
Anketa o prometu in 
javnih površinah v 
občini Bled
Z izpolnjeno anketo se lahko udeležite 
žrebanja za zanimive praktične nagrade.

Kateri način potovanja najpogosteje uporabljate za:

Koliko vas je običajno v avtomobilu na poti v šolo, na delo ali po 
opravkih?
(samo za tiste, ki pogosto uporabljate avtomobil kot voznik)

Veseli bomo, če nam posredujete vaše pobude in mnenja na 
temo prometne ureditve in javnih prostorov v občini Bled.

Avto Bus Vlak Hoja Kolo Motor Drugo Ne 
opravljam 
teh poti

Na delo / v šolo

Po opravkih 
(trgovina …)

Na druženje

Na rekreacijo

Pot  v Bohinj

Pot v Radovljico

Pot v Kranj

Pot v Ljubljano

Hvala za odgovore!

Izpolnili ste anketo, s čimer ste dobili možnost sodelovanja v 
nagradni igri za privlačne nagrade.

Čestitamo!

13.

Eden
Dva

Trije
Štirje ali več

Si želite sodelovati?
Da
Ne

Če želite sodelovati, prosimo, izpolnite naslednja prazna polja:
Ime in priimek: 

Telefonska številka: 
Naslov: 

Naslov:
Občina Bled
Cesta svobode 13
4260 Bled

Spoštovani!
Predstavljajte si vašo občino čez 20 let. Kaj bi radi videli? 
Prijazen prostor, kjer vaši otroci varno odraščajo? 
Javni prostor, ki ne bo zasičen s parkirnimi mesti in 
avtomobili, ampak s privlačnimi zelenimi površinami, 
cvetočim mestnim jedrom in otroškimi igrišči? Okolje, 
ki je podjetno, gospodarsko uspešno ter prijazno vsem 
generacijam?
S skupnimi močmi in s spremembami naših potovalnih 
navad lahko oblikujemo trajnostno prihodnost. 

. Da bo strategija čim bolj prilagojena 
zahtevam in željam vas - uporabnikov, vas vabimo, 
da sodelujete v anketi, s pomočjo katere bomo 
identificirali probleme in podali usmeritve za nadaljnji 
prometni razvoj naše občine. Z anketo želimo izvedeti, 
kakšne so vaše potovalne navade, kakšne so vaše želje 
za prometne ureditve v mestu ter kakšen je vaš odnos 
do skupnih javnih površin v mestu in celotni občini 
Bled.
 
Odgovori nam bodo v veliko pomoč pri izbiri ustreznih 
ukrepov in zasnovi strategije prometnega razvoja 
kraja in občine. Zato Vas prosim, da anketo rešite in 
tako prispevate svoj delež k trajnostnemu razvoju naše 
občine.
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.
Župan Občine Bled
Janez Fajfar

Obrazložitev:
V anketi lahko sodelujejo vsi občani občine Bled, ki so starejši od 
12 let.
V nagradni igri ne morejo sodelovati izdelovalci CPS in uslužbenci 
Občine Bled.

Vsi, ki boste oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik ter 
v njem vpisali tudi svoje kontaktne podatke, se boste preko 
žrebanja potegovali za zanimive praktične nagrade.
Če svojih kontaktnih podatkov ne želite posredovati, lahko anketo 
izpolnite anonimno.

Anketo lahko izpolnite tudi na spletu.
Spletna anketa je dostopna na strani Občine Bled. Tam najdete 
tudi informacije o nagradni igri in datum žrebanja, ki bo 

prostor za znamko

Veseli bomo, če anketni vprašalnik do 

mestu v stavbi Občine Bled ali nam anketo 
pošljete po pošti.

12.

11.

vključno  25. 10. 2019  oddate  na  zbirnem

predvidoma meseca oktobra 2019.

Občina Bled že od leta 2017 izvaja Celostno prometno
strategijo

Glavna nagrada: ELEKTRIČNI SKIRO
Ostale nagrade : Produkti blagovne znamke BLED LOCAL SELECTION



Spol

36-45

ženska

Ribno

12-18

Dobro Slabo Ne 
uporabljam 

(zato ne morem 
oceniti)

Pločniki in pešpoti

Prehodi za pešce 

Kolesarske povezave

Sklenjenost kolesarskih povezav 
(povezanost)

Varnost na kolesarskih povezavah

Šolske poti (varnost)

Urejenost parkirišč za kolesa 

Prilagojenost prometnih površin 
starejšim in osebam z različnimi 
omejitvami

Število parkirišč

Nepotrebno Potrebno Nujno

Več površin za pešce

Ureditev varnih šolskih poti

Prilagoditev prometnih površin 
starejšim in osebam z različnimi 
omejitvami

Več površin za mestne kolesarje

Več površin za rekreativne 
kolesarje

Več parkirnih površin za kolesa

Vzpostavitev sistema za izposojo 
koles

Vzpostavitev mestnega avtobusa

Več linij medkrajevnih avtobusov

Več postajališč medkrajevnega 
avtobusa

Pogostejše vožnje medkrajevnih 
avtobusov

Pogostejše vožnje vlakov

Parkirni režim v modrih conah

Osvetljenost pešpoti in kolesarskih 
povezav

Pogostost lokacij avtobusnih 
postajališč 

Cena vozovnice medkrajevnega 
avtobusa

Urejenost železniške postaje

Cena vozovnice za vlak

Pretočnost prometa (zastoji, gneča)

Oddaljenost železniškega postajališča 
od vašega doma

km:

Oddaljenost avtobusnega postajališča 
do vašega doma

km:

Kako potrebni se vam zdijo naslednji prometni ukrepi v vašem 
kraju? (željen odgovor označite z X)

Število avtomobilov v gospodinjstvu? 

Da (brezplačno)
Da (v modri coni)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ali imate v bližini delovnega mesta / šole na voljo garažo ali 
parkirni prostor? 
(odgovarjajo samo šolajoči, zaposleni in samozaposleni)

moški                                                            

Starost

19-25
26-35

46-65
nad 65 let

Kako pogosto uporabljate posamezne načine potovanj?

Skoraj 
vsak 
dan

Nekajkrat 
tedensko

Nekajkrat 
mesečno

Nekajkrat 
letno

Ne 
uporabljam

Avtomobil 
(kot voznik)

Avtomobil 
(kot 
sopotnik)

Avtobus

Vlak

Hoja

Kolesarjenje 
po opravkih 
(ne za 
rekreacijo)

Taksi 

Motor

Drugo: 

Izobrazba (dokončana)

Osnovna šola ali manj
Srednja šola (poklicna, splošna, gimnazija)
Višja/visoka šola ali več

Kakšen je vaš trenutni status?

Šolajoči (OS, SŠ, študent)
Zaposlen / samozaposlen
Nezaposlen

Prebivam v krajevni skupnosti:

Zasip
Bled
Bohinj
Rečica

Kako bi ocenili stanje prometnih ureditev v vašem kraju? 
(željen odgovor označite z X)

Ne

Povečanje števila parkirnih mest 
za avte

Zmanjšanje števila avtov (na 
cestah, parkiriščih)

Umirjanje prometa v naseljih

Večja urejenost javnih površin 
(parki, trgi)

Dopolnitev omrežja javne 
razsvetljave

Upokojen
Drugo

jska Bela


