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Pilotni projekt



CILJ: 
Zasnovati prostorsko ureditev s predlogom ukrepov, ki bodo 
pripomogli k zmanjšanju prometa z osebnimi avtomobili na 
obalnem pasu.

Pobuda za enovito načrtovanje prometa in dostop do 
obalnega pasu.





• Evidentiranje prostorskih značilnosti in analiza stanja prometnih razmer na 
obravnavanem območju:
• javni potniški promet (avtobus, železnica)

• kolesarjenje, 

• hoja (skupne prometne površine, cone umirjenega prometa),

• mirujoči promet in sistem »parkiraj in se pelji«

• pomorski promet

• Ugotovitev ključnih problemov

• Opredelitev glavnih izzivov/ciljev

Delavnica 1: Sodelovanje na delavnici z deležniki »Strukturiranje problematike« (februar)

Proces dela



Ukrepi

Predlog možnih ukrepov za razbremenitev obalnega pasu:

• kratkoročnih (v obdobju do 5 let)

• dolgoročnih

Izhodišča: aktivni projekti, CPS, predlogi na delavnicah…

Delavnica 2: Predstavitev sheme/prostorske zasnove (konec marca)



Izdelava akcijskega načrta

Rešitve se uskladijo z nosilci – odgovornimi za posamezen segment 
investicije (Občine, Uprava za pomorstvo, izvajalci JPP, interesne 
skupine…)



Debeli rtič



Žusterna



Veliki trg v Izoli



Strunjanska plaža



Fiesa



Portorož



Seča



PRIMER: Bohinj

Spodbujanje trajnostne mobilnosti v občini Bohinj



PRIMER: Bohinj

Spodbujanje trajnostne mobilnosti v občini Bohinj

• območje Bohinja precej zaprto alpsko območje

• kapacitetno slaba cestna in železniška povezava, omejene parkirne 
površine

• vse več turističnega obiska > vse večje težave s prometom

• 533.000 nočitev (2016)



PRIMER: Bohinj
Stanje – cestni promet
• v turistični sezoni se povečajo težave z dostopnostjo, nepravilno 

parkiranje, zmanjšanje prometne varnosti, negativni vplivi na okolje, 
prostor in podobo krajine, nezadovoljstvo obiskovalcev in domačinov

• 35 % prometa se izvede v treh poletnih mesecih



PRIMER: Bohinj
Stanje – mirujoči
• 20 večjih parkirišč (12 

plačljivih, dve modri coni)

• možnost plačila na različne 
načine

• TREND: manj primerov 
neplačane parkirnine, več 
prekrškov zaradi parkiranja 
na neurejenem (konične ure)



PRIMER: Bohinj
Stanje – JP avtobus
• v občini obratujejo 3 

pomembne linije (še 3 poleti)

• plačevanje s kartico

• v sezoni proti Bohinjskemu 
jezeru je med delovnikom 27 
odhodov, v soboto 19, in 
nedeljo 17 avtobusov

• Hop-on Hop-off / Ski avtobus

• na leto prepeljanih 30.000 
(vir: Alpetour, 2016)



PRIMER: Bohinj
Stanje – ladijski promet
• panoramske vožnje Ukanc-

Ribčev Laz

• se povečuje vsako leto



PRIMER: Bohinj
Stanje – JP železnice
• v občini sta dve postaji

• avtovlak proti Primorski

• na postaji Bohinjska Bistrica 
velik upad potnikov (-30% 
2016>2017)



PRIMER: Bohinj

Izhodišča
• Akcijski načrt urejanja prometa v Bohinju (celostno urejanje) do leta 2022

• Strategija trajnostnega razvoja Občine Bohinj 2025+ (sprejeta 2017): vključuje 
tudi upravljanje prometa

• Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016-2025 (sprejet 2016): med 
operativnimi cilji in nalogami „urejanje prometne infr. in trajnostne mobilnosti“.

• Razvojni načrt UNESCO MAB območja Jul. Alp kot turistične destinacije (sprejet 
2015)

• Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020 (sprejet 2015)

• Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 (sprejeta 2017)

• Študija možnosti zapor v Triglavskem narodne parku (2010)

Usmerjenost k načelom trajnostne mobilnosti! Aktivno ukrepanje.



PRIMER: Bohinj

Ukrepanje (1)
• uvedba dveh ladjic na električni pogon med Ribčevim Lazom in Ukancem,

• zgrajena in označena kolesarska pot od Bohinjske Bistrice do Češnjice, leta 2018–2020 bo krog do 
Bohinjske Bistrice v fazah sklenjen,

• zgrajen most v Danici, ki povezuje Bohinjsko Bistrico s kolesarsko potjo,

• ureditev, nadgradnja in vzdrževanje 6 parkirišč v okolici jezera,

• brezplačni prevoz od parkirišča Kristal do jezera (samo v letu 2015),

• uvedba ITS za posredovanje podatkov o zasedenosti parkirišč na interaktivno spletno stran ter na 
informacijske table za prikazovanje zasedenosti parkirišč,

• urejanje in enotno označevanje pohodniških poti,

• vzpostavitev 4 polnilnic za električna vozila (Vegelj, Ribčev Laz, Danica in Bohinjska Bistrica) in 
električni avtomobil za izvajanje radarske službe,

• Poletna kartica mobilnosti Bohinj (PKMB) (brezplačni javni prevozi, parkiranje, ladjica, popusti pri 
avtobusnem in železniškem prevozu …),



PRIMER: Bohinj

Ukrepanje (2)
• zimska kartica mobilnosti (brezplačni prevozi s ski-busom, brezplačni redni avtobusni prevozi v 

Bohinju, popusti itd.),

• poletna kartica mobilnosti Bohinj (PKMB) (brezplačni javni prevozi, parkiranje, ladjica, popusti pri 
avtobusnem in železniškem prevozu …),

• zimska kartica mobilnosti (brezplačni prevozi s ski-busom, brezplačni redni avtobusni prevozi v 
Bohinju, popusti itd.),

• poletni avtobus na relaciji Bohinjska Bistrica ŽP–Slap Savica po Zgornji Bohinjski dolini,

• Hop-on Hop-off avtobus med Bohinjsko Bistrico in Pokljuko,

• ski bus na relaciji Bohinjska Bistrica ŽP–Žičnice Vogel, Bohinjska Bistrica–Soriška planina in 
Bohinjska Bistrica–Pokljuka,

• interaktivni zemljevid mehke mobilnosti v Julijskih Alpah,

• interaktivni zemljevid Triglavskega narodnega parka: https://www.tnp.si/sl/zemljevid/,

• uporaba e-rikše, električnega tricikla za e-mobilni transporta v območju Nature 2000 na relaciji 
Stara Fužina–kopališče Kramar–Pod Skalco, od petka zjutraj do nedelje zvečer,



PRIMER: Bohinj
Ukrepanje (3)
• Bohinj-SKI vlak in EKO smučarski dan na Voglu,

• Zeleni vikend,

• podpis pogodbe s Slovenskimi železnicami o spodbujanju uporabe javnih prevoznih sredstev (npr. 
turistični paketi, sodelovanje s turističnimi partnerji v primeru paketov Bohinj-SKI vlak Žičnice 
Vogel Bohinj …).



PRIMER: Bohinj

• Izvedenih že vrsto pozitivnih ukrepov za spodbujanje TM, vendar še ne 
dosegajo svojega cilja > odločitev po izdelavi mobilnostnega načrta za 
upravljanje prometnega povpraševanja v najvišji turistični sezoni (junij-
september)

• Določeni so cilji in ciljne vrednosti na področju:
• javnega prometa

• mirujočega prometa

• informiranja 

• promocije TM



PRIMER: Bohinj

Ukrepi

Razdeljeni v štiri poglavitne sklope:
• mirujoč promet (tj. parkiranje), ki obsega ureditev parkirišč in 

parkirni režim,

• javni potniški promet, ki obsega sistem P+R, redne avtobusne 
prevoze, Hop-on Hop-off,

• informacijski ukrep, ki obsegajo ukrepe za povečanje 
informiranosti obiskovalcev in prebivalcev občine,

• promocijski ukrepi, ki obsegajo ukrepe za povečanje 
prepoznavnosti ostalih ukrepov.



PRIMER: Bohinj

Ukrepi: Mirujoči promet

• ukinitev 101 parkirno mesto v osrednjem območju TNP

• nova parkirišča (tudi P+R) izven TNP na obstoječih prostorih (npr. parkirišče 
Kobla)

• razdelitev parkirišč na cone za določitev parkirnega režima

• okrepitev radarske službe



PRIMER: Bohinj

Ukrepi: JPP

• ukrepi v kombinaciji s 
spremembo parkirnega 
režima in uvedbo P+R

• predlagane 4 linije z voznimi 
redi

• uvedba mini-busov

• uskladitev voznih redov z 
železnico

• ureditev postajališč

• brezplačni avtobusi



PRIMER: Bohinj

Ukrepi: Informacijski

• izdelava jasnih in preglednih voznih redov ter objavljeni na postajah in v brošuri

• usmerjevalne table (ITS) na P+R parkirišča (samo ob vikendih)

• posodobitev spletne strani z informacijami (npr. www.bohinj.si)

• izdaja nove zloženke (vsebina: vozni redi, cene, karta kolesarske poti)

• posodobitev interaktivne spletne karte

• aplikacija za spremljanje JPP

• zaposlitev oseb za informiranje turistov in usmerjanje na avtobus

• načrt obveščanja in upravljanja v najvišjih konicah

http://www.bohinj.si/


PRIMER: Bohinj

Ukrepi: Promocijski
Učinek ukrepov bo večji, če bodo podprti s kakovostnimi promocijskimi dejavnostmi.

Prepoznati deležnike z pomembno vlogo pri promociji ukrepov TM:

• Občina Bohinj,

• Turizem Bohinj,

• Turistično informacijski centri (TIC-i),

• Triglavski narodni park,

• Slovenska turistična organizacija

• turistične agencije, 

• ponudniki turističnih nastanitev,

• ponudniki turističnih, gostinskih, rekreacijskih in drugih dejavnosti,

• ponudniki javnih prevozov



PRIMER: Bohinj

Ukrepi: Promocijski
Uporaba čim več komunikacijskih kanalov

• informacijski centri (Info center Bohinj, TIC Bohinj…)

• mediji (spletni portali, tiskani mediji, radio,…)

• tiskovine (s potrebnimi informacijami)

• promocija avtobusnih prevoznikov (ekrani znotraj busov)

• poletna kartica mobilnosti Bohinj (PKMB)



PRIMER: Bohinj

Spremljanje in vrednotenje



PRIMER: Bohinj

Pozitiven odziv



Hvala za pozornost.

David Trošt

david.trost@pnz.si
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