
Če načrtujemo mesto za ljudi in javne površine,  
so v mestu ljudje in javne površine!

Če načrtujemo mesto za avtomobile in promet,  
so v mestu avtomobili in promet!  

(Fred Kent, »Projekt za urbani prostor«)

Predstavljajte si našo občino čez 20 let. 

Kaj bi radi videli?

Prijazen prostor, kjer otroci varno odraščajo? 

Javni prostor, ki ne bo zasičen s parkirnimi mesti 

in avtomobili, ampak s privlačnimi zelenimi 

površinami, urejenim vaškim jedrom in otroškimi 

igrišči? Okolje, ki je podjetno, gospodarsko uspešno 

ter prijazno vsem generacijam?

Celostna prometna strategija (CPS) je strateški 

dokument občine za trajnostno načrtovanje 

prometa.

Gre za inovativen pristop k načrtovanju, ki klasične 

metode nadgrajuje z vključevanjem in sodelovanjem 

javnosti, jasno določeno vizijo in cilji, ter skuša 

doseči celostne spremembe in posledično večjo 

kakovost bivanja za zdajšnje in prihodnje generacije.

Poudarek daje zmanjšanju uporabe osebnega 

avtomobila in izboljšanju pogojev za povečanje 

uporabe javnega potniškega prometa, kolesarjenja 

in pešpoti.

Izvajanje celostne prometne strategije bo prispevalo 

k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k 

izboljšanju kakovosti zraka ter boljši povezanosti 

vseh delov Bohinja. Zmanjšalo se bo število 

prometnih zastojev, izboljšala se bosta kakovost 

življenjskega prostora in prometna varnost. Vse to bo 

pozitivno vplivalo na razvoj občine.

S skupnimi močmi in spremembami naših 

potovalnih navad lahko oblikujemo trajnostno 

prihodnost.

Vabimo vas, da sodelujete z nami.

Več informacij na: https://obcina.bohinj.si

Cilji strategije

1. Vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja

2. Oblikovanje pogojev za izkoriščanje potencialov hoje

3. Oblikovanje pogojev za izkoriščanje potencialov  

 kolesarjenja

4. Razvoj privlačnega javnega potniškega prometa

5. Sprememba potovalnih navad občanov

VIZIJA OBČINE BOHINJ

Bohinj je kraj, kjer radi živimo, delamo, ustvarjamo  
in kamor obiskovalci radi prihajajo.

S kakovostno dostopnostjo za vse, s trajnostnimi 
potovalnimi navadami in s povezanostjo vseh delov 
občine, živimo sodobno in zadovoljno, aktivno, zdravo 
in varno, spoštujemo tradicije in smo v pristnem 
odnosu z naravo, kulturo in obiskovalci. Podpiramo 
sonaravni razvoj turizma in krepimo lokalno 
gospodarstvo.

Bohinj je referenčna občina za trajnostno mobilnost 
v alpskem prostoru, oaza pristnih in sproščujočih 
presenečenj.

Vizualizacije so informativne narave. Predstavljajo delčke dolgoročne 
vizije ureditve prometa- idejne predloge možnih ureditev in ne konkretnih 
projektnih rešitev.
Avtorica vizualizacij: AVA- ARHITEKTURA & DESIGN, Alja Vehovec s.p.

UREJENE POVRŠINE ZA 
KOLESARJE

LED JAVNA RAZSVETLJAVA

UREJENE POVRŠINE ZA PEŠCE

Izvajalec CPS 
za Občino Bohinj.



Visoka kakovost bivanja

Telesna aktivnost je dobra za naše duševno in 

fizično zdravje, hkrati pa ne povzročamo  negativnih 

okoljskih vplivov.

Nizki stroški

Ste kdaj sešteli stroške nakupa in vzdrževanja vašega 

jeklenega konjička?  Javni potniški promet je cenovno 

dostopen širšemu krogu uporabnikov.

Ali ste vedeli?

– Za povprečno slovensko gospodinjstvo znaša   

 strošek (novega) osebnega avtomobila cca  

 400 EUR/mesec.

– Javni prevoz zmanjšuje potrebo po vedno novih   

 parkiriščih in vedno širših cestah.

– Statistike kažejo, da je pot v šolo s sredstvi javnega  

 prevoza 7x bolj varna, kot pa, če bi se v šolo   

 pripeljali z avtomobilom.

Prostor

Parkirni prostor enega 

osebnega avta zasede  

12,5 m2 prostora, na  

enakem prostoru  

lahko parkiramo 9 koles. 

Hitrost

Kolo je optimalno prevozno sredstvo za premagovanje 

razdalj od 3-5 km. Izognemo se gnečam na cesti, 

prometnim zamaškom ter iskanju parkirnega mesta. 

Zato smo hitrejši in bolj mobilni.

 

Ali ste vedeli?

– Kolesarjenje nas ohranja vitke. 30 min kolesarjenja  

 predstavlja dnevno potrebo po gibanju. V eno uri   

 počasne vožnje s kolesom, boste porabili enako   

 število kalorij kot pri vodeni aerobni vadbi.

– Naša glava deluje bolje, če je naše telo v dobri formi. 

Ali ste vedeli?

– S hojo zmanjšujemo stres, krepimo imunski sistem,  

 izboljšujemo telesno držo, povečujemo mišični  

 tonus, zmanjšujemo tveganja za bolezni srca,   

 preprečujemo razvoj rakavih obolenj, vzdržujemo   

 telesno težo.

– Redna hoja zmanjšuje tveganje za razvoj  

 demence za 54%.

– Že 15 min hoje na dan podaljša naše življenje  

 za eno leto.

Piramida vrednosti v prometu

Zakaj peš ali s kolesom

Peš se daleč pride, s kolesom pa še dlje

Poraba prostora za 60 ljudi

=
 

Ali ste vedeli?

– Avto porabi povprečno 100 l goriva na mesec, kar   

 posledično pomeni 270 kg CO2 (za avto, ki porabi   

 6l/100 km). To je na leto 3.240 kg oz 3,24 tone CO2.

– Promet je ena izmed človekovih dejavnosti, ki   

 dodajajo v ozračje ogromne količine toplogrednih   

 plinov, ki povečuje učinek tople grede in povzroča  

 globalno segrevanje.

– Dolgotrajna izpostavljenost onesnaženemu zraku   

 poveča tveganje za nastanek astme pri otrocih,   

 pogostost kašlja in bolezni spodnjih dihal   

 ter bolezni srca in ožilja pri odraslih.


