je sedaj ta
izkorišþenost 93-odstotna, kar pomeni da bi morali zgraditi drugi tir (Pataky, 2012). Potrebno bi bilo
tudi, da se potencial, ki ga ima železnica za prevoz tovora, zagotovi z obnovo proge vse od Bohinjske
Bistrice pa do Jesenic.
Tudi od Podrožce dalje bi bilo dobro, da se zgradi dvotirna povezava do Beljaka. Tako bi bil tovorni
promet mnogo manj škodljiv okolju kot je sedaj, poslediþno pa bi zato pripomogel tudi k okoljskemu
(zmanjšan hrup, izboljšana kvaliteta zraka in manjša poraba prostora), socialnem (moþno zmanjšani
stroški v gospodinjstvih, ker ne bi bil potreben nakup osebnega avtomobila in njegovo vzdrževanje) in
ekonomskem razvoju (veþ pritoka denarja in zmanjšani davki) prebivalstva. Za zgled nam je lahko
Švica, kjer so uspešno preusmerili velik del tovora, ki poteka þez Alpe, na železnice (Laying the …,
2011, str. 48). Vendar v sedanjem þasu tudi ta rešitev ne bi bila ekonomsko koristna, saj bi bile
potrebne investicije in zato zadolževanje (država v ekonomski krizi nima denarja). Posodobitev
železnic bi lahko izvedli le, þe bi dovolj privarþevali (predvsem bi se takšni ukrepi morali izvesti z
organiziranjem lokalnih skupnosti – kakšni bi bili ti ukrepi sem opisala v podpoglavju tega poglavja z
imenom »Pešaþenje in kolesarjenje«. Posodobitev se seveda ne bo zgodila þez noþ in vprašanje je v
kolikšni meri, odvisno od sredstev). Vsekakor pa se moramo ravnati po zgledu Švice in slediti
ekonomski teoriji niþelne rasti.
Tovorni promet je sedaj v Sloveniji tako škodljiv okolju, ker imajo železnice znatno manjši delež pri
prevozu tovora kot v preteklosti. Rast števila tovornjakov pa se je na sreþo že ustavila. Podatki števila
tovornjakov za cestni odsek Gorje-Bled kažejo, da se je število vseh kategorij tovornjakov v zgolj
dveh letih zmanjšalo (gre za obdobje 2009-2011). Tudi na odseku Bled-Pristava se je število
tovornjakov v istem obdobju zmanjšalo z izjemo kategorij lahki tovornjaki in vlaþilci, kjer se je to
število za malenkost poveþalo. Podobno velja v tem obdobju za cestni odsek Lesce-Bled, kjer se je
poveþalo le število lahkih tovornjakov, pri ostalih kategorijah tovornjakov pa je bil zabeležen upad
(Prometne obremenitve 2009; Prometne obremenitve 2011). Višje cene nafte bodo ponovno
preusmerile veþino tovora na železnice. Cestni tovorni promet je postal konkurenþnejši od
železniškega prometa zaradi potrebe po prevozu na oddaljene lokacije in veþje fleksibilnosti cestnega
prometa pri prevozu od vrat do vrat ter nižje cene prevoza tovora po cestah glede na prevoz tovora po
železnicah. Zato se železniške proge za tovorne vlake v Sloveniji uporabljajo vedno manj. Tovornjaki
dnevno predvsem moþno poveþajo hrupno onesnaževanje v naseljih ter pušþajo škodo na cestah in
celo na nekaterih zgradbah. Te negativne posledice se bodo dogajale vedno manj zaradi vse dražje
cene nafte in poslediþno zmanjšanja prevoza tovora s tovornjaki. Nove tehnologije, ki bi povzroþale
manj izpustov v ozraþje se vse bolj uvajajo. Leta 2014 priþakujejo uvedbo novega emisijskega
standarda z imenom Euro VI (Emission Inventory …, 2007).
7.3.2 Potniški vlaki
Z uvedbo drugega tira bi se znatno poveþala tudi hitrost potniških vlakov na Gorenjski progi, saj bi se
potovalni þasi potniških vlakov s to prenovo skrajšali za 10-15 minut (Pataky, 2012). Ob naþrtovanju
Gorenjske proge so že obstajali naþrti, po katerih bi proga vodila skozi Bled in preþkala Savo šele tik
pred Jesenicami. Zaradi novih prometnih razmer, ki jih je povzroþilo poveþanje letalskega prometa na
Letališþu Jožeta Puþnika v bližini Brnika se je na Ministrstvu za promet pojavilo razmišljanje o progi,
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ki bi povezovala Ljubljano, omenjeno letališþe in Kranj ter se kasneje navezala na obstojeþo
železniško progo nekje med Radovljico in Lescami (Pataky, 2012).
Po vsej verjetnosti pa do tega ne bo prišlo, saj se je globalni naftni vrh že zgodil (Hohnen, Koppelaar,
2012), kar pa pomeni, da je nafte drastiþno manj kot pred industrijsko revolucijo in da je zato že
veþina držav sveta neto uvoznic nafte, kar pomeni da veþ uvažajo kot izvažajo, kar pa vpliva na zelo
visoke cene nafte. V prihodnosti bo zato nafta skoraj popolnoma nedostopna (Collapse …, 2011), zato
bodo glavni naþini mobilnosti hoja, nato kolesarjenje in mogoþe še nekaj malega vožnje z javnim
prometom, vendar ne s hitrostjo hitrih vlakov, ampak veliko poþasneje, saj velike hitrosti zaradi
velikega zmanjšanja vpliva globalizacije, ki ga napoveduje citirani avtor (Rubin, 2010), pravzaprav ne
bodo potrebne. Po mojem mnenju je zmanjšanje vpliva globalizacije precej verjetno. Zmanjšanje
vpliva globalizacije se napoveduje tudi v socialnem smislu. Tudi v psihološkem smislu se pomen
globalizacije zmanjšuje, saj se krepi þlovekova zavest o negativnih posledicah globalizacije: ena od
njih je poveþanje razlik med bogatimi in revnimi ter poveþanje revšþine v svetu (Poethig, 2011).
Takrat bo þas prav gotovo dobil nov pomen, zato hitrost prometa ne bo relevantna. Poleg tega ima
tudi Adria Airways vprašljivo življenjsko dobo, saj se je lansko leto izvršila njena dokapitalizacija,
ker bi v nasprotnem primeru podjetje propadlo (Danes morajo …, 2011). Vendar letališþe Brnik še
vedno zelo uspešno deluje in ga ob propadu Adrie Airways lahko uporabljajo številna tuja letalska
podjetja. Predlog izboljšanja Gorenjske železniške proge se uvršþa tudi v skupino velikih državnih
projektov. Ta projekt ima zelo veliko ne trajnostnih znaþilnosti kot je moþna dodatna fragmentacija
prostora, saj naþrt za progo poteka na obmoþju izven sedanjih železniških povezav. Poleg tega je zelo
drag, kar bi dodatno zadolžilo že tako zaradi gradnje avtocest zadolžene prihodnje generacije. Skupna
vrednost projekta bi bila namreþ 665,5 milijonov eurov (Žerak, 2007). Tako lahko zakljuþim, da
projekt ni trajnosten, zato ga ne moremo vkljuþiti v trajnostno prometno naþrtovanje in ne sme priti
do njegove izvedbe. Kljub omenjenim negativnim lastnostim je projekt še vedno mnogo manj
okoljsko problematiþen kot pa projekti obvoznic in projekt tretje razvojne osi. Poleg tega izvedba
projekta lahko spodbudi preusmerjanje k bolj trajnostnim oblikam mobilnosti. Gledano le s tega
vidika je torej projekt sprejemljiv.
7.4 Sistemi za deljenje in souporabo avtomobilov
Pri tovornem prometu sem omenila izpuste, ki jih povzroþajo tovornjaki. Ti so seveda veþji kot tisti,
ki jih povzroþajo današnji hibridni ali elektriþni osebni avtomobili, vendar je teh na evropskem trgu še
zelo malo v primerjavi s tistimi na bencin in dizel, ki pa povzroþajo enako izpustov kot pred desetletji,
zamenjala se je le sestava izpustov. Sedaj najveþ onesnaževanja povzroþajo PM delci, ki so najveþji
povzroþitelj prezgodnjih smrti Evropejcev (þe gledamo onesnaževanje zraka), ki jih povzroþa promet.
Težava namreþ ostaja enaka, þeprav so se uvedle nove t. i. þistejše tehnologije. Skoraj v vsaki od
držav v Evropi se je v zadnjem desetletju namreþ poveþalo število avtomobilov na 1000 prebivalcev.
Zato so se poleg poveþanja emisij PM delcev, poveþale tudi emisije toplogrednih plinov v novih
þlanicah Evropske unije in v þlanicah Evropskega gospodarskega prostora v zadnjem desetletju (del
tega poveþanja je pri nekaterih državah seveda povzroþil tudi poveþan letalski in vodni promet)
(Laying the …, 2011). Tudi Slovenija je med državami z znatnim poveþanjem emisij toplogrednih
plinov, ki so v nasprotju z zavezami po zmanjšanju v Kjotskem protokolu (Kyoto Protocol, 2012). Te
težave so se v Evropi zgodile ne le zaradi ne uvajanja ali neustreznega uvajanja sistemov deljenja in
souporabe avtomobilov, ki so v svetu znani kot sistemi car-pooling in car-sharing, paþ pa tudi zaradi
povpreþno premajhne zasedenosti avtomobilov v Evropi. Povpreþna zasedenost avtomobilov v Evropi
je namreþ od ena do dve osebi na avto (Laying the …, 2011). Sistemi Car-pooling so sistemi deljenja
avtomobilov, ki se ustvarijo predvsem z organizacijo skupine s podobnimi interesi navadno prek
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internetnega portala, kjer ima vsak možnost registracije. Ko se uporabnik registrira lahko ponudi
vožnjo ali pa zaprosi zanjo. V Sloveniji imamo sedaj tri take sisteme; eden je namenjen deljenju
avtomobila v prvi vrsti med študenti (Prevozi.org), druga dva pa v prvi vrsti med zaposlenimi
(Katrca.org in Deliva.si), vendar je seveda dobrodošel kdorkoli si želi vožnje v doloþeno smer. Drugi
naþin je sistem souporabe vozil (Car-sharing), kjer se skupnost lastnikov avtomobilov organizira kot
podjetje, ki ponuja svoje avtomobile na izposojo ali pa ima neko podjetje lastne avtomobile, ki jih
ponuja na izposojo zainteresiranim. Tudi v Sloveniji nekatera podjetja že kažejo znake, da bodo v
kratkem zaþela s sistemi souporabe vozil (Car-sharing). Takšno je npr. hþerinsko avtomobilsko
podjetje Porsche Slovenija (»Car sharing« …, 2011). V Nemþiji in Švici in verjetno tudi ponekod
drugje so takšni avtomobili tudi bolj okolju prijazni, saj so elektriþni ali hibridni. Tudi v Sloveniji si
prizadevajo vzpostaviti podoben sistem, ki naj bi zaþel funkcionirati v letošnjem letu in se imenuje
Posodi avto (Posodi avto, 2011). Uspešen primer države, ki je dosegla veþjo zasedenost avtomobilov
je Švica, ki ima tudi najbolje vzpostavljeno shemo souporabe (Car-sharing) osebnega avtomobila na
svetu, zato ima tudi sedemkrat veþ þlanov tega sistema na tisoþ prebivalcev kot druge države Evrope,
storitve sistema ima zagotovljene v vseh mestih in drugih skupnostih. Evropa si je po najbolj
ambicioznem scenariju zadala cilj poveþati število uporabnikov sistema souporabe (Car-sharing) iz
sedanjih 1,5 milijona na približno deset milijonov v letu 2016. Spodbudno je, da se sistem deljenja
avtomobilov (Car-pooling) združuje tudi že na svetovnem nivoju. V to združenje je vkljuþena tudi
naša država (Carpool World, 2012). Slovenija bi k temu cilju veliko pripomogla, þe bi najprej
sponzorirala iniciative, ki bi spodbujale þlanstvo v tem sistemu. To bi morala narediti že sedaj. Potem
pa vozilom vkljuþenim v te sisteme dovolila cenejši prevoz po slovenskih cestah. Pri nas bi morala
tudi sponzorirati prehod na bolj þiste tehnologije, saj takšna vozila ne bi smela za sabo pušþati veliko
ogljiþnega odtisa. Nemški naþin, kjer so zamenjevali stare avtomobile za nove (Laying the …, 2011)
pri tem ni pravi pristop, saj moþno spominja na ameriški naþin izveden pred petdeset leti (Schiff,
2009), ko so dajali denar za uniþenje starih avtomobilov in pustili, da se Ameriþani zadolžujejo za
nove s pomoþjo manjše podpore. Prav to je bil namreþ eden od razlogov za današnjo krizo v
Združenih državah Amerike, ko marsikdo poleg službe nima niti svojega doma. Stari avtomobili so
dejanska posameznikova last, pri zadolževanju pa obstaja velika verjetnost, da se dolg ne more
odplaþati in þe se to zgodi v izredno velikih primerih obstaja velika verjetnost, da se celoten sistem
podre (kot se je zgodilo v Združenih državah Amerike in se dogaja še zdaj) (Schiff, 2006).V obþini
Bled bo potrebna moþna zavest in ustvarjanje še veþje identitete lokalnih skupnosti ter povezovanje
teh skupnosti med seboj z namenom vzpostavitve lokalne spodbude v smer vzpostavitve mreže
deljenja avtomobilov in s tem rešitve problema obþine na izvrsten naþin brez destruktivne gradnje
obvoznic, saj se bi promet tako zmanjševal s trajnostnimi naþini zmanjševanja, eden od teh so prav
gotovo sistemi souporabe in deljenja avtomobilov. S tem se bi poveþali tudi socialni stiki in veþji
obþutek pripadnosti skupnosti ter razvila veþja moralna moþ, saj se bodo þustva nevošþljivosti (»ti
imaš pa tak avto, jaz pa ne«) pretvorila v þustva solidarnosti in pomoþi. Kot pravi Janko Rožiþ »se bo
zavist spremenila v zavest« (Rožiþ, 2011).
7.5 Parkirna mesta
Razmere za parkiranje na obmoþjih z delovnimi mesti so velikega pomena za razvijanje trajnostne
prometne mobilnosti, saj vplivajo na izbiro prometnega naþina. Ugodni parkirni pogoji v mestu
zaposlitve, poveþajo število uporabnikov avtomobilov z namenom prevoza na delovno mesto.
Rezultati raziskave narejeni za norveško glavno mesto Oslo so pokazali, da se ob ugodnih parkirnih
pogojih v mestu, odloþi za prihod z osebnim avtomobilom 40 % anketirancev, medtem ko v slabih
pogojih parkiranja (zelo malo možnosti za parkiranje, parkiranje zelo drago itd.) le 20 % anketirancev.
(Næs in sod., 2001). Torej se s slabšimi parkirnimi pogoji spodbuja razvoj trajnostnih oblik prometa.
Na žalost Obþina Bled tega ne poþne, saj ob veþjih prireditvah še poveþa število parkirnih mest
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namenjenih osebnim avtomobilom. V þasu lanskega svetovnega prvenstva v veslanju so zagotovili
kar 2.500 parkirnih mest za avtomobile na Seliški cesti (Veslaþi …, 2011). Hkrati upajo, da se bo veþ
ljudi odloþilo za prevoz z avtobusi, tudi zaradi takega urejanja parkiranja pa se dogaja ravno
nasprotno. Slabši parkirni pogoji se lahko zagotavljajo tudi z oddaljevanjem parkirišþ od obmoþij
prebivanja. Najbolje je, da so parkirišþa za avtomobile v enaki oddaljenosti od lastnikov oziroma
uporabnikov kot avtobusne ali železniške postaje. Ob kakovostni izbiri javnega prevoza se tako
lastniki ali uporabniki avtomobilov raje odloþijo za tovrsten naþin prevoza kot pa prevoz z osebnim
avtom (Reiter, 2012). Atraktivnost pešaþenja je torej odvisna od dolžine poti, krajša je pot, bolj je
atraktivna. Z garažami pod stanovanjskim objektom zagotoviš zelo dobro atraktivnost poti do osebnih
avtomobilov, enako je z garažami pod hoteli. Zaradi tega so postaje javnega prevoza bolj oddaljene in
pot do njih je poslediþno mnogo manj atraktivna. Posledica tega je, da se ljudje odloþijo za vožnjo z
osebnim avtomobilom (Lokar, 2007). Zato gradnja garaž pod stanovanjskimi obmoþji in pod hoteli ni
trajnostna rešitev in bi jo naþrt trajnostne mobilnosti moral izkljuþevati.

8. Sklepi
Ugotovitev te naloge je, da na obmoþju Obþine Bled ne sme priti do uresniþitve naþrtovanih projektov
obvoznic, ker so ti projekti v vseh pogledih netrajnostni: S to nalogo sem namreþ dokazala, da so tako
okoljsko kot tudi socialno in ekonomsko netrajnostni. Takšni netrajnostni projekti pa niso znaþilni le
za Obþino Bled, ampak tudi za druge obþine Gorenjske. Znaþilno je tudi, da se problemi, ki jih
povzroþa netrajnostni prometni razvoj, pojavljajo že sedaj in so jih že opazili tudi nosilci odloþanja
(obþine, država).
V tej nalogi sem torej potrdila hipotezo, da so obvoznice v mnogih pogledih netrajnostna izbira za
reševanje prometne problematike. Ugotoviti netrajnostnost obvoznic v vseh pogledih ni bil cilj te
naloge, saj bi bila v tem primeru naloga preobsežna. Primerjati bi bilo namreþ treba zelo veliko število
naselij z obvoznicami. Ta tematika je zato odprta za nadaljnja raziskovanja.
Velik problem je tudi v napaþnem reševanju prometnih problemov s strani nosilcev odloþanja, in sicer
z netrajnostnimi projekti kot so npr. obvoznice (tudi z razpršeno gradnjo mest in naselij ter poti med
njimi se favorizira motoriziran promet).Tudi turisti in prebivalci blejskih vasi so že zaznali te
probleme, vendar se za zdaj prebivalci še ne odzivajo veliko. Lep primer samostojnega organiziranja
lokalne skupnosti je v nalogi predstavljena iniciativa prebivalcev naselja Mlino, ki že dolgo þasa
onemogoþa projekte izgradnje obvoznic. Žal pa se prebivalci ne zavedajo kakšne so možnosti razvoja
prometa v trajnostni smeri, saj ostajajo na toþki obrambe vasi.
Naloga se pri predstavitvi ne trajnostnosti naþrtovane južne obvoznice opira na pogovore z vodjo
civilne iniciative za rešitev vasi Mlino gospodom Francem Žerovcem in na gradivo, ki mi ga je
posredoval ter na moje lastno terensko delo. V okviru terenskega dela sem si ogledala obe predlagani
trasi južne obvoznice ter predlagane trase severne obvoznice in na podlagi tega sestavila svojo
kritiþno oceno njihovega poteka.
Tudi druga mesta in vasi v Evropi se sreþujejo s problemi vse bolj množiþnega motoriziranega
prometa, tako je tudi z ameriškimi mesti. Znaþilno pa je, da se je v Sloveniji motorizacija zaþela
kasneje kot v Združenih državah Amerike in številnih mestih in vaseh v drugih državah Evrope.
Nekatere vasi in nekatera mesta so postala trajnostno mobilna ali pa vse bolj to postajajo. V nalogi
sem zato predstavila primere švicarskih vasi brez avtomobila ter tudi naselja povezana v organizacijo
Alpski biseri, ki tudi spodbujajo prihod turistov na trajnosten naþin. Predstavila sem tudi nekatera
druga obmoþja sveta, kjer se uveljavlja trajnostna mobilnost.
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Konþno so tudi na Gorenjskem nekatere dobre prakse trajnostne mobilnosti, a žal ne tvorijo
celostnega in povezanega sistema trajnostne mobilnosti. To so na primer nekatere kolesarske poti
(Bohinjska kolesarska pot in Kolesarska pot Treh dežel) in pešpoti ter redki primeri pokritih
kolesarnic (npr. v Škofji Loki in Medvodah).
V nalogi sem opisala rešitve, ki jih Obþina Bled lahko postopoma uresniþuje, þe želi postati bolj
prijazna za domaþine, turiste ter þe želi pridobiti zelo visoko kakovost bivanja in s tem postane
obmoþje prijazno za ljudi in ne za avtomobile. S tem spodbudi tudi okoliška obmoþja in tudi ta
postanejo vedno bolj trajnostno mobilna. Rešitev je preusmerjanje iz osebnih avtomobilov na
pešaþenje, kolesa in tudi avtobuse ter vlake. Najprej se mora poveþati zasedenost osebnih
avtomobilov z uvajanjem uþinkovitih sistemov souporabe in deljenja avtomobila. Nato se uvede
obmoþje omejene hitrosti 30 km/h znotraj celotnega naselja Bled. Sledi zagotovitev sistema manjših
avtobusov na klic, ki pokriva bolj odmaknjena obmoþja obþine, kjer povezav ni (Pokljuka) ali pa so te
zelo redke (Kupljenik, Ribno …) ter sistem teh avtobusov na klic do železniških postaj, ki morajo biti
cenejši od taksi prevozov in predvsem od prevoza z osebnim avtomobilom. Za kolesarjenje se mora
zagotoviti javni sistem koles ter þim cenejše izposoje koles (rent a bike) ter možnost prevoza dovolj
velikega števila koles na vsakem vlaku, avtobusu in avtobusu na klic. Mora se urediti varne
kolesarske poti s þim manj ovir, nasprotno pa mora biti teh ovir za osebne avtomobile þim veþ.
Zagotoviti se mora pokrite kolesarnice na vseh avtobusnih in železniških postajah. Za pešce morajo
biti robniki ploþnikov povsod v enakem nivoju, poleg tega morajo biti prostori za pešce na Bledu in
okoliških vaseh (znotraj vasi) znatno veþji kot sedaj. Prevoz z osebnimi avtomobili mora postati þim
dražji, s trajnostnimi naþini mobilnosti pa þim cenejši, kar se bo glede na napovedovanja in glede na
sedanje razmere v svetu tudi zares zgodilo. To so glavni ukrepi in rešitve, s katerimi se postopno
lahko pride do cilja vzpostavitve zares trajnostno mobilne skupnosti z visoko kakovostjo bivanja.
8.1 Zakljuþek
Kot glavni razlog za predlagane prometne rešitve strokovnjaki in predstavniki obþine Bled omenjajo
reševanje problema tranzita skozi Bled, vendar se tranzit lahko reši s kombinacijo številnih trajnostnih
naþinov, ki sem jih predstavila v tej nalogi. Velika škoda za obmoþje lahko postane, da mislijo, da se
ta problem da rešiti samo z izgradnjo obvoznic in upam, da bodo obþina, strokovnjaki in domaþini, ki
so za obvoznice, premislili in spremenili svojo odloþitev sebi, svojim otrokom in svojemu okolju v
korist ter korist razvoja Bleda in Slovenije kot celote.

9. Summary
Results of this Term paper show that on the area of Bled municipality there should be no construction
of the two planned bypass projects, because they are by all means unsustainable. With this work I
provide evidence that they are environmentally, socially and economically unsustainable. These kinds
of projects are not only characteristic for Bled municipality but also for some other municipalities in
the Upper Carniola Region. It is also typical that problems which are caused by unsustainable
transport development are already appearing and have been noticed by decision makers
(municipalities and state institutions). It is a great problem that decision makers tackle the transport
issues by wrong methods with unsustainable projects like bypasses (for example dispersed town
planning, and motorized traffic prioritisation). Additionally tourists and residents of Bled and its
surrounding villages are already aware of congestion problems, but until now have not actively
participated in the search of sustainable traffic solutions. A good example of local community selfϲϴ


organizing is the civil initiative of residents of the village Mlino, which strives for only the
rearrangement of the proposed bypass corridor, but does not propose any sustainable transport option
that would avert the construction of the bypass itself. Unfortunately it seems that residents of this
village are not aware of any potential in the direction of sustainable transport development. Thus they
try to convince planners to move the proposed corridor away from the village in a bid to protect it.
The unsustainability of the planned southern bypass is based on the communication with the leader of
the local initiative named ‘Solution for the village’ Mr. Franc Žerovc and on the materials, which he
gave to me and on my own fieldwork. In the course of my fieldwork I looked at all of the proposed
bypass routes and on this I based my own critical assessments of their placing. The problems that
would be caused by the northern and southern bypass are similar.
Other cities and villages in Europe and America are faced with the same problems of increasingly
massive motorized traffic. On the other hand in Slovenia motorisation started later than in United
States of America and later than in many towns and villages in other countries of Europe. Some towns
and some villages in the United States and the European Union have developed or are developing an
increasingly sustainable mobility system. Thus I have presented examples of Swiss car-free villages
and towns linked to the organization of Alpine Pearls, which also encourage sustainable mobility of
their tourist-guests. Additionally I presented some other areas of the world, where sustainable
mobility is being practiced and developed.
Finally also in the Upper Carniola region we find some examples of good practice, but unfortunately
these do not form an integrated and coherent system of sustainable mobility. There are for example
some cycling routes (Bohinj cycle route and cycle route of ‘Three lands’), footpaths and rare exaples
of covered bicycle storage facilities (for example in the town of Škofja Loka).
In this Term paper I provided solutions, which the Municipality of Bled can implement gradually, if it
wants to become friendlier for local residents and tourists. The solutions would help Bled to obtain or
regain very high quality of living conditions, as the town could become friendlier for people and not
for cars. Thus the Municipality of Bled could also encourage the surrounding areas to develop their
sustainable transport infrastructure.
The solution aims for the redistribution of traffic from cars to going on foot, with the bicycle, bus and
train. First, the increased occupancy of cars must be improved with the introduction of effective
systems of car-sharing and car-pooling. Furthermore a 30 km/h speed limit zone within the town of
Bled should be created. Additionally a system of smaller buses on call have to cover more remote
areas of the Municipality of Bled, where there are no bus links (Pokljuka) or are very rare (Kupljenik,
Ribno …). The use of the system of buses on call should be cheaper than using taxies, and especially
cheaper than using car transportation.
For cycling, the system must provide public rental as well as a cheaper rent a bike system.
Additionally it should be possible to transport a significant number of bicycles on any train, bus and
bus on call. There is a need to regulate the planning of safe biking routes which should contain as few
obstacles as possible, opposed to the obstacles for cars – they should be plentiful. Covered bicycle
storage facilities must be established at all bus and train stations. Pedestrian sidewalks have to cross
the road and all intersections at the same level (without height differences). In addition, the facilities
for pedestrians in Bled and the surrounding villages should be in the future significantly more
numerous than they are now. Car transport must become the most expensive transport mode, whereas
transport with modes of sustainable mobility should have the lowest possible cost.
These are the main measures and solutions, which can gradually lead to the objective of creating a
truly sustainable mobile community with a high quality of living conditions. There is no reason that
ϲϵ


the studied area could not become a good example of a sustainable transport community. This is
essential for Bled to become a sustainable community.
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